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ATA DA 29ê snssÃo onomÁRrA DA cÂnaana MUNrcrpAL DE sENADoR poMpEU

Aos 21 dias do mês de setembro do ano de 202'1,, às 19:0O na sede da Câmara Municipal, localizada a

Rua Professor Cavalcarúe,635, Fátima neste Município de Senador Pompeu, reuniram-se os edis deste

Poder, sob a presid&rcia do Vereador Abidias SeraÍim do Õ Filho, e com os trabalhos secretariado pelo

Vereador Antônio Giovani Alves da Silva, estiveram presentes 11 parlamentares, Abidias SeraÍim do Ô
Filho, Tárcido Francisco de Lima Baia, Antônio Giovani Alves da Silva Marcos Ferreira de Almeid4
Absolon Mendes de Carvalho, Antônio Audir Carmo de Souza, Francisco Vieira da Silva Filho, Ivancelio

Moreira Canuto, )osé Ulisses Bastos Guanabara, Lourival Barreto Bragalunioç Márcia Lima de Oliveira
Freire. Em seguida o Presidente Abidias Serafim do Ô filho, pronunciou as seguintes palawas: havendo

quórum regimentaf sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e iniciemos nossos

trabalhos. Abertos os trabalhos, o Presidente colocou a ata da 28s Sessão Ordinária para leitura, discussão ,/
e votação, sendo aprovado por unanimidade. O Vereador Filho da Forquilha pediu um minuto a" \(
silêncio em pesar do Íalecimento de Francisca Antônia. O Presidente Abidias do Ó convidou o 1o t\)

do

de autoria de Expedito Raimundo do Rego. Feita a Leitura do Despacho e Parecer |urídico
Casa de Leis, o Presidente colocou em Pleniírio a votação se os Parlamentares recepcionam

não a denúncia §eitada por 6 voto§ contra e 4 a favor. Por questão de ordem a Vereadora

Márcia Zominproferiu sobre seu voto, a mesma iniciou sua fala deseiando um boa noite e disse

que observando atentamente o Parecer ]urídico percebeu que a denúncia tem vários

passível de nulidade, falou que um dos pontos é acerca do uso da tribuna e explicou que na

Casa existe uma resolução do ano de 2000 que no seu texto existe algumas vedações, onde uma

^\ delas é exigindo que a tribuna so pode ser utilizada por pessoas que tem algum grau de

representatividade, falou sobre outra observação feita, onde disse que a empresa R3 esteve no

Município até o mês de Junho do corrente ano, disse que foi feito um acordo trabalhista com os

funcionários, ressaltou que desse acordo já,foi cumprido parte dele, falou que se a empresa não

cumprir com o acordo cabe a jusüça do trabalho executar e que enquanto Vereadores os

não tem legitimidade para obrigar a empresa cumprir, disse que em relação a empresa PX3 que

chegou no Município em julho se encontra em período de contrato temporiírio, a Parlamentar

disse que ao seu ver foge totalmente da competência urquanto Legisladores votar pela

admissibilidade de uma denúncia em que dentro da própria muita coisa jâesta sendo resolvida

ainda está em tempo para que a empresa que chegou no Município possa cumprir com ase

trabalhistas, disse que diante disso e estando atenta a todas as questões votará pela não

aceitação da denúncia. O Vereador Ulisses da Civit pediu uma parte que foi concedida ao

mesmo, o Parlamentar disse que a colega Vereadora tem total razáo quando questiona

legalidade do fato e disse que é da seguinte tese "quem não deve, não teme",f.alouque se forma

comissão para saber onde está instrumentos musicais e se isenta de dar explicações aos
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Município pxa2022-2025. O Presidente, Abidias do Ó convidou o 1" Secretário Giovani Alves para

a leitura da denúncia,protocolado nesta casa. Derrúncia contra o Prefeito Antônio Maurício Pinheiro
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trabalhadores, no caso os Garis ao qual estão sendo questionados, o Vereador disse não ver o
porquê não ser criado uma comissão que acompanhe esses atog ressaltou que por esse moüvo
seu voto é para aceitação da denúncia não por meio de punição mas para fiscalizar e querer
saber o que está acontecendo com esse fato. A Parlamentar Miírcia Zomin retomou af.alae disse

que não concorda em investigar um fato que está dentro de um acordo trabalhista e que caso

haja um descumprimento do acordo a mesma concorda que como Legisladores e fiscais haverá

a necessidade de ser criada essa comissão. O Presidente, Abidias do Ó convidou o Lo Secretário

Giovani Alves para Íazet a leitura do Projeto de Lei n"A61202'1., de autoria da Vereadora Márcia Zomin,
denornina o Pavilhão de Bovinos do Parque de Exposição do Município de Senador Pompeu/CE de

Pavilhão Paulo Henrique de Lavôr e dá outras providências. O Projeto de Lei foi encaminhado para

emissão dos Pareceres. O Presidente, Abidias do Ó convidou o 1o Secretário Giovani Alves parafazer a

leitura do Requerimenton"TL, de autoria do VereadorJunior Braga, requer ao poder Execuüvo 01 (um)

carro da área da saúde disponibilizado para a comunidade de Lagoa nova e região.
favoráveis, nenhum voto desfavorável e nenhuma abstenção - Proposição Aprovada. Leitura

de Cidadanian"ASl202'1,, de autoria do Vereador Ulisses da Civil, Íequer que seja aprovado o

08 votos

do

Título de Cidadania para o Sr. Hélder Beserra dos Santos. 08 votos favoráveis, nenhum

desfavorável e nenhuma abstenÇão -

autoria da Vereadora Márcia Zomrn,

Proposição Aprovada. Leitura da Moção de Pesar n"031202L,

a Vereadora Márcia Lima de Oliveira Freirg vêm a

desta maniÍestar sua solidariedade, encaminhar a presente Moção de pesar à família Bezerra e

iniciou sua fala desejando um boa noite, se apresentou e disse que sua presença foi solicitada pelo

Vereador Audir Car:no para prestar esclarecimentos sobre atuação do órgão de trânsito, falou que

atualmente o Município de Senador Pompeu foi integrado no sistema nacional de trânsito pela portaria

no33 de 10 de janeiro 2021no Diário Oficial da União, ressaltou que até o ano anterior o órgão não era

integrado assim não tendo competência de fiscalizar, falou que ouve um convênio com o DETRAN e

explicou que o Município de Senador Pompeu através do órgão poderá uliltzaur o sistema

(Gtrans) e disse que devido esse sistema ser bastante caro o órgão Estadual concede esse convênio, Íalou

que diante disso o Município começou ahscahzar e toma obrigatório o uso do capacete e outras infrações

corriqueiras como estacionamento iregular, descargas adulteradas e andar na contra mão, se colocou

disposição para esclarecer qualquer dúvida. O Parlamentar Lllisses da Civil indagou como está se

posicionando o órgão de trânsito no tocante a sinaliz2çf,o, o mesmo falou que a partir do momento que

é cobrado dos condutores o Município tem que ter a contra partida no tocante a sinalização e que não

pode ser cobrado se não está adequado. O Parlamentar Ivancelio do Sindicato relatou existir na Casa um
requerimento de sua autoria no tocante algumas melhorias no trânsito, tais como semáforos e faixas de

pedestres, o Vereador disse saber que leva terrrpo poÍ mexeÍ na engenharia do Município, mas que

de pedir atenção do Sr. Neto Lira por ser coordmador da autarquia de trânsito do Município no

de pedestres, o mesmo disse que ao seu ver são passagens de risco. O Parlamentar
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solicitar a entrega de uma comenda pelo falecimento da Sra. Maria EIba Bezerra, ocorrido

{
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Junior Braga pediu uma parte que foi concedid4 o mesmo disse lembrar bem que quando o órgão chegou
ao Município e disse que se fosse para regulamentar que a Lei servisse para todos, relatou ter recebido
áudios de pessoas reclamando de que abordam uns e deixam outros passarem por amizade. O Sr. Neto
Lira retomou a fala e disse que responderia a indagação dos Vereadores, se dirigiu ao Parlamentar
Ivancelio do Sindicato e falou que a sinalização é necessáriaparao Município e que por ventura Senador
Pompeu já tem, porem a grande maioria não necessita de uma sinalização, deu exemplo do uso do
capacete e estacionamento, relatou que a uns dias atrás o Detran realizou uma blitz educativa e disse que
será dada uma atenção especial no tocante a faixa de pedestres, respondeu a indagação do Parlamentar
junior Braga dizendo que desconhece esse tipo de atifude dos seus agentes e que em sua atuação isso
nunca tinha ocorrido, relatou que dependendo da quantidade de agentes que tiver no local é inevitáve1
conseguir parar todo mundo que esteja irregular. A parlamentar Márcia Zomin inicialmente parabenizou
o mesmo e com intuito de ajudar e complementar a {ala do Sr. Neto Lira, relatou que seu marido foi
notificado e seu irmão parado em uma blitz por estar sem capacete, parabenizou pela postura ética e

justa ao qual os mesmos vem fazendo esse trabalho. O Vereador Filho da Forquilha pediu uma parte que
foi concedida ao mesmo, relatou que presenciou no mercado uma situação onde a vaga que tinha para
estacionar carros havia motos, Íalou que por falta de vagas os motoristas são multados, o

pediu que os agentes observassem mais esse tipo de sifuação, relatou outro acontecimento onde
que ia sendo vítima de um acidente e que o motorista que estava dirigindo de forma errada foi parado
por um agente, falou que é nesse tipo de situação que se deve parabenizar. Sr. Neto Lira retomou a Íala
e disse são muitas as infrações e que disso se üra a importância da atuação do órgão. O Parlamentar BiI
do hrharé pediu uma parte, o mesmo iniciou desejando um boa noite a todos e disse que teria
indagações e críticas a fazer, falou que o Município se encontra hoje no tocante ao trânsito com urna

Pequena parte sinalizada e organizada, disse que em nenhum momento de sua Íala a crítica se refere

funcionário público e sim a administração, falou que na Rua Fausta Torres já ouve dois acidentes de
transito com vítimas fatai+ disse que é necessário sinalização em toda a cidade e não apenas no centro,
falou dos buracos e da falta de quebra-molas, questionou de quando irá vigorar a multa e se será

necessário consultar o Ministério Público. O Sr. Neto Lira respondeu que não havia necessidade por ser

poder executivo. O Parlamentar Bil do Inharé finalizou sua fala dizendo que é neutro quanto ao uso

capacete e relatou receber cobranças da população no tocante ter melhorias nas vias, agradeceu o espaço.

O Sr. Lira Neto esclareceu as dúvidas do Parlamentar, disse que quanto a questão da multa, é necessário

que o Município envie uma documentação para o Detran para regulamentar o acesso ao sistema do
ressaltou que a documentação já foi enviada e que estão esperando a confirmação do Detran.

Parlamentar Audir Carmo pediu uma parte que foi concedida, o mesmo parabenizou a vinda do Sr. Neto
Lira até a Casa e disse que estão lindando com questão cultural pediu que dentro do trabalho que vem
sendo feito possa acrescentar a questão de carro de som e mídias, para que assim chegue aos Distritos,
Íalou que chegara a segunda etapa do Projeto Sinalize o mesmo disse que quando o colega Parlamentar

Bil do Inharé faz suas colocações e em questão de estrutura. Sr. Neto Lira disse que hoje o Demutran
conta com 8 agentes, o mesmo como diretor, 1 coordenador de hscaliração em engenharia de trânsito e

de trânsito, disse que contam com 3 motos viaturas e que naquele dia havia chegado uma
caractedzada falou que o prédio do órgão fica locali"ado em frente à escola CEBLA, o
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mesmo agradeceu pelo espaço, convite e encerrou zua fala. Dando seguimento a sessão, o presidente por
ordem de inscrição concedeu o uso da palawa para Vereadora Miírci a Zom)n que saud ou a todos e disse
que sua fala naquela noite era Para parabenízar o colega Vereador IJlisses da Civil pela iniciaüva do
Título de Cidadania ao delegado regional Hélder Beserra, falou ser muito merecedor e disse que o
me§mo com sua equipe vem fazendo um excelente trabalho em toda rcgpão, disse que um
delegado que tambémÍazpor merecer receber esse Título e o Dr. William que enquanto esteve
responsável peloMunicípio de Senador Pompeu fez um ótimo trabalho, convidou algum colega
Vereador para se juntar a mesm a e fazer a solicitação desse Título, aproveitou o ensejo para falar
sobre o Título que foi concedido ao ex-Prefeito d.e Fortaleza Roberto Cláudio e ao ex-presidente
da FIEC ]orge Parente, falou d"a contribuição mesmo que indiretamente do ex-prefeito a Senador

^1 Pompeu com a construção do hospital novo IIF que recebeu os pacientes do Município com
Covi4 disse que o mesmo no primeiro mandato do Prefeito Maurício pinheiro abriu muitas
portas, a Parlamentar falou do orgulho que é ter uma pessoa como Roberto Cláudio
munícipe Íalou que em relação ao lorge parente, o mesmo representa no Município o
Betânia e ajudorr na fundação do programa Nosso Leite onde o produto foi
Vereadora pambenizou a postura do Diretor do Departamento de Trânsito, Sr. Neto Lira,
aos colegas Parlamentares paÍa que possam ajudar na educação em trânsito. por questão d.e
ordem o Vereador Bil do Inharé pediu uma parte paÍa a Vereadora que foi concedida o mesmo
disse que sua indagação foi no mesmo sentido de que não tem estrufura, disse que como
Vereador é muito cobrado pela população, agradeceu o espaço. A Parlamentar retomou a Íala

*

e

agradeceu por ser aparteada pelo mesmo, agradeceu pela leitura d.e seu Projeto de Lei, falou um
pouco sobre o homenageado e suas contribuições para o Município, agradeceu a Leitura e
aprovação de sua Moção de Pesar, desejou uma boa semana e urn boa noite a todos. Por ordem

Municipal do PT, justamente com Deputado e o colega Parlamentar Ivancelio do Sindicato,
disse que foram até a comunidade anunciar a chegada dos implementos agrícolas e que foi
liberado um trator nas comunidades de Alferes e São Joaquim de Cim4 ressaltou que o tra
ficou faltando os implementot falou que ultimamente se tem visto que o Prefeito
com os Deputados hora votados no Município mudararn a modalidade e que os recursos estão
vindo pelo Municr;pio, o Vereador disse que o que deixa preocupado no momento é que uma
emend.a do Deputado Marcos Sobreir4 o qual representa oposição e o partido do PT, o mesmo

das comunidades ficaram esperando a compra, disse que quem elabora

4
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São Joaquim, voltado a algumas atitudes e até mesmo o não entendimento e a omissão por
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projetos para Governo do Estado é a Ematerce e que teve um projeto na comunidade supracitada

onde a mesma pediu alguns materiais e o projeto sumiu, o Vereador relatou que foi até a
Ematerce e procurou o gerente local e o mesmo disse que iria procurar o Projeto, falou que deu

um prazo ao mesmo e que não foi encontrado, disse que o projeto serve para que o Município
possa licitar os implementos, o Vereador pediu a intervenção dos Parlamentares de oposição

para que possa ser vista essa questão. O Vereador Ivancelio do Sindicato por questão de ordem

pediu uma parte que foi concedid4 o mesmo disse que por respeito as comunidades citadas

coloca que na oportunidade em que participou e que estavam presentes as pessoas citadas na

fala do Vereador Audir Carmo, mas que no ato das duas reuniões que o mesmo participou
foram feitos anúncios políticos, relatou que já havia sido feito o pedido de que fosse localizado

o projeto, disse achar que a forma mais correta é convocar o gerente da Ematerce local para

prestar esclarecimentos. O Vereador Junior Braga também pediu uma parte e disse concorda

com a fala do colega Parlamentar Ivancelio, falou que as comunidades não podem

prejudicadas. O Vereador Audir Carmo retomou a fala e agradeceu pelo aparte, falou

complicação por parte do atendimento da Ematerce e que não quer crer que haja política

trás da situação, o Vereador falou da importância de deixar a política de lado e olhar para

povo, agradeceu o espaço e desejou um boa noite. Por ordem de inscrição foi concedido o uso

da palavra ao Vereador Ivancelio do Sindicato, que desejou um boa noite a todos e iniciou sua

fala relatando um movimento sindical que havia participado naquele di4 falou que

movimento sindical tem um Deputado representante, Moises Braz, disse que além das questões

de cunho Legislativo também é trabalhado questões sindicais, disse que gostaria de f.alar da

assistência dada pelo Município no tocante a saúdg falou que em falas passadas já havia levado

- algumas deficiências no tocante a altas de pacientes tidas em hospitais regionais, afirmou que

as pessoas passam por longas esperas para serem recolhidas e voltarem ao Município, relatou

ter sido procurado por pessoas do Engenheiro, Jenipapeiro e de outras localidades relatando

tais situações, o mesmo disse que entrou em contato com a Secretária e vê que a mesma

por dificuldades no tocante a estrutura relacionada a veículos, o Parlamentar agradeceu a

Secretária pelo pronto atendimento, pediu ao Município que sane o problema e alegou que já

não é de hoje que vem acontecendo, disse levar as questões afim de Íazer de fato o papel

fiscalizador do Vereador que é de acompanhar a implementação das políticas públicas, falou

sobre a questão da assistência médica e disse que vem recebendo relatos na região de

Engenheiro e em outras regiões, onde vem tendo problemas com a permanência de médicos,

mesmo se dirigiu aos colegas principalmente a bancada de sustentação do Governo pedindo

que os mesmos posam levar as demandas até as secretarias especificas para que as questões

possam ser sanadas, o Parlamentar falou sobre a denúncia apresentada e falou que é de um

conteúdo pesado, disse que iria vê o regimento para saber quais são suas competências quanto

para avaliar tal situação, falou que votou a favor pelo preceito de querer entender a

I
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situaçãg falou não ser a primeira denúncia apresentada a casa Legislativa e que assim como o

colega Ulisses havia colocado merecia ser pelo menos ouvida para ser compreendido de fato o
que está acontecendo, o Parlamentar disse achar que seria necessário uma atenção maior,
finalizou sua fala agradecendo pelo espaço, desejando uma boa semana e um boa noite a todos.

Por questão de ordem o Vereador Giovani Alves pediu uma parte que foi concedida, o mesmo

desejou um boa noite a todos e iniciou sua fala dizendo que o colega Ivancelio é correto em Íazer

algumas indagações e levantar alguns pontos, falou achar que o papel do Vereador é esse de

defender os interesses da população e buscas respostas sobre determinadas situações, relatou

que no Engenheiro já faz 2 meses que tem um médico Íixo, Dr. Ana Cecília disse que a médica

atende no PSF 3 vezes na semana de forma remota por estar gestante, o Parlamentar disse ter

também um enfermeiro e um dentista atendendo no PSF, falou da dificuldade na contratação

de médicos para o Município, falou sobre outro ponto abordado pelo colega Vereador que são

as transferências medicas e a questão das ambulânciat relatou ter recebido vídeo de um
sobre uma cidadã de Senador Pompeu relacionado a um transporte que não tinha ido buscar,

Vereador explicou e esclareceu o acontecido, falou sobre outra sifuação envolvendo o

da saúde, o Vereador agradeceu o espaço e a atenção de todos. Por ordem de inscrição

concedido o uso da palavra ao Vereador Bil do Inhar{ que desejou um boa noite a todos e disse

que queria aborda naquele momento um tema perante a população de Senador Pompeu, pediu

ao povo que não temesse em momento algum e falou que os Vereadores estão alipara ouvi-los,

o mesmo se dirigiu a Vereadora Márcia Zomrne disse que a mesma entende muito bem so

área dasaúde, afirmou que se encontra em situação crítrca, relatou que havia feito uma viagem

e que na volta encontrou uma pessoa conhecida na Santa Casa que tinha ganhado bebê, falou

que a mesma já se encontrava de alta médica e que por coincidência tinha outras duas mulheres

que também já haviam recebido alta ressaltou que uma conseguiu voltar para o Município e as

outras duas ficaram esperando que fossem buscá-las, o mesmo disse ter se comovido com a

situação em que deixou aquelas mulheres, falou que independe do partido que votou

merecem ser tratados iguais e que mesmo que tenham votado no Prefeito não devem ter medo

de reivindicar, falou entender que a demanda é grande mas que acompanhou o plano de

Governo do Gestor atual e que não era essg disse que tem muitas pendências a serem resolvidas

no Município, o Parlamentar agradeceu o espaço e desejou um boa noite. Por ordem de inscrição

Á
falou o Vereador Utsses da Civil, que desejou um boa noite a todos e iniciou sua fala

que seria bem direto, Íalou que gostariade Íazer um pedido aos colegas Vereadores com relação

ao tempo que se torna muito cansativo, disse que os colegas estão falando na hora do expediente

e na hora do uso da palavra fala de novo repetindo a mesma coisa, pediu respeito com os colegas

e pediu que possa ser falado objetivamente para não se torna cansativo, falou de sua felicidade

em saber que a barragem das cajazeiras vai ser feita agradeceu aos colegas por terem aprovado

de Cidadania falou que com relação ao colega Willian pensou em também pedir o

+
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Título para o mesmo mas que após ler o regimento indagou sobre as críticas que recebeu com

relação ao Título de Cidadão que foi dado a duas pessoas que em seu ver não tiveram
expressividade com Senador Pompeu, encerrou sua fala desejando um boa noite. Por ordem de

inscrição foi concedido o uso da palavra ao Vereador Junior Braga, o mesmo desejou boa noite

a todos, agrad.eceu aos colegas pela aprovação de seu requerimento, falou que é uma satisfação

para a comunidade em receber o carro que foi solicitado, disse que já Íaz um tempo que o

Prefeito promete uma ambulância para a comunidade de Lagoa Nova, falou que é lamentável a

ausência do colega Vereador Tasso Baia e disse que teria algumas coisas para dizer ao mesmo

em sua presença, relatou que já tinha Íeito alguns requerimentos que foram aprovado, 
" 
nao)

tiveram resultados, falou achar que todos os Vereadores tem direitos iguais, disse que um dos

primeiros requerimentos solicitados pelo mesmo foi da ampliação da iluminação pública e

coleta de lixo do Distrito de Lagoa Nova e que o Prefeito poderia ter atendido seu pedido

preferiu pedir a um Vereador de base que fizesse um requerimento idêntico para

pedido, falou de sua insatisfação com o acontecido, falou sobre o Título de Cidadão que foi

ao Sr. Roberto Cláudio, disse que tem que se vista a questão de se dar Título para qualquer

pessoa, Íalou sobre a ausência do Vereador Tasso Baia, disse ser uma pessoa boa mas que não

gosta de mentiras, deu o adjetivo de mentiroso ao colega Vereador, disse que iria falar sobre o

papel do Vereador e que se conseguisse realizar algum projeto seria através de um Deputado e

não do Prefeito, Íalou que é muito preocupado com sua comunidade e que se

envergonhado de ser cobrado, o Parlamentar falou sobre seu processo em relação a cassação de

seu mandato e disse saber do erro que tem em seu partido mas que não envolve ele, falou que

erros também tem no partido do Prefeito e que se não jugado aqui será em Fortaleza, pediu

desculpa aos colegas pelo desabafo e desejou um boa noite. O Presidente agradeceu a Deus por

mais uma semana de trabalho, desejou um boa noite a todos e uma boa semana. Nada

havendo a tratar, o Presidente encerrada a a qual deverá ser lida e assinada por

quem de direito, eu ." Secretário a

escrevi (Socorro Marcos Ferreira de Almeida) a escrevi.

Serafim do O Filho

Tárcido Francisco de
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