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Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2021, às 19:00, na sede da Câmara Municipal, locahzada a

Rua Professor Cavalcante, 635,Fâún4 neste Município de Senador Pompeu, reuniram-se os edis deste

Poder, sob a presidência do Vereador Abidias Serafim do Õ mtro, e com os trabalhos secretariado pelo

Vereador Antônio Giovani Alves da Silva estiveram presentes 10 parlamentares, Abidias SeraÍim do Ô
Filho, Tárcido Francisco de Lima Baia Antônio Giovani Alves da SilvA Marcos Ferreira de Almeida
Absolon Mendes de Carvalho, Antônio Audir Carmo de Souz4 Francisco Vieira da Silva Filho, Ivancelio

Moreira Canutq José Ulisses Bastos Guau:rabar1 Lourival Barreto Bragalunior; ausência de 01: Marcia

Lima de Oliveira Freire. Em seguida o Presidente Abidias Serafim do Ô fiUro, pronunciou as seguintes

palawas: havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, dedaro aberta a presente sessão e

iniciemos nossos trabalhos. Abertos os trabalhos, o Presidente colocou aatada2ge Sessão Ordinariapara
leitura, discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. O Presidente, Abidias do Ó convidou o

L" fuaetario Giovani Alves paraÍazer a leitura dos Convites e Ofícios enviados a está casa. l,eitura do

oÍicio ne0}5l202L, Ematerce / Govemo do Estado do Ceará. O Presidente, Abidias do Ó convidou 1

Secretario Giovani Alves para Íazer a leitura dos pareceres ao Projeto de [.ei n"071202'1., de autoria

Vereador Audir'Canrro, renomeia a Rua Francisco Ivo e dá outras providencias. O Projeto de Iei
encaminhado para enrissão dos pareceres. O Presidente Abidias do Ó convidou o Lo Secretario Giovani
Alves puaf.azet a leitura do Requerimento n"75DA2'1,, de autoria do Vereador Giovani Alves, requer a

rcahzação de Audiência Pública em conjunto com a Assenrbleia L,egislativa do Estado do Ceará parNf
debater o processo de Tombamento Estadual dos casarões onde funcionou o campo de concentraçao dof,à
Sítio Patu e a inclusão da caminhada da seca no Patrimônio imaterial do Estado do Ceará. 09 votos

Íavoráve§ nenhum voto desfavorável enenhuma abstenção - Proposição Aprovada. O Vereador Tasso

Baia pediu um minuto de silêncio em pesaÍ do falecimento do Padim. O Presidente convidou o Sr.

Francisco Evilane, representando a Instituição Capoeira no Bairro, parafazer o uso da Tribuna Livre. O

mesmo iniciou sua fala deseiando um boa noite e se apresentando, Íalou um pouco de seu trabalho e

desenvolvimento do Projeto, pediu ajudae apoio dos Vereadores. O Parlamentar Ulisses da Civil
um boa noite e disse achar salutar o esporte, questionou se o Sr. Evilane já havia procurado ao diretor de

esporte. O mesmo disse já tinha procurado e que foi apoiado pelo mesmq falou que deram uma ajuda

presenteando as crianças com tênis. O Parlamentar retomou aÍalae disse adrar que o Projeto deveria

abraçado pelo Gestor do Município para que possa ser feito um trabalho melhor, finalizou sua Íala

dizendo que o Projeto tem seu apoio. O Vereador Ivancelio do Sindicato desejou um boa noite e disse

que faz das palawas do colega Vereador Ulisses da Civil as suas no tocante a necessidade de ter

é
mairor apoio, o Parlamentar disse que ajudará no que precisar e parabenizou o Sr. Evilane. O V
Audir desejou um boa noite e parabenizou pela iniciativa do Projeto, falou da importância do

e disse que iria dar zua contribui@o e apoio. O Vereador Filho da Forquilha desejou um boa

e parabenizou peLa iniciática do Projetg se colocou à disposição para ajudar no que

Bil do Inharé desejou um boa noite e parabenizou o Projeto. O Vereador Junior Braga saudou

a todos epanbedtzou o Sr. Evilane pela iniciativa do Projeto, se colocou à disposição para ajudar no que

necessfuio. O Presidente Abidias do Ó paraberrizou e se colocou à disposição para ajudar. O Sr. Evilane

retomou aÍalae agradeceu o apoio dos Vereadores, agradeceu o espaço e encerrou sua fala. Por ordem
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de inscrição foi concedido o uso da palawa ao Vereador Ivancelio do Sindicato, que saudou a todos
novamente e disse que iria trazer um tema recorrente que é o Garantia Safua Íalou que o tema jáhawa
sido debatido no Município tendo em vista que mais de 50% da população é rural err sua grande maioria
composta Por Pessoas que tiram seu sustendo de pequenas plantações, o Vereador disse ter autonomia
pffiaÍalar sobre o terta, Íalou de sua insatisfação no tocante com a condução da política, começando pelo
nacional, falou sobre o Govemo genocida coordenado poÍ um Presidente que não tem escrúpulos, falou

são tão grandes. O ParlamentaÍ retomou sua fala e agradeceu pelo aparte, disse que o tema é ÍecorÍente

Presidente

decisão do

do Sindicato já foi questionado várias

conselho onde falou que decicliram que

vezes, registrou sua insatisfação com a tomada

o cadastro será feito na Secretaria de Agricultur4
Parlamentar disse não concordar com tal decisão, disse que está se avizinhar urn novo cadastro e que

Sobreira e que por Íala de um Projeto iria voltar, relatou que Íoi questionado com relação o que vem

acontecendo com a questão dos implementos agrícolas, disse que a Ematerce não necessita de um Projeto,

falou que em relação ao Garantia Safra Íalta prestígio da parte do Gestor, agradeceu o espaço e finalizou

sua fala. Por ordem de inscrição foi concedido o uso da palavra ao Vereador Bil do Inharé, que saudou a 'Xí,-
todos e disse que a questão do Seguro Safra em Senador Pompeu é uma questão que se alastra po, { V,-

o Vereador disse acreditar que o PreÍeito mente quando coloca culpa no escritório da Ematerce,

disse que tem Municípios que úoveu mais do que Senador Pompeu e está presente na

falou que isso se dá por falta de prestígio político, disse que em relação a emenda parlamentaÍ do

,A

Deputado Marcos Sobreira não é necessário ter um Projeto, o Parlamentar desejou um boa noite. O

Yereador Filho da Forquilha por questão de ordem pediu uma parte, o mesmo disse actrar interessante

que haja urna resposta por parte do Prefeito. O Presidente, Abidias do Ó falou que iria solicitar da

Secretaria da seja enviado um ofício solicitando trrna resposta e explicação por parte do Gestor

o Alves por questão de ordem pediu uma parte, falou que como o colega Vereador

Inharé colocou seu posicionamento o mesmo gostaria de falar sobre o seu, relatou que esteve em

acesso as notas de pagamento do repasse da Prefeitura do Seguro SafrA disse que a Prefeitura efetuou

pagamentos até mesmo antes do prazo estipulado e que em questão de documentação pode falar de

forma concreta poÍque teve acesso. Por ordem de inscrição foi concedido o uso da palavra ao Vereador
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questionou o porquê de só Senador Pompeu se o único Município a hcar sem receber já que as

Lucia Aquino e Alessandra, obteve a resposta que deveriaÍn seÍ procurada Íorças políticas para
o problema de Senador Pompeu porque jâ havia ultrapassado as barreiras técnicas, fez o
questionamento do colega Vereador de porquê Senador Pompeu não recebeu, relatou que

bornbardeia tanto o órgão no tocante o que acontece com relação a uma emenda do Deputado Marcos
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Junior Braga, que desejou um boa noite a todos, disse que é lamentável o assunto que está sendo tratado,

falou da pÍeoüpação com os Agricultores e que os mesmos vêm sendo muito prejudicados. O Vereador

Ivancelio do Sindicato pediu uma parte, disse que vendo alguns comentários dizendo que torce Para que

drova ou que deixem as brigas políticas, o Vereador disse saber disso e súe que é melhor ter uma boa

saÍÍq, ressaltou que é necessário dizer que o que está sendo questionado é o direito do homem e da

mulher do campo. O Parlamentar Junior Braga retomou sua Íala e mais lamavez falou como é lamerrtável

a situaçãq o mesmo con:ridou o Prefeito para ir fazer esdarecimentos, falou sobre um problema do

Distrito de l,agoa Nova on rela@o a águq o mesmo disse estar ali para deÍender o povo, disse que alguns

Vereadores da situação algumas vezes se exaltmr quando ouvem críticas, se dirigiu ao Vereador Tasso

Baia e falou que o mesmo vá até a comunidade e veias as necessidades dos moradores de Lâ e que não só

frequente os baÍe& cmrvidou o mesmo para irem juntos tentar resolver o problema da Comunidade,

Parlamentar agradeceu o espaço e desçjou um boa nq-ite. Por ordem de inscrição foi concedido o uso da

palavra ao Vereador Giovani A1ves, que saudou a todos, disse que seriabreve

aos colegas Vereadores pela votação e aprovação de seu requerimento, falou

tanto histórica como cultural e social PaÍa o Município de Senador Pompeu,

e que gostaria de agradecer

daimportância do

ainda no Govemo Lula para atender nos momentos necessários, o Parlamentar lamentou que o Garantia

Safra tenha como critério de inclusão ou exclusão a questão política, disse que o Município tem feito sua

paÍte em pagaç o mesÍno esclareceu que hoje Senador Pompeu só tem 1300 agricultores e que a perca se

dá porque o próprio agricultor passou a não acreditar no ProgramA Ía7os não saber como é feito os

laudos de dentro do escritório, o Yereador disse que relacionado a Ematerce iria explicaÍ como

Íalou que o Deputado Marcos Sobreia conseguiu R$100.000 (cem mil) reais para

agrícolas, disse que a SDA náo Íaziarnais licitação e que vem PaÍa CI Município licitar, falou

que chegou uma notificação na Prefeitura inÍormando ter R$100.000 (cem mil) reais de emenda para

compÍar implementos, indagou quais implementos seriam esses, disse que é necessario ter uma

e que no Projeto havia o que a comunidade queria comPrar, o Parlamentat disse comProvaÍ tudo o que

diz porque consta em ata, relatou que não irá mais precisar poÍque o Prefeito esteve no Cariri Íuntamente

com o Deputado Marcos Sobreira e que o mesmo disse que mandava a relação cotn os implementos PaÍa

que o mandasse pro projetistaÍazer a tomada de preços, o Vereador disse querer deixa daro

o da Ematerce é um irresponsável, relatou que o mesmo Íaz eruado a entrega de

e que não teve compromisso de comparecer na Casa para fazer esdarecimentos, mais uma vez o

disse que tem como plovaÍ o que disse atraves das atas. O Yereador Ulisses da Civil pediu

parte, o mesmo falou que está ali para qumtionar o l1ue está acorrtecsrdo no Município ao longo do

falou sobre o tombamento
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A
que

dos casarões da barragem que representa a história do Município, disse que aPesar de triste é necessário

que a história seja contada, falou da importância de unir Íorças independentemente da cor pafirdána,

mesmo agradeceu o espaço, desejou um boa noite e uma boa semâna. Por ordem de inscrição

concedido o uso da palavra ao Vereador Audir Carmo, que desejou um boa noite a todos, falou

motivo de sua inscrição naquela noite se dava em ÍepassaÍ e levar a inÍormaçáo sobre o assurto

Ematerce e que ouvindo atentamente os colegas súre a questão do GarantiaSafta disse que esteve como

Secretario de Agricultura de Senador Pompeu e que tinha em tomo de 1,700 agricultores que tt\ 
_.

cadastravam, falou que o Município tem uma logística dentro do programa e que o mesmo foi criado§
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tempo e que corn relação ao caso da Ematerce disse que Íoi se Íalado que sumiu o Proieto, o Vereador

disse que foi até o órgão saber porque quer ver benefícios paÍa a comunidade. O Parlamentar Audir

Car:no retomou afaTae disse que quando fala do Projeto que sumiu é por conta da tomada de preço. O

Vereador Bil do Inharé pediu uma parte e disse que não necessitava de Projeto. O Vereador Audir Carmo

para conduir zua {ala disse que sem o Projeto não teria como sabet o que eÍa PaÍa comPÍaÍ porque não

tinha tomada de preçq o mesmo agradeceu o espaço e desejou um boa noite. O Presidente agradeceu a

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

havendo attatat, encerrada a qual deverá ser lida e assinada por quemo

de direito, eu

(Socorro Marcos Ferreira de Almeida) a escrevi.

Secretario a escrevi

Presid
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Serafim do ó Filho

V

Tárcido Francisco de Lima B

1" Secretário:

Veread

Antônio Giovani Alves da Silva

Vereador:

Absolon Mendes de Carvalho

C»onn De S\\ú,
Antônio Audir Carmo de Souza

Francisco Vieira da Silva Filho
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Vereador:
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V,

V

Ivancelio Moreira Canuto

é;;*osí 'gsJ

]osé Guanabara

V

V

Lima de

Braga Junior
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