
Presidente: Isaac Magalhães Rogério
Vice - Presidente: Plácido Otávio Gomes Neto
Secretário: Zacarias Pio Napoleão

cÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ESTADO DO CEARÁ
c. N. P.J. 69.727.931/0001 - 92

RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABÓ, N°. 38 - TELEFAX: (088) 3429 1260
CEP 62970 - 000 - ALTO SANTO - CEARÁ

EMAIL: cmunicipalaltosanto@hotmail.com

Ata da (198) Décima nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Alto
Santo, realizada em 05/08/2017.

Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às 09:00 horas da
manhã, reuniram-se ordinariamente, no Plenário Vereador Vicente Avelino das
Neves, os Vereadores: Antonio André Diógenes Cabó, Ana Paula Holanda,
Edísio Girão Lima Francisco Rénnio Monteiro Diógenes, Isaac Magalhães
Rogério, Jucelino Sales de Oliveira, João Damacena, Maria Geudir Gurgel
Tavares, Plácido Otávio Gomes Neto, Rivardo Cesar Chagas Bezerra e
Zacarias Pio Napoleão. Presidiu a Sessão o Vereador Isaac Magalhães
Rogério, que veriticando haver quórum declarou aberta a sessão. Em seguida
foram lidas a Ata das Sessões Ordinária e extraordinária realizadas em 07 de
julho de 2017, que depois de lidas foram aprovadas por unanimidade pelo
Plenário Vereador Vicente Avelino das Neves da Câmara Municipal de Alto
Santo. No Expediente: Constou: Requerimento N.? 010/2017 - Solicitando
envio de Ofício a Prefeita Municipal Maria lrisneile Gadelha Sousa - Solicitando
a compreensão da mesma em ateder a comunidade da Vila André Dias que
conclama a recuperação da Quadra de Esporte da citada comunidade. Consta
ainda Ofício N.o 012/2017 - Solicitando dois representantes um titular e um
suplente, para participar do Comitê Intersetorial do Combate ao Aedes Aegypti
da cidade de Alto Santo. Constou ainda Ofício N.o 161/2017 - Deputado José
Pimentel - Informando empenho de valores programados em emenda
individual, para apoio e manutenção de unidades de saúde - Ministério Público,
Ministério da Saúde de Alto Santo no valor de R$ 59.770,00 (cinquenta e nove
mil, setecentos e setenta reais). Constou também Edital de Convocação N.o
010/2017 - Convocando os candidatos aprovados relacionados no Anexo 11.
No Pequeno Expediente: O Senhor Presidente falou sobre a pequena
reforma feita na Câmara pediu ao Vereador Rivardo explicações sobre as
licitações da energia pública, principalmente da Lagoa. O Vereador Rivardo
saudou ao Senhor Presidente, aos Senhores Vereadores e Vereadoras, aos
funcionários da Casa e ao público presente, e parabenizou ao Senhor
Presidente pela reforma feita na Casa. Fez um Requerimento Verbal de Votos
de Pesares aos familiares do Senhor Kennedy. Explicou que esse Edital de
Convocação chamando os concursados foi uma determinação da justiça, e
está tudo correndo dentro dos tramites legais. Falou ter conversado com o Dr.
Vinicius sobre a iluminação pública e uma empresa ganhou a licitação e tinha
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trinta dias para começar a prestação de serviços. Explicou que a Lagoa tem de
ser um Projeto específico e está dependendo da liberação da COELCE. E
sobre a iluminação da Vila Mariana e do Tibolo falou esperar que essa ligação
da COELCE ocorra o mais rápido possível. No Grande Expediente: O Senhor
Dênis Maia saudou ao Senhor Presidente, aos Senhores Vereadores e
Vereadoras, e a todo o público presente, e disse ter aprovado a mudança das
sessões da sexta para o sábado, pois assim a população poderá ficar mais
presente, pediu que fosse visto essa questão da lombada eletrônica em frente
à Escola Francisco Nonato. Disse já ter dito a prefeita Iris as coisas que
precisam ser corrigidas na comunidade do André Dias e a mesma é muito
atenciosa, falou ter pedido a reforma do grupo escolar que é muito necessário,
e ela falou que todas as reformas das escola está programada para o final do
ano. Falou ter pedido também a reforma daquela quadra do André Dias que a
muito tempo vem pedindo e nada foi feito. A Vereadora Geudir pediu um
aparte, saudou ao Senhor Presidente, aos Senhores Vereadores e Vereadoras,
aos funcionários da Casa e ao público presente, e falou ter entregado um
Requerimento em nome da comunidade do André Dias solicitando a reforma da
quadra, pois sabe o quanto essa comunidade sonha com a reforma dessa
quadra, pois já faz muito tempo que foi construída e essa quadra é o único
lazer que essa comunidade tem. Disse que irá solicitar também a prefeita Iris a
construção de uma praça nessa comunidade. O Senhor Denis continuou e
disse que as pessoas deveriam vir a Câmara da sua opinião, cobrar as coisas,
e não ficar apenas em wattssapp se denegrindo as pessoas. Relatou que a
prefeita havia respondido sobre a quadra e disse que tem a perspectiva de
reforma-Ia junto a reforma da escola. Disse ter pedido também a ampliação e
restauração da iluminação pública, e a mesma disse já está na pauta. Disse
que se tem de deixar a política partidária de lado. Disse ter falado também
sobre a recuperação das Estradas vicinais na sua comunidade, pois está
necessitando. Relatou ter pedido também a questão da água na localidade.
Relatou ter solicitado também a praça para aquela comunidade e ela
respondeu que iria pleitear uma emenda junto ao Deputado Antonio Granja.
Disse ter falado sobre a coleta de lixo daquela comunidade, dentre outras
solicitações. O Senhor Presidente disse que a tribuna é aberta ao público para
quem quiser fazer uso da mesma, entretanto, tem de se inscrever meia hora
antes da sessão e tem de vir de calça e também só podem haver duas
inscrições por sessão. O Vereador Edísio saudou ao Senhor Presidente, aos
Senhores Vereadores e Vereadoras, aos funcionários da Casa e ao público
presente, e disse ter participado de uma reunião sobre as águas no Rio
Figueiredo e lá foi vista a situação de como se encontra o nível e foi averiguada
que a situação é muito preocupante, pois sua capacidade está muito baixa e a
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situação é muito crítica. O Vereador Rénnio, saudou ao Senhor Presidente,
aos Senhores Vereadores e Vereadoras, aos funcionários da Casa e ao público
presente, e disse que o princípio da publicidade na vida pública é muito
importante e através dela muitas pessoas que não moram em Alto Santo
acompanham o que está acontecendo em nossa cidade, assistem o que
acontece nessa Casa e as pessoas tem dado sugestões e é dessa forma que
tem de acontecer. Disse que o Vereador Edísio sempre acompanha as
questões hídricas do nosso município e representa muito bem essa Casa, pois
sabe que o seu desejo é tentar contribuir para o bem-estar social dos
munícipes. Relatou que ouvindo o Senhor Denis já tinha recebido solicitações
que fosse reeditado a solicitação pelos redutores de velocidade, que já havia
sido solicitado várias vezes nessa Casa, falou que também está sendo
procurado pela comunidade do Jardim pedindo, como também o Jardim Novo.
Fez um Requerimento Verbal que se encaminhe a Superintendência do
DETRAN, para que se implante redutores de velocidades na modalidade de
fotosensores na avenida Edson Guerra nas proximidades da Escola Francisco
Nonato Freire como também na CE138 nas proximidades da Escola Municipal
Maria do Socorro Maia, como também na entrada do Jardim Novo, falou que
isso é uma preocupação de todos, para que se possa evitar novos acidentes
nessas proximidades. Pediu que a Casa encaminhe um Voto de Congratulação
para o Vereador e Secretário Fábio Holanda que fez uma belíssima Cavalgada
de sua organização e acha que essa Casa deve incentivar, estimular esse tipo
de evento que resgata as tradições. Pediu Votos de Pesares aos familiares do
Senhor Raimundo Ferreira, que era um senhor de bem, e gente muito boa.
Com relação a iluminação pública, falou que isso tem sido uma preocupação
de todos e foi buscar informações com o secretário Vinicius que explicou que a
segunda colocada no processo de licitação entrou com um recurso e
infelizmente os entraves burocráticos estão nos prejudicando, falou ter visto
interesse da prefeita e do secretário em resolver o mais breve possível essa
situação e espera que assim aconteça. O Vereador Jucelino pediu um aparte,
saudou ao Senhor Presidente, aos Senhores Vereadores e Vereadoras, aos
funcionários da Casa e ao público presente, e disse se congratular com os
votos de pesares ao pai do Senhor Bibiu que já vai fazer 30 dias de seu
falecimento. Disse que essa questão da iluminação pública vem se arrastando
há muito tempo, vem desde a ex-gestão que foi muito criticada, mas todos
sabiam que essas dificuldades existiam e agora estão persistindo, e disse que
essas coisas não são para acontecer. Falou que a população reclama demais
sobre essa iluminação pública, já passados 210 dias de administração, a
mesma anda em passos lentos, e a cidade está um apagão geral. O Vereador
Rénnio continuou, disse que o Vereador Jucelino fala com muita propriedade
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quando diz que isso se arrasta há muitos anos, talvez se arraste já há dez
anos, principalmente depois que se entende que a iluminação pública é de
responsabilidade municipal, e essa Casa promoveu uma audiência pública, e
agora sabe-se que realmente a responsabilidade é do município, e o que
precisa ser ressaltado é que essa gestão está assumindo essa
responsabilidade, está tentando resolver o problema. Falou que a essa questão
de licitação não é simples, tem a burocracia, mas tem certeza que logo que
resolvido, terá brevidade a solução do problema. Disse que alguns populares
estão dizendo as piores coisas possíveis, palavras pejorativas com vereador,
entretanto, esse vereador que usa a tribuna estava no dia do seu aniversário
dentro da Santa Casa, acompanhando um paciente acometido de câncer, esse
mesmo vereador estava no dia em que o filho fez uma cirurgia em uma
comunidade, participando de um evento ao qual foi convidado, esse mesmo
vereador já veio diversas vezes para essa casa doente, porque tinham coisas
para serem votadas, pois tem compromisso com quem o votou, mas está de
consciência tranquila, entretanto, será que essas pessoas podem efetuar uma
compra com seu CPF, e isso não recai sobre si, pois tem orgulho de dizer que
pode andar de cabeça erguida em qualquer canto desse país, e usar seu CPF
em qualquer praça, pois sempre procurou usar os ensinamentos de seu pai e
seu avô, que um homem precisa ter responsabilidade e assim procura ser.
Disse que tem se ver como essa Casa pode homenagear a uma senhora que
durante muitos anos prestou seus serviços através de seu comércio, mas
também a nossa terra que a Senhora Julieta, uma comerciante que durante
muitos anos serviu a esse povo e a essa terra. Disse que a Senhora Julieta
fechou sua farmácia para cuidar de problemas de saúde, mas de cabeça
erguida, sem deixar inimizades, e fechou um ciclo e gostaria de deixar sua
homenagem e ela ensinou a sua família e para que era próximo dela o que
significava ser honesto e ser decente. O Senhor Rogério - Assessor Técnico
saudou ao Senhor Presidente, aos Senhores Vereadores e Vereadoras, aos
funcionários da Casa e ao público presente, e disse ter sido ser vereador por
quatro mandatos, e disse ficar chateado quando as pessoas leigas criticam os
vereadores sem conhecer devidamente as situações. O cidadão é regido por
vários códigos e a Câmara não pode se furtar de cumprir o Regimento Interno
da Casa e a Lei Orgânica do Município. Disse que algumas pessoas buscam
na Câmara uma maneira irregular, disse que algumas pessoas tem de vir a
Câmara tomar conhecimento do Regimento Interno, pois não se pode exigir
que uma prefeita seja caçada sem um verdadeiro motivo que se possa provar.
Disse que as pessoas tÊm de conhecer as Leis ao invés de ficarem falando
besteiras nas calçadas. Falou que irá ler um trecho do Regimento Interno sobre
cassação: I - proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou
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faltar com decoro, na sua conduta pública ou na sua ação política; 11- Fixar
domicilio eleitoral noutra circunscrição; 111- Abusar de prerrogativas que lhe
são asseguradas ou perceber no exercício de mandato, vantagens ilícitas ou
indevidas, ou usar bens municipais em beneficio próprios ou de terceiros; IV-
Deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões
ordinárias, salvo no uso regulamentar de licença ou missão autorizada pela
Câmara; V - Perder ou tiver os direitos suspenso os direitos políticos; VI -
Sofrer condenação criminal em sentença tramitada ou julgado quando o
decretar a justiça eleitoral ou comum; § 3° - O processo de cassação de
mandato de vereador, assim como de prefeito e vice-prefeito, nos casos de
infração política-administrativa deferida na Lei obedecerá ao seguinte rito: I - A
denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a
exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador
ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão
processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o
denunciante for o Presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto
legal, para os atos do processo e só votará se necessário para completar
quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de
votar, o qual não poderá integrar a comissão permanente. 11- Da posse da
denúncia o presidente da Câmara na primeira sessão subsequente e após
parecer da assessoria jurídica interna, determinará a sua leitura e consultará a
Câmara sobre o recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos
presentes na mesma sessão será constituída a Comissão processante com
três vereadores sorteados entre os desimpedidos os quais exigirão desde logo
o Presidente e o Relator. 111- Recebendo o processo o presidente da comissão
iniciará os trabalhos dentro de cinco (05) dias notificando o denunciado com a
remessa da cópia da denúncia que e documentos que instruíram para que no
prazo de dez (dez) dias apresente defesa prévia por escrito, apresente as
provas e arrole testemunhas, até no máximo de dez (10) dias. Se tiver ausente
do município a notificação far-se-á por Edital publicado duas vezes no órgão
oficial do Estado com intervalo de três (03) dias. Decorrido o prazo de defesa a
comissão permanente emitirá parecer dentro de cinco (05) dias opinando pelo
prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual neste caso será
ratificado pelo plenário, o Presidente designará o início da instauração e
determinará atos, diligências e audiências que se fizerem necessárias para o
depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. IV - O denunciante
deverá ser intimado de todos os atos do processo pessoalmente ou na pessoa
do seu procurador, com antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas,
sendo-Ihes permitido acompanhar as diligencias e audiências, bem como
formular perguntas e requerer o que for de interesse da defesa; V - Concluída

5



cÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ESTADO DO CEARÁ
c. N. P.J. 69.727.931/0001 - 92

RUA: JOAQUIM ROGÉRIO CABO, N°. 38 - TELEFAX: (088) 3429 1260
CEP 62970 - 000 - ALTO SANTO - CEARÁ

EMAIL: cmunicipalaltosanto@hotmail.com

a instrução, será aberta vistas do processo ao denunciado, para razões
escritas no prazo de cinco (05) dias e após a comissão processante emitirá
parecer final. A seguir o Presidente da Câmara convocará a sessão para
julgamento. Na sessão de julgamento o processo será lido integralmente e a
seguir os vereadores o desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo
tempo máximo de quinze (15) minutos. Ao final o denunciado ou seu
procurador terá o prazo máximo de duas (02) horas para produzir sua defesa
oral; VI - Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações quantas forem
as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado definitivamente
do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3 pelo menos dos
membros da Câmara, incurso em qualquer das infrações especificadas na
denúncia. Quer dizer que 08 vereadores teriam de votar a favor da cassação
no caso do Alto Santo e duvida que os vereadores de situação votassem a
favor da cassação se esse fosse o caso. E tem de conhecer as leis para poder
falar de omissão da Câmara. Os vereadores têm de seguir as leis e essa é a
realidade. Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara, proclamará
imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal
sobre cada infração, e se houver condenação expedirá o competente Decreto
legislativo de Cassação do mandato do denunciado. Se o resultado da votação
for absolvitório o Presidente da Câmara comunicará à justiça eleitoral o
resultado. VII - O processo de que trata esse artigo deverá estar concluído no
prazo de noventa (90) dias, contados a partir da data em que se efetivar a
notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem julgamento o processo será
arquivado sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. E
é bom que as pessoas procurem estudar, leiam o Regimento, venha a Câmara.
O Vereador Rénnio pediu um aparte e disse que o Assessor Rogério leu o
Regimento e lei Orgânica é bem mais incisiva, mas no Alto Santo estão
querendo que aconteça o que está acontecendo no país, pois não acredita que
exista dentro desses sete meses elementos suficientes para se pedir a
cassação da prefeita, isso é uma coisa séria. O Assessor Rogério disse que
tinha de dar esse esclarecimento para que o povo entenda o que o vereador
pode ou não fazer. O Vereador Rivardo, saudou ao Senhor Presidente, aos
Senhores Vereadores e Vereadoras, aos funcionários da Casa e ao público
presente, em especial o Baiano e o Johnson e disse que gostaria de informar
sobre a questão da iluminação pública, explicou que não se pode fugir das
regras e das leis da licitação pública, e é um direito das empresas que se
sentem prejudicadas entrar com recurso, então segunda colocada entrou com
recurso e tem um prazo para resolver a situação, acredita que se resolva na
próxima semana. Disse que a iluminação da lagoa era provisória e a ENEl não
aceitava mais e tem de ter um projeto para que tenha essá religação da
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energia. Parabenizou o Senhor José Nilton Jacinto, conhecido como ferrugem
que se encontra trabalhando como condutor do SAMU. Disse já ter falado com
a prefeita para trazer o curso de socorrista para os motoristas. Com relação a
Quadra do André Dias já houve uma conversa, assim como também sobre a
construção da praça. Falou já ter sido vista a questão das passagens
molhadas, tendo de reativar e ajeitar várias passagens molhadas do município
e essas solicitações já estão encaminhadas. Falou ainda terem sido feito
algumas vezes de bobo, pois os representantes da prefeitura diziam que a
responsabilidade da iluminação pública era da COELCE e vice-versa e foi
pedido a prefeita a real transparência nesse sentido, pois as pessoas pagam a
iluminação pública e as ruas estavam as escuras, falou que sido feito um
serviço de emergência na sede e no Castanhão, mas atingiu o valor de 8 mil
reais de contratação direta e ai só poderia ser feita através do processo
licitatório, entretanto, acredita que esse serviço será regularizado essa semana.
O Vereador Edísio pediu um aparte e disse que na reunião da agrovila estava
presente o secretário de agricultura e questionou sobre a adutora dos Patos e
do Volga e gostaria de saber o que poderia ser feito sobre essas adutoras que
só falta a instalação. O Vereador Rénnio pediu um aparte e disse saber da
preocupação do Vereador Rivardo, e sobre a indagação do Vereador Edísio
explicou que semana passada vieram uns geólogos e foi pedido que fosse
incluso essa comunidade dos Patos e foi identificado dois pontos, como
também no Volga, e viu o contato da prefeita com os funcionários da SOIDRA e
espera que seja solucionado o quanto antes. O Vereador Rlvardo continuou e
explicou que vieram essas duas geólogas da SOIDRA e veio também a
máquina perfuratriz que realizou a perfuração de 20 poços onde estão inclusos
Patos e Volga e tem também a instalação do poço da Baixa da Pedra para
próxima semana. Com relação a publicidade das sessões, falou ser de
fundamental importância, e as sessões são transmitidas e as pessoas que
moram fora colocam opiniões, e fazem perguntas, como a se um senhor que
disse que só no Alto Santo uma pessoa que não era vereador ficava se
manifestando em plenário, disse que o ex-vereador Rogério é assessor da
Mesa Diretora e todos os assuntos de importância dessa Casa e da Mesa
Diretora são esclarectdos por esse assessor que tem muita experiência e tem
muito a contribuir pelo trabalho dessa Casa. Disse que essa Casa é do debate,
para aprovar Projetos e tentar engrandecer o município. Agradeceu a todos a
mudança das sessões para o sábado. Disse que a prefeita esteve em Santa
Catarina para conhecer uma nova maneira de administrar que está dando
certo. O Senhor Presidente disse que o Senhor Rogério não está nessa Casa
como seu pai e sim como assessor e só tem a contribuir para os trabalhos
dessa Casa devido o conhecimento que tem, mas tem muita gente que gosta
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de criticar, entretanto, a Lei permite e irá ficar durante os dois anos que for
presidente. O Vereador Rlvardo pediu um aparte e disse ser importante
acrescentar que o assessor RogériOestá fazendo um trabalho voluntário sem
salário. O Vereador Jucelino saudou ao Senhor Presidente, aos Senhores
Vereadores e Vereadoras, aos funcionários da Casa e ao público presente, e
disse que hoje estão todos reunidos aos sábados, que fica mais fácil a
população vir assistir as reuniões e deixar de fazer o papel ridículo de falar mal
dos vereadores, falou que não se está aqui para condenar prefeita e sim para
dar seguimento a administração municipal. Disse que vieram a essa Casa
nesse ano 06 Projetos de Leis que foram todos aprovados e ninguém está aqui
para falar da vida privada da prefeita, e tem sim de pedir e solicitar urgência
nas coisas, como é a questão da reparação do calçamento que está
necessitando. Falou também sobre a recuperação das praças que tem em
diversas localidades que estão cobertas de mato. Falou que perfurar poços é
muito fácil, entretanto, fura-se dez para obter água em um, e esse que dá
vazão fica fechado, como aconteceu em um perfurado nas vésperas das
eleições, não sabe se com o intuito de angariar votos, e esse não tem serventia
nenhuma, tem um que foi perfurado no Juremal que ainda não foi instalado.
Disse que no Pão-de-açúcar foram feitas aquelas instalações de caixas para
colocar água, uma coisa que já é ultrapassada, pois ninguém quer mais
carregar água, e as pessoas dizem que não é colocado água lá e são essas
questões que tem de ser cobradas e que ela pode fazer para melhorar. Disse
que o Vereador Rivardo explicou sobre a iluminação pública que ficava-se
jogando da prefeitura para COELCE e vice-versa, mais todos os meses entra
na conta da prefeitura e da COELCE o valor da iluminação pública que está
sendo arrecadado. Falou que passou um período que as ruas estavam cheias
de lixo e fala-se de uma licitação de um milhão e tantos mil para a coleta de
lixo, e gostaria que se possível fosse explicado essa licitação. Disse que o
Vereador Rivardo falou que irá solicitar as verbas de emendas para
construção das passagens molhadas que foram tão pedidas e espera-se que
venha nessa administração. E gostaria de fazer essas reivindicações através
de Requerimento Verbal que são pedidos da população. Sobre os animais,
falou que já foi votado o Projeto e espera-se que essas situações dos animais
solos sejam resolvidos. O Vereador Rivardo pediu um aparte e disse que a
reforma do calçamento também já está prevista na secretária de obras, e foi
licitada ontem, onde participaram quatro empresas e a empresa vencedora
deve assinar o contrato e começar o serviço o mais rápido possível. Disse que
a manutenção das praças faz parte do contrato da limpeza pública e explicou
que essa licitação que parece milionária é o valor anual, mas mensal dá cerca
de cem mil reais por mês, entretanto, está englobado vários serviços, como
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pintura e manutenção de praças, dentre outros. O Vereador Jucelino
continuou e disse que foram feitas as reivindicações e espera que venham as
resoluções e execução dos trabalhos. Disse que essa é a Casa que Legisla, e
se chegar uma denúncia de superfaturamento de nota fiscal nessa Casa irá ser
investigado, e o Tribunal de Contas averiguam as contas e mandam para a
Câmara e se chegar irregularidades comprovadas irá ser tomada providencia,
pois, o recurso é do povo. Falou esperar que o povo venha e façam suas
reivindicações e não cobrem em redes sociais, venham a essa Casa que é a
casa do povo. O Senhor Presidente disse que muitos dos presidentes tinham
um assessor sentado ao lado do Presidente, alguns não precisavam porque
tinham um conhecimento vasto. O Vereador André saudou ao Senhor
Presidente, aos Senhores Vereadores e Vereadoras, aos funcionários da Casa
e ao público presente, e disse que na semana passada foi liberada a obra da
CE do Castanhão e estavam presente a Prefeita o Deputado Antônio Granja e
o Vereador Rénnio e gostaria que o nome dessa CE fosse José Holanda da
Cunha se possível, pois hoje o Castanhão só existe por causa deles. O
Vereador Rénnio pediu um aparte e disse que o nome é mais do que justo,
mas se tratando de uma CE, trata-se de uma Lei Estadual e pode-se pedir ao
Deputado Antônio Granja para entrar com esse Projeto na Assembleia
Legislativa. O Vereador Rivardo pediu um aparte e disse ser muito importante
essa lembrança, esclareceu que tem parte dessa Casa Legislativa na liberação
dessa obra, porque no mandato passado foi autor de um Requerimento que foi
aprovado por unanimidade nessa Casa, solicitando ao governador, ao
secretário Mauro Filho, que viabilizasse recursos para essa obra e no momento
ele disse que iria alocar recursos para essa obra. Falou que a prefeita também
teve uma grande atuação, reivindicando, cobrando e hoje está se
concretizando. O Vereador André continuou e falou ser muito justo que a CE
seja o nome de José Holanda da Cunha. Disse que ainda esse mês começará
o reparo da passagem molhada da Caraúba que está deixando muito a
desejar. Com relação a iluminação pública disse que o Castanhão foi
contemplado com essa ação emergencial, mais infelizmente as luminárias da
cidade e da zona rural estão realmente apagadas. A Vereadora Geudir
saudou ao Senhor Presidente, aos Senhores Vereadores e Vereadoras, aos
funcionários da Casa e ao público presente, e disse que esse microfone
sempre está aberta para população reivindicar seus direitos, pois isso não é
afrontar ninguém e sim pensar em um Alto Santo melhor, e disse que essa
quadra tem de ser reparada, pois os adolescentes ficam fazendo esporte e não
fazem coisas erradas e que Deus ilumine todas as pessoas que lutam pelo
esporte do município. Disse ser muito bom que se tenham mais pessoas sendo
convocadas do concurso público e assim terá mais pessoas trabalhando pelo
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município, e que essas pessoas que estão chegando que venham para somar,
não importa se são de partido A ou S, pois quando um prefeito ganha é prefeito
de todos e tem de ser visto o que é melhor para o município e essa em ser a
visão. Disse que a questão burocrática do pais atrapalha muito e as pessoas
não entendem, falou sempre ter dito que administrar não é fácil, principalmente
a coisa pública, mas essa questão da limpeza pública tem de ter alguma
explicação, pois são muitas críticas pois os valores da licitação são muito alta,
e quando se tem uma explicação as pessoas passam a entender melhor e os
vereadores estão sendo crucificados, porque eles acham que os vereadores
não estão reivindicando nada, atentos a nada e isso é um problema sério.
Como aconteceu também na questão das quentinhas, que é uma licitação de
mais de cem mil reais e se for verificar o empenho lá não tem nada errado,
entretendo não cabe ao vereador contar o tanto de quentinha está chegando
nos eventos. Disse que o Vereador Rivardo passou quatro anos fazendo
denúncias da administração passada e acredita que se o ministério público
tivesse achado irregularidades, tinha tomado as medidas cabíveis para punir
que era de direito. E o vereador está em todas as sessões reivindicado
benfeitorias em prol do povo, como a iluminação pública dentre outros. Disse
que se algum dia chegar algo no Ministério Público pedindo uma investigação
será feito, pois o vereador não tem rabo preso com ninguém. Disse que essas
questões das lombadas já foram muito solicitadas e o Vereador Rénnio fez um
requerimento verbal, mas seria interessante que esse Requerimento fosse em
nome da Câmara, pois assim ficará mais fortalecido. O Vereador André pediu
um aparte e disse que realmente a quadra do André Dias precisa de uma
reforma, mas que seja uma reforma bem-feita e não deixe nada a desejar como
aconteceu com a quadra do Castanhão. O Vereador Rivardo pediu um aparte
e disse ser muito boa essa coerência em pedir esclarecimentos, em esperar a
elucidação de fatos e não fazer denúncias só por fazer. Disse que quando a
prefeita Iris assumiu foi feita uma contratação de emergência na questão do
lixo, pois o serviço não podia parar, quando encerrado o prazo de emergência
foi feita a licitação, e hoje os garis que antes recebiam cerca de R$ 200
(duzentos reais) estão todos recebendo um salário mínimo, e estão ganhando
também uma cesta básica e tem três carros prestando esse serviço e o valor é
compatível com a prestação do serviço e acredita que tudo está sendo feito
dentro da legalidade. Com relação as lombadas e os radares, disse que
realmente se faz muito necessário. O Senhor Presidente informou que todos
os Requerimentos que são encaminhados são mandando com urgência para
as repartições. A Vereadora Geudir continuou e disse que a solicitação do
Vereador Jucelino com relação as praças é muito válida, pois as praças
deixam as cidades mais bonitas, além das praças era interessante a
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recuperação dos parquinhos, O Vereador Jucelino pediu um aparte e disse
não ter colocado no Requerimento as praças da Sede, disse que a
movimentação das praças estão paradas, as luzes apagadas, e o dinheiro não
está circulando. A Vereadora Geudir continuou e disse que só tem um
quiosque aberto na praça dos Alipios e os outros forem reabertos a população
volta a frequentar essa praça. O Vereador Rénnio pediu um aparte e disse
que a oposição seja em qualquer governo, ou qualquer esfera contribui muito
com a administração, com a gestão, pois identifica os problemas e o gestor que
escuta a oposição e sabe filtrar o que é de interesse coletivo, com certeza irá
aprimorar sua administração. Falou que a prefeita Iris Gadelha tem se
mostrado uma pessoa aberta, uma pessoa que está disposta a ouvir todos,
inclusive a oposição. Falou que existem problemas nessa questão da limpeza
urbana, entretanto, acredita que esses problemas foram minimizados, pois
ouviu no ano passado muitas reclamações, principalmente dos garis que não
tinham equipamento de proteção individual, trabalhavam em condições
precárias, não tinham uniforme e hoje eles tem tudo isso, inclusive um café da
manhã todos os dias, falou que a vereadora está no seu papel de fiscalizar,
mas é bom que o serviço pode não está a contento, mas se está procurando
acertar e acredita que nunca se teve tanto cuidado com a coleta de lixo como
se está tendo agora, quando ao restante da limpeza o Vereador Jucelino tem
razão e irá falar pessoalmente para tentar dar uma agilizada na limpeza das
praças públicas. A Vereadora Geudir disse que não se está criticando a coleta
de lixo, mas vê sim muita a falta de compreensão da população. Parabenizou a
reforma da Câmara feita pelo Senhor Presidente. Disse que os políticos têm
de ser abertos a críticas, para que assim se possa crescer e melhorar cada vez
mais. Disse que do dia 21 à 28 de agosto é a semana nacional das Pessoas
com Deficiências Múltiplas e nesse período terão alguns eventos na APAE.
Disse que gostaria de fazer uma homenagem a Galego da Zero Bala, Joenir e
Neudim, pois são três filhos do Alto Santo que tiveram coragem de construir
essas fábricas e dá emprego ao povo e essas três fabricas empregaram muitas
pessoas. Falou que tem o Mimi em São Paulo que não investiu no Alto Santo,
mas que também emprega muito altosantense, falou que seria interessante que
fizessem um sábado só de homenagem a essas pessoas que fizeram ou fazem
algo por Alto Santo. Disse que o Senhor Rogério é assessor da Mesa Diretora
devido a sua experiência e seu conhecimento e todos estão aqui para ajudar, e
as pessoas que falam são aquelas que não conhecem o trabalho do Vereador.
Disse que essas pessoas são minoria, porque a maioria são mais informada e
procuram o vereador para esclarecer a situação. O Vereador Rénnio pediu um
aparte e disse parabenizar a vereadora Geudir pela coerência e tem o
pensamento muito semelhante com o dela, disse que foi conversar com Joeni
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para indicar seu filho a receber o Título de Cidadão Altosantense, e irá pegar
os dados do mesmo para apresentar nessa Casa próxima semana. O Senhor
Presidente disse que é muito justo homenagear também os donos das
pequenas oficinas que também gera emprego e renda para a população. A
Vereadora Geudir disse que essas homenagens são muito justas. O Senhor
Presidente disse que não são apenas os cereamistas e os donos de fábricas
que devem ter essa homenagem o Senhor Cleison Rabelo também tem de ser
homenageado, pois teve muita coragem em investir na educação em sua
cidade e tem certeza que muito mais condições e não investiram, e o Senhor
Cleison está trazendo uma faculdade de enfermagem para nosso município e
está com muitas dificuldades, mas com certeza ele irá conseguir e irá alcançar
seus objetivos. O Vereador João Damascena saudou ao Senhor Presidente,
aos Senhores Vereadores e Vereadoras, aos funcionários da Casa e ao público
presente, e disse que essa Passagem Molhada do Taborda foi muito falada
durante quatro anos e passou-se os anos e nada dessa passagem molhada ser
construída, e hoje continua na mesma luta e o que cobrava na administração
passada irá continuar pedindo mesmo estando do lado da prefeita, falou
sempre conversar com o secretario Vinicius e cobra sempre essa passagem
molhada do Taborda e dos Patos, e trará benefícios para o povo dessas
localidades. Disse que a praça das Embrulhadas já está limpa e bem zelada,
não sabe dizer das outras praças. Com relação ao problema da água disse que
carro-pipa para sanar a situação de todos é difícil, porque a prefeitura tem sete
carros pipas tentando sanar o problema da água. Falou que esses projetos dos
animais soltos já foi aprovado e espera que seja resolvido, pois o povo cobra e
esse problema tem de ser resolvido. Disse que todo município pede iluminação
pública e o secretário está fazendo uma lista de solicitações para fazer esses
reparos da iluminação pública, falou que todos os vereadores são cobrados
nesse sentido, e espera que essa questão seja resolvida o mais rápido
possível. Parabenizou a todos os trabalhos pelo belíssimo trabalho. Disse que
o Senhor Presidente está de parabéns por ter o Senhor Rogério como
assessor, falou sempre ter tido um assessor de seu lado quando era
Presidente da Câmara. O Vereador Rivardo disse que gostaria de indicar para
ser homenageado o Wellington da Alfa10 do Rio Grande do Norte que
escolheu o Alto Santo para se fixar e gera muitos empregos em nosso
município. O Senhor Presidente disse que a Lei Orgânica e o Regimento
Interno será reformulado e esse será um dos próximos trabalhos a serem feitos
e irá abrir um concurso para os funcionários da Câmara Municipal. Na Ordem
do Dia: O Senhor Presidente colocou em votação Requerimento N.o010/2017
- Solicitando envio de Ofício a Prefeita Municipal Maria Irisneile Gadelha Sousa
- Solicitando a compreensão da mesma em atender a comunidade da Vila
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André Dias que conclama a recuperação da Quadra de Esporte da citada
comunidade, de Autoria da Vereadora Maria Geudir Gurgel Tavares. Colocou
em votação Requerimento Verbal de Votos de Pesares aos familiares do
Senhor Raimundo Ferreira de Lima de Autoria dos Vereadores Francisco
Rennio Monteiro Diógenes e Jucelino Sales de Oliveira. Colocou em votação
Requerimento Verbal a Superintendência do DETRAN, para que se implante
redutores de velocidades na modalidade de fotosensores na avenida Edson
Guerra nas proximidades da Escola Francisco Nonato Freire como também na
CE138 nas proximidades da Escola Municipal Maria do Socorro Maia, como
também na entrada do Jardim Novo de Autoria do Vereador Francisco Rénnio
Diógenes Monteiro. Ambos foram aprovados por unanimidade pelo Plenário
Vereador Vicente Avelino das Neves da Câmara Municipal de Alto Santo. Nas
Explicações Pessoais: O Vereador Rénnio falou que apesar dessa Casa
Legislativa ser uma pequena Casa do interior do Ceará, não se dispõem de
assessores e esse serviço de som nas galerias auxiliam muito, pois está
levando o som do plenário para o restante do recinto, como também alguns
cidadãos ficavam no horário da reunião sem adentrar no plenário e essas
caixas de som facilitam o trabalho do vereador a ajudar a divulgar o trabalho do
vereador. O Senhor Presidente informou que esse som será aumentado e
aperfeiçoado. O Vereador João Damascena parabenizou ao Vereador Andre
pelo Requerimento de colocar o nome do Senhor José Holanda Cunha na CE.
E não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão
convocando os Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária, em
12/08/2017 às 09:00 horas. Eu laca)1:ac:. Pw lfapol ..•..,.....cm--...... _
lavrei a presente Ata que depois de lida, votada e aprovada, será assinada pelo
o Senhor Presidente demais Vereadores presentes.
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