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Ata de N 11/2019, aos dez dias do mês de maio de dois mil e
dezenove, no Plenário da Câmara Municipal, teve inicio a Sessão
Ordinária presidida por Ivano Pereira França e estiveram presentes
os vereadores: Alexandre Carvalho de Oliveira, Arnaldo Feraz de
Araujo, Cleomar Prado Gusmão, Diciano de Oliveira Santana,
Edvaldo Santos de Jesus, Ludovico Pereira de Brito, Marcos
Martins Ferraz, Núbia de Oliveira Pontes, Robson de Oliveira
Freitas. O senhor presidente iniciou com oração e solicitou que a
senhora secretária fizesse a chamada dos senhores vereadores
constatando assim o Quórum Regimental e sob a presença Divina
declarou aberta a sessão.
Não havendo ninguém inscrito para o Pequeno Expediente passou
para o Grande Expediente, o senhor presidente convidou para usar
a palavra o vereador Paulo Antônio de Brito que na se fazia
presente sem qualquer justificativa. Convidou para usar a palavra o
vereador Cleomar Prado Gusmão que cumprimentou a todos e
falou de uma reunião essa semana com a prefeita e disse que ficou
preocupado quando solicitaram a revisão da ambulância e parece
que tem dificuldade de encontrar peças. Disse que tem sido
exemplo na saúde e não podem parar pela manutenção de carros.
Pediu a compreensão da prefeita e da garagem para movimentar se
e comprar o mais breve possível as peças requisitadas para que
Lagoa Grande e região não sofra por incompetência. Falou da
competência da secretaria de saúde que sempre cobra e é muito
competente só precisam se atentar a questão de consertos dos
carros que chegam à garagem e demoram. Finalizou dizendo que
tem um carro que ele não sabe de quem é cobrindo serviços de uns
veículos que ele já cobrou os consertos e sumiram da garagem e
que ele espera que não aconteça o mesmo com a ambulância. Em
seguida usou a palavra o vereador Ludovico Pereira de Brito que
saudou a todos e começou desejando a todas as mães um feliz dia
das mães em especial a sua mãe e sua esposa dizendo do orgulho
que sentem por elas. Disse da fata de compromisso e de
responsabilidade que a gestora está tendo com o povo, e que
infelizmente o descaso e desrespeito vêm desde o inicio da gestão.
Falou que a frota de carros esta sucateada e que isso não é só em
relação à saúde, que falta manutenção e vem tornando em sucata.
Falou da praça da Lagoinha que o mato está tomando conta e que
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a praça da Igreja Católica estava servindo de criatório do mosquito
da dengue e que hoje a fonte foi limpa e encontra se sem água
sendo melhor continuar assim do que permanecer como criatório
cheio de larvas sem nenhum tipo de limpeza. Falou sobre a greve
dos servidores públicos que vem lutado há 14 meses por um
aumento de cerca de 5% e a prefeita não deu atenção mesmo após
as seis reuniões que permaneceram sem respostas ou negociações
e que o direito dos servidores precisa ser respeitado. Finalizou
dizendo que o desrespeito da gestora é com todo o povo
principalmente com os contratados que ficam muitos meses sem
receber seus proventos e é uma vergonha para com o povo que
trabalha para manter um lar. Em seguida usou a palavra a vereador
Núbia de Oliveira Pontes que saudou a todos e agradeceu a Deus a
oportunidade de estar na Casa e disse que não vão fechar os olhos
para os acontecimentos na cidade, para as manifestações do
sindicato que representava os servidores que lutavam por alguns
direitos. Disse não ser contra a manifestação e também não ser
contra a gestão. Disse ser a favor do dialogo e do entendimento
porque a politica é a arte de resolver conflitos. Disseque na atual
gestão já teve aumento para os trabalhadores e é preciso ter
cautela e responsabilidade em todas as ações porque é necessário
um equilíbrio nas contas públicas e que ela deseja que nenhuma
das partes fique prejudicada e disse ter certeza de um denominador
comum que cesse o conflito. Lembrou que estão na semana da
enfermagem e homenageou esses trabalhadores vigilantes que
contribuem para reabilitação do paciente e disse que a prefeita
prometeu um aumento para essa classe na Conferencia de Saúde e
disse esta de braços abertos colocando projetos nessa Casa para
que os enfermeiros tenham as tão sonhadas trinta horas. Finalizou
dizendo da importância de todas as profissões e disse que todas as
categorias precisam abraçar a causa do outro. Em seguida usou a
palavra o vereador Arnaldo Ferraz de Araújo que cumprimentou a
todos e registrou que na sessão passada trataram das estradas do
munícipio e em especial de sua região que recebe reinvindicações e
solicitações de pessoas que cobram achando que ao tem mais jeito
como a estrada de Quaraçu a Lagoa do Timóteo e a Barra do
Furado. Disse que não podemos aceitar o patrimônio ser degradado
como nessa gestão a despeito dos carros e isso o preocupa porque
além da falta de planejamento da vida financeira para prover as
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politicas públicas falta o interesse pelo patrimônio. Disse do
comprometimento do futuro de nossa cidade pela divida fundada e
que assistimos agora a questão da greve do pessoal do quarenta
que é uma reinvindicação justa. Finalizou dizendo que não gosta
de comentar questões do governo federal, mas se assustou essa
semana além da briga da família do presidente o corte na educação
superior que soa como vingança e não tem como não trazer esse
raciocínio para nosso município. Mencionou a questão de salários
de algumas direções de escola e disse acompanhar o plano de
carreira. Disse que podiam fazer uma representação porem não
querem ser levianos e preferem ouvir o secretario de educação para
fazer as interpretações devidas. Em seguida usou a palavra o
vereador Diciano de Oliveira Santana que saudou a todos e desejou
feliz dia das mães em nome de dona Dulce Mendes a quem tem
como mãe. Desejou boas vindas ao novo secretário de
administração e parabenizou a gestão pela facilidade em fazer
essas trocas embora não tenha visto falhas gritantes na gestão de
André Alves. Lembrou que fez uma indicação simples e singela
para execução de faixa de pedestres nas escolas e pediu a atenção
do novo secretário. Falou da súplica do vereador Cleomar e disse
ter entendido que o colega está pedindo agilidade no concerto da
ambulância de sua localidade. Falou sobre a discussão de um plano
de governo que há mito tempo não acontece em nossa cidade.
Finalizou dizendo que s dificuldades são frutos da falta de
planejamento e por não terem uma cartilha para seguir e com
oposição pretende um modelo de gestão a ser seguido com um
condutor que se insira e ajude a fazer esse plano. Em seguida usou
a palavra o vereador Alexandre Carvalho de Oliveira que saudou a
todos e desejou feliz dia das mães a todas as mães do município e
disse da importância de ter uma mãe em sua vida. Falou das
criticas que às vezes aparecem nas redes sociais e que é com essa
criticas que procuram corrigir, que isso faz parte da democracia.
Agradeceu o bairro primavera por apresentar a ele as demandas e
proporcionar o trabalho. Falou de suas indicações naquele bairro e
de todo trabalho prestado. Lamentou que em três anos a questão
esportiva tivesse sofrido, mas buscam o melhor para a sociedade
esportiva. Atendeu um pedido do amigo Jaime Evangelista que o
lembrou das ruas e dos passeios que estão sendo interditados
pelos comerciantes e é uma falta de respeito, pois impossibilita o
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tráfico de pessoas e chamou atenção do secretario para ir ate os
comerciantes e fazer o caminho de informação. Finalizou
adiantando aos atletas que tomou paternidade de um campeonato
município possivelmente em julho e que já conversou com a prefeita
a respeito. Em seguida usou a palavra o vereador Edvaldo Santos
de Jesus que cumprimentou a todos e disse que não devemos nem
falar a nível nacional devido a tantos problemas no munícipio, mas
o corte das verbas federais na educação o chocou bem como a
reforma da previdência dizendo que não entende muito, mas vê o
empresário mais valorizado. Falou da responsabilidade e assumir
qualquer cadeira no munícipio e que é preciso usar da humildade
para aprender quando não sabem. Falou dos banheiros da praça,
dizendo que a Praça Moises Félix dos Santos é uma das mais
bonitas da região, mas precisam cuidar dos banheiros que estão
quebrados e pediu atenção da administração. Tornou a cobrar
sobre a Praça da Lagoinha que esta com um matagal e sua
cobrança não esta sendo reconhecida. Finalizou dizendo que a
Casa nunca atrasou salários e que a gestão municipal devia seguir
essa linha e que os vereadores precisam cobrar para que não haja
desvios de verba alguma. Em tempo desejou feliz dia das mães em
nome de sua esposa e sua madrasta que considera como mãe. Em
seguida usou a palavra o vereador Robson de Oliveira Freitas que
saudou a todos e desculpou-se pelas saídas durante a sessão por
estar agendando uma viagem de assunto educacional por um
encontro que irá participar em Brasília. Falou de uma preocupação
que o aguça, a questão das obras paralisadas que há cerca de
duas semanas o governo postou que as obras que não tem
movimentação de execução estariam canceladas e se estivessem
reiniciado as obras postassem ate dia 10 para que o governo
retomasse o termo de compromisso. Falou sobre a falta de
planejamento criterioso que deveria haver para uma boa gestão.
Falou sobre a falta de recurso para serviços públicos advindos do
pagamento de tributos. Disse que as rendas vindas através do
governo são per captas e cada vez que um munícipe usa o serviço
público é contabilizado. Finalizou dizendo da necessidade um novo
projeto que caia para o munícipio e precisamos colocar o munícipio
na mão de alguém competente para executar. Desejou feliz dia das
mães a todas as mulheres do município. Em seguida fez uso da
palavra o vereador Ivano Pereira França que saudou a todos,
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agradeceu a Deus e desejou um feliz dia das mães a todas as mães
do munícipio e disse já não ter a oportunidade de abraçara sua.
Falou sobre a saúde e disse que temos uma deficiência em nível
nacional e não seria muito diferente aqui, que não vivemos o melhor
momento e o governo federal oferece alguns benefícios para o
município que alguns prefeitos não aderiram aos programas,
receberam os PSFs de certa forma sem necessidade porque faz de
contas que funcionam na parte preventiva, pois não tem médicos
todos os dias como deveria ser. Dentro do raciocínio do vereador
Cleomar disse que ele não vem a essa tribuna falar bem da gestão
hoje e mal amanhã e que o colega precisa saber de quem é o carro
porque o dever de oficio dele é fiscalizar. Falou sobre a situação da
ambulância de Lagoa Grande que foi entregue nova e não há tempo
para já estar tão degradada e o gestor do equipamento deveria
cuidar, pois já não funcionam diversas coisas, e é preciso
responsabilidade com o equipamento público. Disse ter pegado
uma ambulância que serviu ao hospital dois anos e colocou no
Povoado da Estiva e desafia qualquer um a olhar como se encontra,
que ainda tem muita qualidade. Finalizou dizendo que a prefeita tem
errado e que ele não oculta os erros de ninguém por ser pago para
fiscalizar, apontar os erros e é a favor do progresso diferente de
algumas pessoas do governo. Em seguida convidou o vereador
Marcos Martins Ferraz que cumprimentou a todos, lamentou a
morte de um companheiro de Quaraçu e pediu que Deus
confortasse o coração daquela família. Disse que percebeu que os
colegas se preocupam com a melhora de nosso município, mas
ainda há muita ironia da politicagem. Disse sentir se feliz pelo
proposito e pela responsabilidade dessa Casa. Falou sobre a
manifestação dos servidores e disse saber que todos tem o direito
de lutar pelo que é seu, mas lembrou de que o município é o que
melhor paga o professor nessa região. Disse do esforço da prefeita
em negociar e ajudar a educação do município. Disse que é preciso
o bom senso para todos sair ganhando. Parabenizou os motoristas
da ambulância de Quaraçu que não pararam seus serviços para
não prejudicar a saúde. Disse perceber que hoje a secretaria de
saúde e a prefeita não medem esforços para ajudar a população
que precisa daquele serviço e parabenizou os responsáveis que
levaram diversos pacientes a Poções para realizar a cirurgia de
catarata. Finalizou agradecendo a oportunidade do secretário de
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administração que deu condições essa semana para repor as
lâmpadas em Quaraçu. Em tempo desejou um feliz dia das mães a
todas as mulheres. O senhor presidente submeteu a votação a
prorrogação da sessão por mais duas horas e seguiu aprovado.
Passando para as matérias constantes da Ordem do Dia o senhor
presidente incluiu a revogação da votação das Comissões
Permanentes da Casa e pediu que a secretária fizesse a leitura:
Em vista do descumprimento flagrante ao Art. 47, 3 do Regimento
Interno que diz que “Todo vereador deverá fazer parte de uma
comissão permanente como membro efetivo e de outra como
membro suplente, ainda que sem legenda partidária, observados os
impedimentos regimentais.”. Estando na composição de comissões
permanentes votadas e aprovadas na 75 sessão ordinária,
realizada no ultimo dia 26 de abril, ausente a agremiação partidária
PSB do vereador Arnaldo Ferraz de Araújo, apresento a proposta
de anulação da votação, para nova deliberação na sessão ordinária
seguinte.
O senhor presidente submeteu a discussão e votação e pediu que
os que estivessem de acordo permanecessem como estão e os
contrários, ficassem de pé e seguiu aprovada por todos os
presentes. O senhor presidente esclareceu que foi aprovada a
anulação da composição das comissões parlamentares
permanentes e extraordinária, votada no dia 26 de abril devido a
erros jurídicos e que terão nova votação. Em questão de Ordem
Regimental o vereador Diciano parabenizou o presidente pela
prudência e por obedecer aos princípios da Lei de forma
democrática. Em questão de Ordem o vereador Alexandre pediu
uma pausa de cinco minutos para caso havendo entendimento já
votassem as Comissões ainda hoje. O senhor presidente concedeu
a pausa de dez minutos para que as bancadas sentassem e disse
que havendo acordo retomassem e votassem as Comissões ainda
hoje, caso contrário voltaria para encerrar a sessão. Após uma
pausa de cinquenta minutos o senhor presidente retomou a sessão
e esclareceu que por Alexandre e Marcos foi proposto um diálogo
para ceder a segunda comissão com a maioria da bancada da
oposição e que a suspensão da sessão foi para homologar e a
oposição pode fazer a composição da chapa respeitando a
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proporcionalidade partidária e trazer para votação do plenário na
próxima sessão e mais nada a tratar o senhor presidente declarou
encerrada a sessão marcando a seguinte para o dia 17 de maio e
pediu que se encerrasse a presente Ata lavrada por mim Lorraine
Draice Siqueira Viana que após publicada em diário oficial segue
aprovada pela mesa diretora.

IVANO PEREIRA FRANÇA
PRESIDENTE

ALEXANDRE CARVALHO DE OLIVEIRA
VICE‐ PRESIDENTE

ROBSON DE OLIVEIRA FREITAS

EDIVALDO SANTOS DE JESUS

1° SECRETARIO

2° SECRETARIO

Vereadores presentes:

1. _____________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________;
4. _____________________________________________________________;
5. _____________________________________________________________;
6. _____________________________________________________________;
7. _____________________________________________________________;
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