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PARA O BIÊNIO 2017/2018

Aos Treze (13) Dias do Mês de Junho do Ano de Dois mil e Dezoito (
esta edilidade sobre a Presidência do Vereador Darlan Lopes da Si
como Secretario o Vereador José Maria de Meneses de Queiroz
Vidro). Ás Dez horas e Vinte e Cinco Minutos (lOhs25min).
Secretário

para fazer a chamada dos Vereadores,

I

\\'-M~'"",

O Preso

contando

,~lnlifi)~~

c

te solicita ao
.Em~esseis (16)

Vereadores presentes: ANTONIO RENÊ MATIAS LOBO, CARLOS EDUARDO MOREIRA DE
LIMA (DUDU)CEZAR AUGUSTO SOUSA DE OLIVEIRA, DARLAN LOPES DA SILVA (PIABA),
FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO COSTA (TICÃO), FRANCISCO MARLOS HOLANDA
BEZERRA (CABO MARLlN), IRANILDO BARBOSA DE FREITAS (BACURIN), JOSÉ EVARISTO
PINTO OLIVEIRA, JOSÉ MARIA DE MENESES QUEIROZ (ZÉ MARIA DA ART VIDRO), LAÉRCIO
OLIVEIRA LIMA, LUCAS NETO DA SILVA RODRIGUES (NETO DO CUSTÓDIO), LUIZ GONZAGA
RODRIGUES DE LIMA (LUIZ DO HOSPITAL), MARCELO COSTA CORREIA, RAIMUNDO
NONATO NUNES DA SILVA (LOURO DA JUATAMA)
Deixou

de

comparecer

CONSTRUÇÃO).

o

Vereador

e RAIMUNDO RIBEIRO DAMASCENO.

FRANCISCO

IVAN

BENICIO
Qs

Na Leitura das Atas das Sessões Anteriores de n

DE SÁ (IVAN

29ª Ordinária e 3ª

Audiência Pública e sem discussão foram todas aprovadas. Na Leitura da Lei Orgânica
Seção IV - Das Atribuições do (A) Prefeito (A), Artigo 69, Paragrafos XII, XIII, XIV e XV,
Narrado pelo Vereador Antônio Renê Matias Lobo. Na Leitura do Regimento Interno,
Titulo V - Das Comissões, Capitulo I - Espécies e Constituições, Artigo 76, Incisos 1Q e
2Q, Narrado pelo Vereador Raimundo Nonato Nunes da Silva (Louro da Juatama). Na
Leitura do Texto Bíblico, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João,
Capitulo 14 e Versículos de 07 aos 14, Narrado pelo Vereador Marcelo Costa Correia.
NA LEITURA DAS CORRESPONDENCIAS: Foi Lido um Ofício de nQ 15037/2018

do

Superintendente

Regional do DNIT/CE. Foi Lido um Comunicado do Fundo Nacional de

Desenvolvimento

da Educação. O Presidente anunciou que teremos a participação do

Senhor Antônio Erildo Lemos Pontes -

Representante da CONERGE,que irá falar sobre

os Consumidores da COELCE e solicitou aos Vereadores:

Laércio Oliveira, Marcelo e

Guto para Conduzi-Ios a Mesa. Passando a palavra para o mesmo, que cumprimentou

a

todos e a todas, fez uma ampla explanação a Cerca da CONERGE,disse que o Brasil tem
66 Empresas como a ENNEL com a distribuição

no Ceará é um dos Cinco (5) Grupos

maiores do Mundo, uma potência Mundial. A COELCEfoi comprada por uma Empresa
Chilena, depois uma Empresa Espanhola. A Ennel traz muita vantagem para o Ceará,
falou dos 63 Conselhos parecido com o da COELCE,tem Concessão no Ceará inteiro.
Disse que Fica a disposição de todos para alguns esclarecimentos e agradeço o Convite
do Vereador Laércio Oliveira. Passando para o Debate falaram os Vereadores: Zé Maria
da Art. Vidro, Louro da Juatama, Damasceno, Louro da Juatama, Laércio Oliveira, José
Evaristo, Iranildo Bacurin, Cabo Marlin e Cezar Augusto, que fizeram várias indagações
que foram amplamente

respondidos. O Presidente agradeceu pelos esclarecimentos.

Depois o Presidente disse que queria fazer um esclarecimento
dia de hoje seria disponibilizado

para os Parlamentares, o

para uma Audiência Publica de Autoria do Vereador

Laércio Oliveira, no qual tinha o Tema a ser tratado, que são esses problemas que as
comunidades

vem sofrendo

na parte elétrica,

mais devido a ausência de alguns

membros convidados tivemos a participação do Ilustre Senhor Antonio
Ponte - Representante da CONERGE,dando esclarecimentos
todos contemplados.
compreensão
encontram

Erildo Lemos

aplausível, ficando assim

Agora temos que tratar assuntos da nossa casa, queria pedir a

dos Vereadores,

preoculpados

pois foi solicitado

com o fato ocorrido

por alguns parlamentares

no nosso Municipio

que se

em relação ao

Projeto que foi votado nesta casa, como o Vereador Guto, Dudu e todos Vereadores
que foram pegos de surpresas também
Vereadores

solicitaram

com a Questão da Cobrança do IPTU e os

que fosse encerrado

a Sessão para que

um Grupo de

Vereadores que já foi solicitado com a Máxima Urgencia uma Reunião com o Prefeito
Municipal de Quixadá para chegar a um denominador

comum, que fosse solucionado

este problema, que vem assombrando a nossa população, temos que representar

a

vontade do povo, nos pagavamos um X e se deparou com 3 ou 4X é uma situação
preocupante que os Vereadores estão abraçando essa causa. O Prefeito disse que ira
receber os Vereadores, estamos prontos para sair em buscar dessa reunião que é de
extrema

importância

para o nosso Municipio.

O Vereador

Luiz do Hospital pediu

Questão de Ordem, disse que o Municipio estar com praticamente
delibera nada nesta casa com relação alguns problemas,
parar os nossos Requerimentos

20 dias que não se

hoje mais uma vez vamos

e Projetos, que tem aqui nessa casa. Faz o seguinte

bota em votação que continui a sessão e quem não quer. Porque a mesma Comissão
que deu o Parecer vá lá conversar com o Prefeito e traga explicação para cá, o Juridico
que disse que estava direito e não estar converse com ele, nos não podemos parar e
aqui vai se enrolando e talvez amanhã não teremos a Sessão porque vai surgir um fato
novo, coloque em votação, porque isso é um fato ilicido, quando nos dizemos

na

tribuna várias vezes que não foram os Vereadores desta casa, fomos enganados, a
minha opinião que se continui a Sessão normal até que vá as 5:00Hs da tarde, quem
estar preocupado

em resolver é o Prefeito, que mandou para cá como fez Pilatos

mandou matar Cristo e que lavou as mãos e as minhas estão bem limpinhas. Bota em
votação e a maioria vence. O Presidente falou que as suas também estão limpas, mais
pela preocupação dos Vereadores, que estão sendo cobrados, eles querem dar resposta
a população, já foi convocado essa reunião com extrema urgência, a causa é nobre,
temos que correr atrás, vou me comprometer

que amanhã teremos duas sessões. O

Vereador Renê Matias, disse que não tem a questão de mãos limpas ou surjas, os
colegas votam

e se ouver alguns desentendimento,

podem ser revisto, estamos

passivos a erros, eu não estava na casa, não votei no Projeto, mais seria necessário que
fossem até o Prefeito para voltamos

aqui e dar uma solução. O Vereador

Luiz do

Hospital, falou que inclusive o povo disse que foram os Vereadores que votaram, mais
aqui tem assinatura do Prefeito e não dos Vereadores, é uma falta de consideração com

a Base. O Presidente
encerrar

disse que estar aqui para tomar decisão e a mesa vai decidir se vai

ou não. O Vereador

Laércio disse que já viu várias vezes na Sessão pedirem

para que a Sessão seja encerrado
a Plenária decidir.
que é contrario
de reiniciar
em votação
encontra
tratar,

O Vereador

devido o andar do horário, já são 13:00 hs, bota para
Louro da Juatama,

do que o Presidente

disse que quer justificar

estar colocando

o seu voto

para a Plenária decidir se é a favor

a Sessão e que a mesa não pode decidir só a Plenária O Presidente
duas Vezes, quem

e todos aprovaram

o Presidente

for

a favor

pelo o encerramento

agradeceu

que fique

da Sessão. Não havendo

a todos e a todas e deu por encerrada

Maria de Meneses Queiroz, que Secretariei
mim e pelos Vereadores

do Encerramento,

e lavrei apresente

Colocou
como

se

mais nada a

a Sessão. Eu, José

ata que vai assinado por

presentes depois de lido e aprovad

, NOME DOS VEREADORES
ANTÔNIO RENÊ MATIAS LOBO
CARLOS EDUARDO MOREI RA DE LIMA
CEZAR AUGUSTO SOUSA DE OLIVEIRA
DARLAN LOPES DA SILVA
FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO COSTA
FRANCISCO IVAN BENICIO DE SÁ
FRANCISCO MARLOS HOLANDA BEZERRA
GUTEMBERG QUEIROZ PELEGRINE FILHO
IRANILDO BARBOSA DE FREITAS
JOSÉ EVARISTO PINTO DE OLIVEIRA
, JOSÉ MARIA MENESES QUEIROZ
LAÉRCIO OLIVEIRA LIMA
LUCAS NETO DA SILVA RODRIGUES
LUIZ GONZAGA RODRIGUES DE LIMA
MARCELO COSTA CORREIA
RAIMUNDO NONATO NUNES DA SILVA
RAIMUNDO RIBEIRO DAMASCENO
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