
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO 

 

Ata da 1ª (primeira) sessão ordinária da Câmara Municipal de Cedro no 
ano de dois mil e dezoito no quadriênio 2017/2020. As oito horas e trinta 
minutos do dia dois de fevereiro de 2018 ocorreu mais essa sessão 
ordinária da Câmara Municipal de Cedro sob a presidência do vereador 
Antônio Hélio Diniz Bezerra e secretariada pelo vereador José de Araújo 
Manzolillo Lobo. Expediente: Projeto de Lei nº 002/2018 do Poder 
Executivo que dispõe sobre autorização legislativa para abertura de 
créditos suplementares ao orçamento de despesa do município de Cedro 
Estado do Ceará, exercício civil 2018; Emenda Aditiva nº 001/2018 ao 
Projeto de Lei nº 008 de 10 de abril de 2017 de autoria da mesa diretora; 
Projeto de Resolução nº 001/2018 de autoria da mesa diretora que altera 
a redação do art. 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cedro; 
Indicações números 001, 002, 003/2018 e moções números 001 e 
002/2018. A Vereadora Ana Nilma de Freitas Diniz usou a tribuna 
destacando a presença dos universitários no Legislativo no dia de hoje, 
falou das dificuldades do Executivo causadas pelas emendas da bancada 
de oposição ao orçamento, defendeu a suplementação orçamentaria para 
viabilização do transporte universitário, disse que Marcos rodrigues teve 
seu trabalho na INTERNET reconhecido por um site de avaliação que o 
convidou para parceria, sugerindo moção de congratulação, assim como 
aos empresários Erasmo Ferreira e o grupo Medeiros. O Vereador Antônio 
Hélio Diniz Bezerra falou sobre a precariedade da iluminação pública local, 
lamentando o fato da não prorrogação do contrato com a empresa 
prestadora do referido serviço, explanou sobre o projeto de indicação de 
nº 03/2018 para beneficiar os agricultores com o preparo da terra, 
explanou acerca dos transportes universitário, disse tratar-se de um 
compromisso do atual gestor na primeira administração que não foi 
cumprido, ressaltando ser totalmente a favor do atendimento aos 
estudantes, falou sobre os valores pagos a empresa terceirizada para 
transporte escolar. O Vereador Apolinário Gomes de Souza, prestou conta 
do seu trabalho nas comunidades rurais durante o recesso, assim como na 
capital Fortaleza, falou sobre a falta do dentista do PSF do Lajedo, falou da 
precariedade do laboratório municipal, disse votar a suplementação 
quando específica sendo favorável ao transporte escolar; O Vereador 
Francisco Juceza Teixeira Felipe reportou-se ao assunto do transporte 



universitário ressaltando que havendo a aprovação o prefeito fará o 
remanejamento, falou que a oposição está agindo como seja prefeito 
como se o G6 seja a Câmara no todo, sendo o difusor de propaganda ruim 
para o Cedro escondendo as conquistas; O Vereador Francre Alves de 
Oliveira disse fazer oposição com responsabilidade e seriedade, agradeceu 
ao Prefeito Municipal e secretario da infraestrutura por atendimentos a 
alguns requerimentos de sua autoria, falou da conquista dos 
permissionários do mercado público graças ao trabalho do G6, defendeu 
moção pelo falecimento do senhor Luiz de Cicero, falou sobre a falta do 
dentista no bairro jardim Afonso Celso, a falta do funcionamento do PSF 
recanto, disse ser ser favorável ao projeto para beneficiar os 
universitários, O Vereador Gilberto Barbosa de Oliveira apelou aos 
universitários mais frequência na casa Legislativa, prestou contas do 
trabalho realizado no recesso no município, com destaque para o setor 
hídrico, justificou não ter viajado a Fortaleza por conta da situação hídrica 
do Distrito de Santo Antônio, informando que finalmente chegou agua do 
ubaldinho ao referido Distrito, falou do respeito que tem pela classe dos 
estudantes universitários, disse ser aliado do Prefeito e não alienado, a 
população sabe quem vive de galho em galho, falou sobre a conquista dos 
permissionários do mercado José Fernandes Teixeira, disse ser favorável 
ao apoio aos universitários, reafirmou que a oposição está realizando o 
engessamento do gestor, apelou aos colegas a votação da suplementação 
seguida da devida fiscalização e apelou a presença dos universitários mais 
vezes nesse poder; O Vereador José de Araújo Manzolillo Lobo, explanou 
sobre o pedido de suplementação por parte do executivo, lamentou a 
ausência de um representante da gestão municipal no recinto, disse que o 
G6 é favorável a implantação do transporte universitário apelando que 
seja evitada a demagogia, lamentou uma entrevista com o procurador do 
município advogado Dr. Ítalo que enganou o povo na sua fala apelando 
para que o mesmo não use desse expediente, ressaltou que a questão dos 
universitários é de interesse de todos; O Vereador Marcelo Roque de 
Matos, disse está estarrecido com tanta demagogia dizendo que não 
querem votar os trinta por cento por barganha junto ao executivo, disse 
trabalhar em defesa do povo, reafirma que o orçamento foi prejudicado, 
disse que a luta irá se possível até a justiça em prol do transporte 
universitário apelando a esses estudantes mais frequência neste poder, 
falou das despesas com diárias pagas pela Câmara Municipal de Cedro; O 
Vereador Matheus Guedes Araújo, relatou sobre o transporte 



universitário informando que sua família transporta de forma particular 
alunos desde o ano de 2013 e nunca pediu voto contrário ao transporte 
público para os estudantes, agora nessa suplementação solicitada não 
votará, agradeceu ao Deputado Estadual Leonardo Pinheiro pela liberação 
de verba em prol do município de Cedro inclusive no setor hídrico com 
escavação de seis poços profundos, apresentou prestação de contas de 
seu trabalho no período do recesso principalmente na zona rural, 
requereu verbalmente o piçarramento em frente a estação de tratamento 
de agua do sitio cariuzinho; A Vereadora Silvana Maria Coelho Leite 
Pinheiro, dirigiu-se aos universitários reafirmando seu apoio aos mesmos 
e disse que os colegas da oposição estão agindo com demagogia, falou da 
importância do início do ano letivo e ainda da visita do superintendente 
estadual do banco do Brasil para anunciar o início da obra de reforma da 
agencia local, falou do lançamento do aplicativo AEDES EM FOCO no 
SENAC local, falou de visitas as comunidades rurais, enalteceu as 
qualidades do Guilherme filho do Roberlânio e da Toínha, dizendo que 
está pronta para oferecer todo apoio aos universitários; em seguida o 
presidente ofereceu o espaço a representação dos universitários e falou 
inicialmente a Simone Moreira Bezerra dizendo estar aqui para lutar pelos 
direitos da classe, disse não serem alienados e viu nessa casa discursos 
políticos, em seguida usou a palavra o universitário Marcondes que fez 
uma retrospectiva da luta da classe em prol do transporte universitário e 
sugeriu um diálogo maior com todos em torno do caso; encerradas as 
discussões o presidente anunciou a ordem do dia: Moção de pesar nº 
001/2018 e 002/2018 assim como os requerimentos verbais apresentados 
nesta sessão ficam aprovados por unanimidade dos presentes e nada mais 
havendo o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão e eu 
FRANCISCO EDSON REIS DIAS BEZERRA, secretario designado redigi a 
presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos senhores 
vereadores. CEDRO(CE), 02 de fevereiro de 2018. 
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