
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO 

6ª(SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA/2018 

 

Ata de 6ª(sexta) sessão ordinária da Câmara Municipal de Cedro no ano de 
dois mil e dezoito no quadriênio 2017/2020. As oito horas e trinta e 
quatro minutos do dia dez de março de dois mil e dezoito, ocorreu mais 
essa sessão ordinária da Câmara Municipal de Cedro em seu plenário sede 
sobre a presidência do vereador Antônio Hélio Diniz Bezerra e 
secretariada pelo vereador José de Araújo Manzolillo Lobo. Expediente: 
Requerimento número 006/2018; Indicação número 008/2018; Indicação 
número 009/2018; Moção de congratulação número 008/2018. A 
Vereadora Ana Nilma de Freitas Diniz informou processos licitatórios para 
reforma de escolas municipais, reportou-se ao problema da transferência 
de detentos para a cadeia local lamentando o fato e informando as 
providencias do prefeito e judiciário, apelando para a parceria dessa casa, 
relatou sobre as condições da cadeia pública sem condição de abrigar a 
quantidade de detentos, reportou-se ao assunto da policlínica em Icó 
lamentando a precariedade do atendimento e relatou sobre o 
atendimento furando fila é realmente tirando do município de Cedro, 
apresentando números que justificam uma averiguação profunda da 
situação pois já virou caso de polícia, reportou-se a última sessão 
extraordinária onde os colegas vereadores chamaram alguns vereadores 
de covardes e nunca se furtou de defender essa casa onde quer que seja e 
nunca omitiu ressaltando que as sessões devem ser de segunda a sexta e 
nem se quer houve uma conversa na última vez e será buscado guarida via 
justiça, e covardes são os que esperam os colegas saírem para fazerem 
uso desse expediente; O Vereador Antônio Hélio Diniz Bezerra esclareceu 
que o projeto de acordo com a legislação ter duas discussões e duas 
votações, parabenizou o gestor municipal e secretaria de educação pela 
atitude com relação a vinda dos detentos, defendeu requerimento do 
bloco G6 nesse sentido, enalteceu a ideia da transferência da escola 
vizinha a cadeia para o CSU e concorda na soma das forças para resolver 
esses problemas, sugeriu que o requerimento 006/2018 seja assinado por 
todos os vereadores desse poder, reportou-se ao assunto da saúde, 
afirmando que enquanto o governo federal não destinar mais recursos 
para a saúde a espera dos pacientes será longa, sobre a policlínica disse 



que mais da metade do recurso vem do governo do estado como sócio 
majoritário, explicando sobre os motivos na época da bancada discordar 
da entrada do município de Várzea Alegre deixando claro que a decisão da 
presidência foi do Governo do Estado para a prefeita Laís Nunes, e a mesa 
se fez presente por ter recebido o convite, concorda que uma comissão de 
vereadores para averiguar junto a policlínica primeiro 
administrativamente e se necessário ao governador do estado e a mesma 
comissão das duas bancadas faça uma investigação do centro de 
especialidades odontológicas local como foi recebido o teto sem os 
dentistas trabalharem durante seis meses, e defende que a comissão vá 
na policlínica de Icó e nos postos de saúde local sem questão política, 
disse conhecer muitos vereadores que mandam gente para o cariri, 
hospital geral de Fortaleza inclusive o próprio prefeito furando fila e 
atribui isso aos poucos recursos e da sua parte vai sempre fazer o que for 
possível quando for procurado, disse que todos os atos da Câmara estão 
no portal e qualquer vereador pode fiscalizar, disse que os catorze poços 
profundos solicitados através do secretário Mauro Filho haverá 
atendimento satisfatório perfazendo vinte e quatro poços profundos do 
grupo G6; O Vereador Francisco Juceza Teixeira Felipe, disse que só o 
colega Francre Alves não chamou os colegas de sua bancada de covarde e 
o entendimento de sua bancada é que a sessão da Câmara aconteça 
durante um dia da semana e o vereador é empregado do povo e se elegeu 
para representar o povo e não pra fazer faculdade o povo precisa ser 
respeitado e são chamados de covardes porque não endossaram o direito 
de vereadores passarem a semana fora e no final do mês receberem o 
dinheiro do povo, disse que dois vereadores já foram a tribuna dizerem 
que não se vendem não entende porque visto que não ver ninguém 
querendo comprar ninguém, disse que a audiência das cisternas já foi 
adiada três vezes porque o senhor Antônio Hélio Diniz Bezerra e o senhor 
João Viana de Araújo o que acha muito estranho, o presidente dessa casa 
disse que Juceza não tem credibilidade sendo o colega Antônio Hélio mais 
sujo de que poleiro de pato e dizes com quem andas que te direi quem és. 
Antônio Hélio Diniz Bezerra disse que não nega que reponde alguns 
processos mas o ministério de combate a fome deu por recebidas todas as 
cisternas e quando disse que o colega não tem credibilidade é porque ele 
falta com a verdade na tribuna desse poder; O Vereador Francre Alves de 
Oliveira disse que faz parte do G6 e particularmente não é manipulado por 
ninguém e não é contra o prefeito doutor Nilson e nenhum secretario, 



disse não ser induzido por ninguém e acredita que os colegas também não 
são, ressaltou que está para fazer um trabalho sério, com respeito a todos 
e ouvindo os colegas e aprendendo, disse que a transferência dos presos 
está preocupando a todos e todos devem abraçar essa causa para a 
solução, disse que as dificuldades na saúde é a nível de Brasil mas no 
município tem que ser feito a parte cabível onde existe reclamação por 
conta de postos de saúde fechados e o CEO quando esteve fechado 
receber recurso é complicado e quando voltou a funcionar disponibiliza 
somente uma cadeira odontológica onde existem três profissionais; O 
Vereador Gilberto Barbosa de Oliveira apresentou prestação de contas de 
sua atuação durante a semana informou sobre a realização da licitação 
para a iluminação pública que se encontra na fase de recurso, disse que 
breve a questão dos universitários será definitivamente resolvida, 
enalteceu a importância da APRECE que fez aniversario recentemente 
fazendo um relato das conquista para o municipalismo brasileiro, falou da 
importância do planejamento no serviço público, disse que está de braços 
abertos para fiscalizar todos os órgãos públicos do município a começar 
pela Câmara Municipal, lembrou quando o orçamento chegou nessa casa 
e alguns colegas fizeram uma coxa de retalho e sua bancada provou que 
estava com a razão e como os três milhões e meio ficaram flutuando 
houve prejuízo para a população e hoje essa casa está pedindo 
suplementação ao executivo apelando aos colegas para dar as mãos, com 
relação a policlínica está provado que existe prejuízo para esse município, 
disse não ser covarde e nunca fugiu de suas responsabilidades para 
defender o povo e por uma resolução ante regimental que saiu porque 
essa mesa quer mandar as coisas de goela abaixo e apela a população uma 
reflexão , qual o interesse público dessa resolução, onde colegas ficarão 
fora do município durante a semana e ainda querem enganar o povo, 
lamentou os adjetivos ditos por alguns vereadores nessa casa o que nada 
produz apelando para os colegas o respeito pois o povo de Cedro conhece 
a todos, disse que em 2003 necessitou de uma licença de saúde e foi 
negado e teve colega que na época disse que não votou porque o gestor 
da época não permitia, tratando-se do colega Antônio Hélio Bezerra, disse 
que protocolou um mandato de segurança para anular a sessão por 
entenderem ser irregular e quem vai julgar é a justiça, disse que respeita a 
todos mas exige respeito; O Vereador José de Araújo Manzolillo Lobo 
destacou a importância da mulher na sociedade atual, destacando a 
importância do combate a violência contra a mulher, lembrou da época da 



criação do centro de referência da mulher que capacitava as mulheres 
dizendo que deve ser ressuscitado os serviços para que as mulheres 
tenham suas demandas atendidas, citou a demissão da Monica Santos 
lamentando o fato, desejando felicidade a todas pelo dia internacional da 
mulher, cobrou a representação de um representante da polícia civil no 
conselho ante drogas, reportou-se ao projeto de gratificação aos agentes 
de endemias e foi procurado pela classe pois o projeto fazia redução e o 
projeto está sendo aguardado para deliberação, disse que o senhor Airton 
Araújo está pronto para comprovar que ofertas existem sim em busca de 
adesão de vereador, explicou sobre o trabalho dos professores aos 
sábados, apelou para que sejam trazidos assuntos importantes para esse 
poder, defendeu o retorno as comunidades para acompanhamento dos 
interesses da população; O Vereador Marcelo Roque de Matos 
parabenizou todas as mulheres, defendeu indicação número 008/2018 de 
sua autoria, disse que essa casa chegou ao patamar mais baixo que se 
possa imaginar na sessão anterior onde colegas trouxeram familiares para 
constranger sua bancada e houve irregularidade na mudança do dia das 
sessões e por isso foi impetrado um mandato de segurança, citando mais 
uma vez artigos da Lei Orgânica e outras Leis que comprovam as 
irregularidades, disse entender como covarde quem pratica um ato ilícito, 
montar uma fábrica de empenho falsos na prefeitura e ainda levar 
pessoas para atendimento na policlínica de forma irregular, disse que 
covardia é o que viu na última eleição da mesa, lamentando o 
comportamento deprimente de colegas nessa casa, disse que covardia é 
abandonar o município e passar a semana inteira fora sem representar o 
povo, apela para que a hipocrisia seja deixada de lado; O Vereador 
Matheus Guedes de Araújo saudou as mulheres parabenizando as colegas 
vereadoras, destacando sua mãe e sua namorada extensiva a todas as 
mulheres, parabenizou a escola da agrovila pelos vinte anos, citou 
exclusão de algumas pessoas por não rezarem na cartilha do atual gestor, 
citando caso de uma servidora que foi excluída num evento 
recentemente, disse cobrar a atualidade e ver perseguição nos atos da 
atual administração e pessoas que foi vereadora sem nunca fazer nada 
aparecendo, destacou a importância da senhora Irineia Araújo uma 
verdadeira lutadora para quem sugere uma moção de congratulação, 
lembrou seus pleitos em prol da agrovila e sua preocupação pelas 
comunidades do vale do São Miguel, reportou-se a questão do centro de 
especialidades odontológicas onde lá estiveram e foram bem recebidos 



pelos servidores e lamentou a situação a qual aquela unidade se encontra, 
disse está sempre disposto para trabalhar em prol do povo; A Vereadora 
Silvana Maria Coelho Leite Pinheiro prestou homenagem a todas as 
mulheres pelo dia oito de março, citando nomes de mulheres importantes 
em sua família, reportou-se ao brilhantismo do evento ocorrido no SENAC 
em homenagem as mulheres parabenizando o gestor pela a iniciativa, 
lamentou o problema da superlotação no presídio local informando a 
audiência ocorrida nesse sentido com o Juiz de direito dessa comarca, 
sugeriu a união dos onze vereadores para buscar a solução desse 
problema, reportou-se a sessão passada afirmando ser uma vereadora 
eleita pelo povo e sua base de sustentação é governamental portanto está 
de acordo com sua bancada e quando vai a tribuna é para falar de temas 
relevantes, ao contrário prefere ficar em silencio pra não acontecer como 
aconteceu recentemente com o colega Antônio  Hélio Diniz Bezerra, disse 
se orgulhar por fazer parte da bancada do prefeito Nilson Diniz; registrou 
sua indignação pela decisão de transferir presos de outras comarcas para 
superlotar a cadeia pública local; A senhora Monica Santos coordenadora 
da arca de Assis usou a tribuna e fez uma explanação sobre a atuação da 
referida entidade, apresentou documento relacionado a fatos ocorridos 
de mal tratos animais e solicitou da Câmara Municipal a realização de uma 
audiência pública para tratar do tema. ORDEM DO DIA: Requerimento 
número 006/2018, moção número 008/2018 todos aprovados por 
unanimidade dos presentes, moção de autoria do vereador Matheus 
Guedes Araújo solicitada verbalmente aprovada por unanimidade dos 
presentes; e nada mais havendo o Presidente declarou encerrada a 
presente sessão e para constar eu FRANCISCO EDSON REIS DIAS BEZERRA 
secretário designado redigia presente que após lida e aprovada será 
assinada pelos senhores vereadores. Cedro(CE), 10 de março de 2018. 
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