ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS
Ata da 8ª (oitava) Sessão Ordinária do 4º (quarto) ano da 8ª (oitava) Legislatura da
Câmara Municipal de Tarrafas – Ce, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril do
ano de 2020, (dois mil e vinte) das 8:00 (oito) às 10:00 (dez) horas, na sede do
Poder Legislativo Municipal, à Rua Castro Alves, S/N, Centro desta cidade,
reuniram-se sob a presidência do vereador Valdeci Ferreira Lêu os seguintes edis:
Antonio Edson da Silva, Antonio Wadir de Lima Guerreiro, Francisco Avelino de
Sousa, Francisca Arrais da Silva, Alceu Rodrigues de Sousa, Antonio Miguel Filho,
Eronildes Francisco dos Santos e Francisco Teotônio Neto. Após verificar número
legal, o presidente, evocando a presença de Deus, deu por aberto os trabalhos
agradecendo a presença dos seus pares, na sessão que se realizava no formato
vídeo conferência, mas que o aproveitamento seria o mesmo da reunião presencial.
E assim, autorizou a leitura da ata da sessão anterior, que posta em discussão e
depois em votação, fora aprovada por unanimidade. No pequeno expediente, o
presidente Valdeci Lêu, corrigiu a sua declaração da sessão anterior, sobre a LDO,
que não seria votada naquela sessão do dia e sim, depois, porque havia muito
tempo ainda. O mesmo requereu verbalmente ao Gestor Municipal o roço das
estradas municipais e lamentou o falecimento da senhora Neci, solidarizando-se
com a dor da família. Na sequência, abriu a Ordem do Dia, colocando em discussão
e depois em votação o Requerimento Nº 09/2020 da vereadora Francisca Arrais
cobrando a colocação de luminárias em postes próximos a Capela de São Luiz
Gonzaga, no Sítio Timbauba e o Requerimento Nº 010, do vereador Wadir Guerreiro
sugerindo a Gestão gratificar os trabalhadores da saúde que estão à frente da
pandemia, que foram aprovados sem restrições. Entrou também na pauta de
votação o Decreto Municipal Nº 12/2020, com data do dia 6 (seis) de abril, de autoria
do Poder Executivo, que declara Estado da Calamidade Pública no Município, por
conta da pandemia do COVID – 19, sendo aprovado por unanimidade. Concluída a
Ordem do Dia, o presidente passou a palavra aos vereadores. A vereadora
Francisca Arrais fora a primeira a se pronunciar e após as saudações, cobrou da
Gestão uma operação para retirada de matos nas ruas da cidade. Ainda sobre
limpeza, acrescentou a vereadora que recebera informações por parte de
funcionários da limpeza pública, que eles estavam sem receber os seus salários. E
assim, a vereadora pediu ao prefeito que resolvesse esta situação, porque o pessoal
da limpeza trabalha diariamente e não seria nada justo o atraso dos seus salários. E
concluiu lamentando o falecimento da senhora Neci e do senhor Pinheiro, pedindo a
Deus conforto para suas famílias. O edil Eronildes Santos, iniciou pedindo a Deus
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para que acabe com esta pandemia que atormenta o Mundo inteiro. Em seguida,
Eronildes disse que esta era a hora de todas as pessoas se unirem para se prevenir
contra o Coronavírus, um vírus muito violento e seria muito preocupante se esta
doença chegasse aqui. O edil também reclamou à Gestão o pagamento dos
funcionários da limpeza que estão em atraso e cobrou equipamento de segurança
para eles, que lidam com os resíduos infectados por vírus e bactérias diversas.
Sugeriu a aquisição de máscaras pela Gestão, usando portanto, os recursos
destinados a esta pandemia, para distribuição com as famílias carentes. Depois,
cobrou a recuperação de algumas estradas do Município que estão praticamente
intransitáveis, deixando comunidades em isolamento e diante deste fato, que ele
vem recebendo reclamações. Findou por informar que as qualificações eleitorais,
biometria e transferências de domicílios agora poderão ser feitas pela Internet até o
dia 6 de maio no Site do TRE. Falou na sequência o vereador Wadir Guerreiro, que
iniciou as suas palavras dizendo que o prefeito teria lhe confirmado que até o dia 30
pagaria os trabalhadores da limpeza. Sobre a recuperação das estradas disse ele
que era muito difícil, pelas constantes chuvas que vem caindo sobre o Município. Em
seguida, parabenizou o prefeito Taiano Martins e elogiou o Secretário de Saúde pelo
excelente trabalho que vem desenvolvendo com as suas equipes, atuando na
prevenção ao COVID – 19. Dissera que tanto o prefeito como os vereadores, os
funcionários das outras secretarias que atuam neste trabalho, estão todos de
parabéns, porque nenhum caso se registrou no Município e fez um pedido para que
as pessoas obedecessem a quarentena. Findou por lamentar a morte da dona Neci,
solidarizando-se com a família enlutada. O vereador Antonio Miguel Filho iniciou
deixando pesares a família da Neci que falecera em Fortaleza. Depois, reiterou o
requerimento do vereador Wadir Guerreiro, que pede à Gestão Municipal
reconhecimento ao trabalho do pessoal da saúde, concedendo-lhe gratificações pelo
trabalho de combate ao COVID – 19. Disse Antonio Miguel que estes trabalhadores
se expõem frente à frente com o perigo, podendo se contaminar a qualquer
momento e nada mais justo de gratificá-los. Concluiu ao pedir as pessoas a ficarem
em casa, para não passar por problemas maiores no futuro. O edil Alceu Rodrigues
de Sousa, também fez uso da palavra para destacar que os vereadores estão
atentos e preocupados com o Município neste momento de pandemia e por ser
assim, estavam se reunindo, mesmo que de forma remota. Em seguida, Alceu
Rodrigues parabenizou ao senhor prefeito pela forma usada para distribuir as cestas
básicas, porque as famílias carentes foram identificadas pelos agentes de saúde, o
que mostrava transparência. Ainda reforçou o pedido para a Gestão mandar roçar as
estradas e concluiu pedindo a proteção de Deus para que esta doença chegue ao
fim, como ainda, aconselhou as pessoas a cumprirem a quarentena, sendo a forma
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mais segura de evitá-la. O presidente Valdeci Lêu, ao se pronunciar, também
aconselhou as pessoas a se manterem recolhidas em suas casas para evitar o vírus.
Depois, pediu ao prefeito a reposição das luminárias que estão queimadas nos sítios
e distritos. Lamentou também o falecimento do Pinheiro, que soubera através da
vereadora Francisca Arrais, enviando votos de pesar aos seus familiares. E como
não havia mais nada a ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos e
para constar, mandou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida achada
conforme, será assinada pelos edis presentes.
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