
  
 
 
 

 
 
 
 

                                   
Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira do Estado 

do Ceará 
  Paço Joaquim Leite Teixeira 

                                  CNPJ -12.464.996/0001-75 

 

 

Ata da 34º Sessão (Trigésima Quarta) Sessão 

Ordinária do Poder Legislativo de Lavras da 

Mangabeira – Estado do Ceará aos  (19)  Dezenove 

dias do mês de Setembro de 2017 as 14:00 horas no 

Paço da Câmara Municipal foi registrado a presença 

dos senhores vereadores:   Antônio Lobo de 

Macedo, Antônio  José dos Santos, Edinardo 

Linhares Garcia, Flavio Jean Araújo Gonçalves, 

Jane Jadna Nobre de França Gomes,  Joao Alencar 

Ricarte, José Adevânio da Silva, Jose Dias de 

Oliveira Filho, José Nailton Sobreira de Macêdo, 

Vinícius Gomes da Silva,  Vicente Pinto de Macêdo,  

Luís Adauto de Souza Ferrer Junior. Verificando a 

ausência do Vereador Vicente Pereira Filho. Teve 

lugar a 34º (Trigésima Quarta) Sessão Ordinária do 

ano em curso. Sob a Proteção de Deus foi declarada 

aberta a Sessão Ordinária do Poder Legislativo, 

presidida pelo Presidente João Alencar Ricarte, com 

a oração ao divino espirito Santo a chamada dos 

senhores vereadores e a leitura da ata anterior 

aprovada por unanimidade de votos.  Na ordem do 

dia foi constado Projeto de Lei Nº 29/2017 do Poder 

Executivo Municipal que define a estrutura 

organizacional e o quadro de cargos de provimento 

 



em comissão do Poder Executivo Municipal de 

Lavras da Mangabeira e da outras providencias. A 

matéria foi encaminhada para as comissões de 

Redação e Justiça Finanças e Orçamento.  Parecer 

das comissões de Redação e Justiça, Finanças e 

Orçamento referente ao Projeto de Lei nº 28 e 11 de 

setembro de 2017 dispõe sobre o acesso a 

informação previsto no inciso XXXIII, do caput, do 

art. 5°, no inciso II do & 3°, do art. 37 e no & 2º do 

art. 216 da constituição federal. A matéria foi 

colocada em votação e aprovada por unanimidade de 

votos.  Parecer da Comissão de Redação e Justiça  

ao Projeto de Emenda Nº 01/2017 de autoria do 

vereador Vinicius Gomes da Silva do dia 04 de 

setembro de 2017. O presidente colocou a proposta 

de emenda do vereador Vinicius Gomes da Silva em 

votação onde foi aprovada por maioria absoluta dos  

votos. Sendo sete votos favoráveis ao projeto de 

emenda e quatro votos contrários. Os vereadores 

Vinicius Gomes, Jose Adevânia, José Nailton, 

Flávio Torquato, Vicente Pinto, Antônio Romeiro, 

Luis Adauto deram votos favoráveis ao Projeto de 

autoria do vereador Vinicius Gomes. Os Vereadores  

Jadna Gomes, Antônio Lobo, Edinardo Linhares e 

José Dias, deram votos contrários a referida matéria.  

Parecer da Comissão de Redação e Justiça à 

proposta de emenda N° 03/2017 ao Regimento 

interno do Poder Legislativo do vereador Nem 

Ferrer que altera e dá nova redação ao Art. 28 & 3° 

do Regimento Interno da Câmara Municipal que 

passará a vigorar com a seguinte redação. & 3º a 

mesa diretora será composta de: Presidente e Vice 

Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário que deverão 

fazer a função de Tesouraria junto a Câmara 



municipal. O presidente colocou o Projeto em 

votação onde foi desaprovado por maioria absoluta 

de votos. Sendo Sete votos a favor da desaprovação 

e quatro votos a favor da aprovação do projeto.    

Projeto de Proposta de emenda 02/2017 do vereador 

Nem Ferrer ao Regimento Interno do Poder 

Legislativo – Art. 1º Altera e dá nova Redação ao 

Art.  138 incluindo o parágrafo “V” no Regimento 

Interno da Câmara Municipal que passará a vigorar 

com a seguinte redação. V – No uso da palavra 

facultada todos os Vereadores deverão ter o mesmo 

direito independente de bancada partidária, e o 

critério a ser adotado deverá ser em forma de sorteio 

na hora do uso da palavra usando assim o critério 

mais justo para todos. O presidente colocou matéria 

em votação onde foi desaprovada por maioria 

absoluta dos votos. Sendo Sete votos a favor da 

desaprovação e quatro votos a favor da aprovação do 

projeto. Projeto de Moção de congratulação da 

vereadora Jadna Gomes  ao Colégio Alda Ferrer pela 

conquista em funcionar em tempo integral 

beneficiando os nossos adolescentes. A moção foi 

colocada em votação onde foi aprovada por 

unanimidade de votos. Projeto de Moção de pesar de 

autoria do vereador José Dias, concedendo moção de 

pesar a família da Sra. Amélia Maria da Fonseca. O 

projeto foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade de votos. Indicação do vereador João 

Ricarte indicando ao poder executivo reforma da 

Capela em frente ao Cemitério. Ofício do vereador 

Vinicius Gomes ao senhor Helder Lima – Empresa 

Eletro Clauso solicitando iluminação pública para a 

Rua Maria Zilda por trás da delegacia civil.  Ofício 

do vereador José Nailton a empresa Teixeira 



solicitando relação de todos os funcionários com 

identificação de naturalidade que prestam serviço na 

obra da CE, que liga Lavras a Aurora  via Distrito 

Iborepí. Ofício do vereador José Nailton ao 

secretário de Obras solicitando reparos no prédio do 

Posto de Saúde do Sitio Baixio.  Ofício do vereador 

José Nailton a secretária de Saúde Dra. Gorete 

pedindo a abertura do Posto de Saúde do Sitio 

Baixio para atender as famílias ali residentes. 

Recomendação do Ministério Nº 062017 proferida 

nos auto do inquérito Civil Público 2016/104818. O 

Líder do Executivo municipal o senhor Antônio 

Lobo solicitou do presidente da casa que fosse 

retirado de pauta o Projeto de Lei Nº 27 de 28 de 

Agosto de 2017. O presidente acatou o pedido do 

nobre líder onde retirou de pauta o referido projeto. 

Convite da técnica de contabilidade Madalena 

contabilidade convidando todos para o 1° Seminário 

Contábil dia 22 de setembro. Convite e programação 

religiosa da capela de são Francisco do bairro do 

Cruzeiro.  Ofício do presidente do SINRURAL  

Dorimedonte Férrer ao Senador Eunício Oliveira 

solicitando a unidade do Armazem da CONAB. 

Terminada as leituras das matérias em pauta, o 

presidente convidou a Ex-Prefeita Dena Oliveira 

para usar da Tribuna. A Sra. Ex-Prefeita Dena veio 

fazer um convite de público a toda população 

Lavrense para participar de uma audiência Pública   

com a participação do Deputado Daniel Oliveira, o 

diretor Geral do DNOCS Sr. Ângelo Guerra e 

técnicos da instituição onde será discutido em 

audiência Pública a construção do açude do Barbosa. 

Em seguida o presidente João Ricarte Facultou a 

palavra. O vereador José Dias usando da palavra, 



falou da grande importância quanto a construção do 

açude do Barbosa. Essa obra  resolverá um dos 

problemas do distrito de Amaniutuba. Aproveitou a 

oportunidade para solicitar ofício ao secretário de 

Obras, pedindo o conserto da estrada que dá acesso 

ao sitio Patos nas mediações da ladeira do Alto da 

boa vista até o açude.  O vereador Antônio Romeiro 

saudou os presentes e de início troue informações 

que foi realizado a medição para dá início a 

construção do calçamento da rua Zamore Viana 

espera que esse calçamento seja concluído por ser 

um sonho antigo daquela população. falou na 

problemática das estradas do município as mesmas 

encontram-se ruins sem condições de tráfego. Pediu 

a compreensão por parte da secretaria de saúde que 

disponibilize medicamentos a população de Lavras.  

O vereador Vinicius Gomes iniciou agradecendo 

pela aprovação da proposta de emenda de sua 

autoria  aos vereadores de oposição como também 

aos vereadores José Nailton e José Adevanio (Duda) 

que hoje mostraram que não são marionetes para 

fazer só o que os outros querem. O vereador Dias 

pediu um aparte ao colega para dizer que vota de 

acordo com o que pensa e não se deixa manipular 

por ninguém. O vereador Vinicius retomando a 

palavra pediu que fosse encaminhado ofício ao 

proprietário da empresa que realizou a construção da 

praça do distrito Iborepí parabenizando o serviço. O 

vereador Flávio Torquato saudou todos através das 

rádios. Solicitou do secretário de Obras o conserto 

do esgoto que encontra-se a céu aberto na Rua 

Antônio Gonçalves  Aranha – Bairro Caixa d’água. 

Solicitou do Sr. Joaquim Lobo que veja a 

possibilidade de solucionar o problema de agua da 



comunidade do sitio Caraíbas. Pediu que fosse 

encaminhado ofício ao secretário de Obras pedindo a 

iluminação pública para a Rua Helena Nobre de 

França. Parabenizou os organizadores da cantoria 

que aconteceu no último sábado onde teve a 

oportunidade de participar dessa bonita festa. Em 

outro assunto pediu a resolutividade no que diz 

respeito ao recolhimento do lixo na sede do 

município de Lavras. Ainda que ponha em dia o 

pagamento desses servidores que fazem a limpeza 

pública. Há dois meses estão sem receber. Trouxe as 

dificuldades que o município passa por falta de 

saúde pública. Medicamentos não são mais 

prioridades, porque no município não existe. Os 

postos de saúde não tem atendimento médico por 

que falta o médico e assim superlota o Hospital São 

Vicente. Outro problema é a receita controlada 

(Receita azul) muitas pessoas precisam dessa receita 

porque só tomam o seu medicamento controlado se 

tiver.  Parabenizou a Sra. Luana Ricarte pelo seu 

desempenho junto a secretaria de Saúde que tenta de 

todas as formas resolver os problemas mais não 

pode ela fazer nada por falta de suporte, falta o apoio 

do poder público.  Falou da atitude que teve a sua 

esposa em cancelar o plano de saúde de sua família 

por achar que todos tem que se igualar ser atendido 

também na fila do SUS igual as pessoas que não tem 

condições.  Falou das dificuldades que está havendo 

com relação ao Transporte escolar com pneus em 

péssimas qualidades. E mostrou sua indignação pelo 

absurdo que é essa empresa instalada na Prefeitura 

sendo apoiada por essa quadrilha. A falta desse 

transporte escolar está prejudicando as crianças do 

município.  Falou ainda que a administração não 



anda  e só faz o povo sofrer. O vereador Edinardo 

Linhares iniciou mandando um abraço para o senhor 

Luís Felizardo da região do sitio Curralinho. Falou 

de sua satisfação em ver a ex-prefeita Dena usar da 

tribuna para comunicar sobre a audiência pública 

para a construção da tão sonhada obra que é o açude 

do Barbosa. Agradeceu em nome do médico Dr. 

Mirialdo ao Senador Eunício Oliveira pelo recurso 

que foi destinado aquela unidade de Saúde que 

melhorará o atendimento a população de Lavras. 

Solicitou do amigo Jorge que disponibilize as 

máquinas para o conserto das estradas que dão 

acesso aos sítios: Recreio e Extrema dos Bispos. O 

vereador Edinardo trouxe algumas informações com 

relação ao programa garantia safra a todos os 

ouvintes das rádios. O vereador Vicente Pinto 

saudou todos os presentes onde aproveitou a 

oportunidade para informar a comunidade do Riacho 

do Rosário que está sendo elaborado projeto da 

energia trifásica para aquela região. Temos 

conhecimento por ser formado na área que aquela 

região necessita. Solicitou que fosse encaminhado 

ofício à secretaria de Obras pedindo que seja feita a 

estrada que liga o junco passando pelo pau d’arco 

até a região da caixa d’água. Solicitou ainda que 

realize conserto do buraco próximo a barragem do 

sitio Cantinho.   Em outro assunto pediu que a 

educação do município seja olhada com zelo porque 

esta terrível a situação. Que as autoridades não deixe 

novamente que a educação do município de Lavras 

caia em dados novamente. Falou que a vizinha 

cidade de Várzea Alegre ficou colocada em quarto 

lugar em disponibilização de abertura de emprego 

oficial. Do contrário vive o município de Lavras. O 



município conta com o Senador que a mais de 20 

anos está dominando a política da região e nuca 

trouxe empregos fábricas, não teve ação para o 

aumento da produção agrícola e industrial de Lavras. 

Ou seja, temos que trabalhar dentro da realidade do 

município. O vereador Duda Silva saudou os 

presentes iniciou parabenizando o Senador Eunício 

Oliveira pelo recebimento do prêmio do grupo 

Jangadeiro por ser reconhecido.  Agradeceu ao 

senador pelo compromisso que tem com o município 

de Lavras. Informou que os municípios de Lavras e 

Mombaça terá escolas técnicas através de indicação 

feita pelo senador Eunício. Convidou todos para 

participar da audiência pública para construção do 

Açude do Barbosa. O vereador Nem Ferrer iniciou 

suas palavras trazendo o problema das cobranças 

indevidas do SISAR onde pediu que fosse informada 

a esse órgão novamente por esta casa pedindo o 

comparecimento para que problemas que estão 

acontecendo seja solucionado e informado aqui na 

tribuna desta casa. O vereador solicitou da casa que 

fosse feito requerimento e colocado em plenário na 

próxima sessão pedindo informações com relação ao 

Evento Expolavras da quantidade de negócios que 

foram realizados durante a exposição. Por exemplo: 

quantos animais foram recebidos e vendidos  etc... 

em outro assunto falou na precariedade do transporte 

da saúde do município. Pacientes precisam viajar 

para realizar suas consultas e exames indo até a 

garagem do município chegando lá é disponibilizado 

o carro e logo depois no dia da viagem já não existe 

carro para transportar esse paciente. O vereador 

pediu que a administração tivesse mais respeito para 

com essas pessoas que procuram por transporte para 



resolver problema de saúde. Com relação ao 

transporte escolar trouxe ao público que um 

funcionário chegou a receber da empresa do 

transporte o valor de 1.500 onde o mesmo recebia 

3.800 pela sua rota. O funcionário já levou o 

problema ao ministério público. Podemos ouvir 

ainda reclamações de pais de alunos por falta desses 

transporte chegando até mesmo a correr o risco de 

perder o bolsa família devido os alunos estarem 

perdendo aula. Em outro assunto o vereador falou 

que estão usando estratégias para que não seja 

recebido os medicamentos na secretaria de saúde ou 

seja, esta faltando os receituários e estando faltando 

esses receituários os medicamentos não serão 

recebidos.  A vereadora Jadna com um aparte trouxe 

a informação que só são disponibilizados os 

receituários azul somente quando forem preenchidos 

todos os canhotos para que só assim sejam enviados 

para o Icó e logo em seguido confeccionados na 

gráfica. O vereador Antônio Lobo saudou o público 

presente trouxe a memória de todos quando na época 

foi conseguido o polo da CONAB pelo Senador 

Eunício Oliveira na gestão da Ex-Prefeita Dena. 

Sendo que na gestão passada o gestor deixou essa 

CONAB ir embora fazendo muita falta a todos os 

agricultores do município. Outra quem não lembra 

quando em uma oportunidade o Banco do Brasil foi 

assaltado e só reabriu a agencia por causa do 

Senador Eunício Oliveira que deu suporte para que o 

povo do município de Lavras não ficasse no 

prejuízo. Parabenizou o senhor prefeito pela 

instalação do escritório da CONAB disponibilizando 

tudo que for preciso para o seu devido 

funcionamento. Agradeceu ainda ao Senador 



Eunício pela a disponibilização dos recursos para 

melhor atender o povo do município no hospital São 

Vicente Ferrer.   O vereador pediu que fosse enviado 

ofício ao Senador Eunício agradecendo pela 

disponibilização desse recurso. Trouxe a informação 

que o médico do posto de Quitaiús faz atendimento 

todos os dias. Solicitou da secretaria de Saúde que 

mande relatório para esta casa com o fim de ser 

divulgado os atendimentos para conhecimento da 

população. O vereador José Nailton saudou os 

presentes iniciou parabenizando a secretaria de 

Assistência Social Vilauva pela participação de uma 

capacitação na cidade de Fortaleza.  Trouxe ao 

conhecimento de todos um projeto de grande 

relevância que foi apresentado pelo poeta Geraldo 

Amâncio ao Prefeito Municipal para que seja 

próximo ano implantado nas  escolas. Conforme foi 

falado no transporte escolar, informou que acredita 

que essa semana será resolvido o pagamento do 

transporte para que volte tudo a sua normalidade. 

Lamentou o não comparecimento do responsável da 

SISAR com o fim de esclarecer e entender a forma 

das cobranças indevidas. Que esta casa entre em 

contato com a empresa pedindo respostas. Com 

relação a política disse que faz essa com muita 

responsabilidade e diferença. Foi eleito para 

representar os que votaram e os que não votaram. A 

arma do povo é o voto. Está aqui para cobrar e pedir  

durante os quatro anos. Para atender as comunidades 

e população em geral. O vereador José Nailton 

encerrou agradecendo a todos. O vereador Nem 

Ferrer solicitou do presidente que fosse transmitido  

um áudio de um ouvinte da sessão. O presidente em 

exercício José Dias não permitiu que fosse 



transmitido esse áudio onde disponibilizou a tribuna 

da casa para que a pessoa viesse se pronunciar na 

próxima sessão. Logo mais deu por encerrada a 

Sessão.  Eu, Jane Jadna Nobre de França Gomes 

lavrei a presente ata que após lida e provada vai por 

todos assinada.    
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