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ATA NÚMERO 36 (TRINTA E SEIS) DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MORRINHOS, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2017 (DOIS MIL E 

DEZESSETE), DA LEGISLATURA DE 2017 (DOIS MIL E DEZESSETE) A 2020 (DOIS MIL 

E VINTE). Às 19:00 horas do dia 04 (quatro) do mês de outubro, no Plenário Raimundo Ozair 

Menezes, neste município de Morrinhos, Estado do Ceará, presentes os vereadores e vereadoras: 01 – 

AUGUSTO CÉZAR DE BARROS; 02 – ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA; 03 – 

FRANCISCO RÉGIS CARVALHO; 04 - RAIMUNDO AURIMAR DE OLIVEIRA; 05 - 

CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS; 06 – TÉRLIA MARIA OLIVEIRA LEORNE; 07 

- JOÃO BATISTA MAGALHÃES; 08 - MÁRCIO GLEY MARANHÃO; 09 – LUÍZA 

AMÉLIA DE ARAÚJO ARCANJO; 10 – JOSÉ EDSON DE LIRA e 11 - JOSÉ AUGUSTO 

BESERRA. O Sr. Presidente declarou aberta a Sessão e em obediência ao Art. 127 do Regimento 

Interno, pediu ao vereador Carlos Vasconcelos que fizesse a chamada dos Vereadores. Em seguida, 

deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE e em obediência ao Art. 128 do Regimento Interno, pediu 
ao vereador Carlos Vasconcelos que fizesse a leitura da Ata de nº 35 da Sessão Ordinária do dia 

27 de setembro de 2017. A Ata foi colocada em votação como determina o § 2º do Art. 124 do 

Regimento Interno e aprovada por 10 (dez) votos favoráveis. O Sr. Presidente DECLAROU A ATA 

APROVADA. A pedido dos vereadores Régis Carvalho e Carlos Vasconcelos, o Sr. Presidente 

convidou o Presidente do Sindicato, Sr. Aurimar, ex-Secretária de Ação Social, srta. Débora Arcanjo, 

sr. Cláudio e sra. Tatiane para se assentarem junto ao Plenário. Em seguida, abriu um espaço de 

tempo para os vereadores fazerem seus registros. O vereador Raimundo Aurimar seguido do 
vereador Augusto Cézar, registrou moção de pesar a família do sr. Vicente de Paulo, seguido dos 

vereadores Antônio Rodrigues, Régis Carvalho, Batista Magalhães, Edson de Lira e Augusto 

Cézar, registrou os aniversários do sr. Raimundo Cléver de Lima e do sr. Sabino Diogo e seguido de 

todos os vereadores, registrou o Dia do Agente de Saúde. A vereadora Térlia Leorne seguida dos 

vereadores Márcio Maranhão, Térlia Leorne e Augusto Cézar, registrou o Dia de São Francisco. 

A vereadora Luíza Amélia seguida dos vereadores Carlos Vasconcelos e Augusto Cézar, registrou 

os aniversários da Professora Evalda Adriano, Andreza Arcanjo e Mirlânia. O vereador Carlos 

Vasconcelos seguido dos vereadores Térlia Leorne, Edson de Lira e Augusto Cézar, registrou o 
aniversário da sra. Neide Maia. O Sr. Presidente pediu ao vereador Carlos Vasconcelos que fizesse a 

leitura das correspondências recebidas e expedidas: CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: Foi 

lido encaminhamento a Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final ao Projeto de Lei nº 

528/2017. Foi lida Mensagem de felicitação aos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias. 

Ofício nº 090/2017 encaminhado a Prefeitura Municipal de Morrinhos. CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS: Ofício nº 02842/2017/AL expedido pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. 

Ofício nº 458/2017 expedido pela Secretaria Municipal de Saúde. Ofício nº 199/2017 expedido pelo 

Conselho Tutelar de Morrinhos. O Sr. Presidente em obediência ao Art. 129 do Regimento Interno 
deu início ao GRANDE EXPEDIENTE. Em seguida pediu ao vereador Carlos Vasconcelos que 

fizesse a leitura do PROJETO DE LEI Nº 528/2017. Foram lidos, discutidos, votados e aprovados 

por 10 (dez) votos favoráveis, os seguintes requerimentos: Requerimento nº 140/2017 de autoria do 

vereador Antônio Rodrigues e Requerimento nº 144/2017 de autoria do vereador Batista 

Magalhães. O Sr. Presidente DECLAROU OS REQUERIMENTOS APROVADOS. Foi lido, 

discutido, votado e REPROVADO por 05 (cinco) votos favoráveis e 06 (seis) votos contra, o 

Requerimento nº 143/2017, de autoria da vereadora Luíza Amélia. O Sr. Presidente DECLAROU 

O REQUERIMENTO DESAPROVADO. Em seguida, o Sr. Presidente deu início ao momento das 

CONSIDERAÇÕES FINAIS chamando a vereadora TÉRLIA LEORNE, que fez o seguinte 

pronunciamento: Questionou o Sr. Presidente quanto ao convite do Presidente do Conselho Tutelar de 

Morrinhos a esta Casa. O Sr. Presidente explicou que autorizou a ser feito o convite ao Presidente do 
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Conselho comparecer a esta Casa para dar alguns esclarecimentos. Disse que recebeu algumas 

críticas com relação a ter mencionado irresponsabilidade do citado órgão em fechar as portas e que é 

a favor de uma greve, mas não de tal atitude. Pediu a esta Casa que seja enviado ofício à Secretaria 

Municipal de Saúde pedindo informações alusivas ao aparelho de raio-x. Falou que ficou bastante 

triste com a reprovação de seu requerimento na sessão passada, pois esta propositura se trata apenas 

de um pedido a ser analisado. Disse que encarou essa atitude como uma afronta de colegas 
vereadores a sua pessoa. Argumentou que os colegas deveriam discutir sobre o teor e a importância 

de seu requerimento ao invés de reprova-lo. Disse que este não é o momento certo para falar deste 

assunto, mas precisa falar e compreender melhor o que está acontecendo. Falou que ouviu um 

Programa de rádio e que aquilo é um absurdo e uma ilegalidade. Noticiou que na citada rádio foi dito 

por esse locutor que o município só tinha dois vereadores e os demais eram capachos. Disse que antes 

de falar determinada coisa, essa pessoa procurasse analisar os fatos. Argumentou que sua pessoa não 

tem nenhum emprego em Prefeitura e não recebe nada dela. Disse que nunca se prestou a esse papel 

para estar ouvindo calúnias e difamações. Argumentou que enviou ofício a essa rádio pedindo a 
gravação do Programa, pois não pensará duas vezes em mover processo contra a mesma. Disse que 

esta rádio é bancada pelo seu partido e todos sabem qual o seu verdadeiro objetivo. Asseverou que 

está sofrendo perseguição política de seu próprio partido. Disse que o Sr. Prefeito tem uma admiração 

por sua pessoa, pois muitas vezes por telefone rejeitou qualquer proposta do mesmo em respeito ao 

compromisso firmado com seu partido. Disse que hoje pertence a um partido que é dono do seu 

mandato e se fizesse um conchavo, estaria traindo os seus princípios. Argumentou que não sabe o dia 

do amanhã, pois leva muito a sério o tratamento que recebe. Ressaltou que quer conversar com o 
Presidente do partido no intuito de saber o que está acontecendo. Asseverou que gostaria que seu 

partido lhe apresentasse provas sobre o que sua pessoa recebe de benefícios da Prefeitura. Em 

seguida, o Sr. Presidente chamou o vereador CARLOS VASCONCELOS, que fez o seguinte 

pronunciamento: Disse que lamenta um fato como esse abordado pela vereadora Térlia Leorne. 

Disse que decidiu a muito tempo não ouvir nenhuma emissora de rádio de Morrinhos, pois não tem 

credibilidade alguma e está se sentindo muito bem com isso. Disse que só vê picuinha de um lado e 

de outro como se a política fosse agora e lembrou que a política já terminou. A vereadora Térlia 

Leorne aparteou para dizer que nós vereadores, vivemos numa luta muito grande e ouvir esse tipo de 
coisas é muito triste e cruel. O vereador Carlos Vasconcelos continuando, disse que sua família faz 

parte da família mais tradicional de Morrinhos desde 1957. Disse que sua família nunca perdeu uma 

eleição e nunca precisou fazer conchavos, pois sempre trabalhou pelo povo. O vereador Batista 

Magalhães aparteou para dizer que não é situação nesta gestão, porém, está com vergonha desse 

radialista na nossa cidade e que não é assim que se faz política. Falou que tirou uma foto com o 

vereador Raimundo Aurimar e independentemente de partido o elogiou. Disse que sente vergonha 

de um radialista que recebe oitocentos reais para fazer o que está fazendo. Ressaltou que se a atitude 

deste radialista continuar, mudará de lado e jamais apoiará Jerônimo Brandão. Questionou se 
Jerônimo não vê o que este radialista está fazendo. Disse que é oposição, pois ao subir no palanque 

usou o nome de seu pai e seu tio e que tem respeito pelos 973 votos que recebeu. Argumentou que 

está do lado do povo e todos os projetos benéficos para a população irá votar a favor. O vereador 

Carlos Vasconcelos continuando, disse que não gosta de citar nomes e nem de revanches. Ressaltou 

que existem pessoas que querem notoriedade e ibope e que sua pessoa não gosta de dar ibope. Disse 

que gostaria que essas pessoas que nos criticam estivessem no nosso lugar, só então iria sentir na pele 

o que é ser um vereador. Disse que estamos trabalhando pelo povo e caminhando em passos largos. 
Disse que o povo é que escolhe e conhece o trabalho de cada vereador, portanto não adianta só 

palavras bonitas e lá fora não fazer nada por eles. Disse que nós somos muito mal compreendidos e 

que esses críticos devem repensar o que falam, pois todos nós temos família. Falou sobre a questão 

do Conselho Tutelar e argumentou que é a favor do diálogo entre a Administração e os Conselheiros. 
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Solicitou ao Sr. Presidente que busque intermediar uma conversa entre ambos antes de uma 

convocação e que só quem tem a ganhar é a população. Falou sobre um requerimento do vereador 

Régis Carvalho pedindo o conserto da estrada que liga as localidades de Assentamento a Boa 

Esperança. Disse que foi procurado por moradores daquela região e pediu ao Sr. Prefeito que atenda a 

necessidade da população, pois esta estrada é lisa e tem muitos buracos. Em seguida, o Sr. Presidente 

chamou a vereadora LUÍZA AMÉLIA, que fez o seguinte pronunciamento: Disse que o caso do 
Conselho Tutelar já vinha sendo discutido com o Executivo desde janeiro, segundo o que foi passado 

pelos conselheiros. Disse que foi passado também que foi expedido um ofício do Conselho a esta 

Casa. Falou que como o Presidente do Conselho Tutelar será convidado a esta Casa, é melhor que ele 

mesmo explique o porquê de tudo isso. Disse que não ouviu toda a programação da rádio e não sabia 

que isso tinha acontecido. Disse que nós que somos do PT devemos estar unidos e que talvez isso 

tenha sido um mal-entendido. Disse que não acredita que tenham falado essas coisas com relação aos 

vereadores do nosso partido. A vereadora Térlia Leorne aparteou para dizer que não foi mal-

entendido e foi mais grave, pois foi insinuado como se vereadores estivessem recebendo dinheiro 
para ficar caldos e sua pessoa estava inclusa nesta calúnia. A vereadora Luíza Amélia continuando, 

disse que devemos nos unir para rever essa situação. Agradeceu aos colegas vereadores que 

compreenderam a intenção de seu requerimento e deixou o seu repúdio aos demais colegas com a 

mentalidade pequena que o reprovaram. Disse que são estes senhores que estão fazendo politicagem e 

que a sua intenção nunca foi esta. Ressaltou que apenas atendeu ao pedido de algumas mães que lhe 

procuraram e exerceu o seu direito de vereadora. Argumentou que o mesmo foi feito com a vereadora 

Térlia Leorne na sessão passada e agora com sua pessoa. Questionou se isso acontece por que são 
duas mulheres nesta Casa. Falou que os vereadores devem repensar, pois não é certo e nem digno 

tratar duas colegas vereadoras desta maneira. Asseverou que se notarmos que estamos sendo 

maltratadas nesta Casa por sermos mulheres, iremos procurar os nossos direitos. Disse que todos os 

vereadores foram eleitos da mesma forma, portanto os direitos são iguais para todos. Falou que não 

aceita ser maltratada pelo fato de ser mulher. Disse que não viu nenhuma atitude grosseira como essa 

com nenhum dos senhores vereadores e deixou a sua indignação. Argumentou que o nosso município 

tem muitos problemas e devíamos estar discutindo sobre eles, porém os senhores vereadores estão 

nessa mentalidade pequena. Pediu que os vereadores leiam e estudem mais para fazer a diferença, 
pois não é dessa forma que vamos fazer Morrinhos crescer ou mudar essa política suja e corrupta que 

comanda o nosso país. Disse que o mês de outubro é dedicado aos professores e que desde já deixa o 

seu apoio alusivo ao pagamento do abono a categoria. Em seguida, o Sr. Presidente chamou o 

vereador EDSON DE LIRA, que fez o seguinte pronunciamento: Referiu-se a vereadora Luíza 

Amélia, dizendo que o resultado da votação seria o mesmo, independentemente de ser homem ou 

mulher. Disse que nenhum vereador descarta a possibilidade de estudar mais, pois aprender mais é 

sempre bom. Ressaltou que não estamos fazendo politicagem e sim trabalhando em prol da população 

e queremos o melhor para o nosso município. Disse que politicagem é passar a semana toda em uma 
emissora de rádio batendo nos vereadores e falando no requerimento reprovado em Caninana. Disse 

que este locutor só fala em dois vereadores e questionou onde estão os demais. Disse que se 

realmente é uma rádio comunitária, deveria ser mencionado o trabalho de todos os vereadores do 

município. Asseverou que o pronunciamento da vereadora Térlia Leorne é verdadeiro, pois este 

locutor chama diariamente os vereadores de capachos. Asseverou que não é capacho e que achando 

ruim quem achar, continuará fazendo o seu trabalho. Disse que esta é sua tese e sua maneira de 

trabalhar, e se alguns não sabem, fiquem só olhando. Asseverou que esta emissora de rádio está 
chacoalhando, pois, este locutor não sabe o que fala. Falou que isso é errado e não podemos permitir, 

pois é uma vergonha para o nosso município. Disse que a única maneira de disputar uma eleição é na 

campanha eleitoral, mas não da maneira que está sendo feito. Argumentou que não há crescimento 

por trás de uma emissora de rádio, mas sim trabalhando em prol da população do nosso município. 
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Ressaltou que o mal por si se destrói e muitos irão testemunhar essas palavras. Em seguida, o Sr. 

Presidente chamou o vereador MÁRCIO MARANHÃO, que fez o seguinte pronunciamento: Disse 

que a pauta de hoje nos discursos da tribuna foi sobre a emissora de rádio. Falou que na gestão 

passada, sua pessoa foi muito perseguido por emissora de rádio e que um colega vereador de 

oposição na época e atualmente Presidente desta Casa, lhe comunicou quanto aos processos movidos 

por esse locutor contra sua pessoa e ofereceu-lhe apoio independentemente de lado político. Disse 
que gostou da atitude do vereador Augusto Cézar e que gosta muito de respeitar as pessoas. Falou 

que cada um deve defender o seu lado, porém não devemos distratar as pessoas por serem de outro 

partido político. Disse que ter uma oposição e meios de comunicação para repassar as coisas erradas 

que estão acontecendo no município é saudável e que concorda que esses meios de comunicação não 

podem distorcer os fatos. Disse que não viu nada demais para que os requerimentos das vereadoras 

fossem reprovados com tanta euforia, pois são apenas pedidos a serem analisados. Disse que será 

respeitoso com todos nesta Casa, desde que sejam respeitosos para com sua pessoa. Falou sobre a 

problemática do Conselho Tutelar e que o real motivo do órgão ter fechado foi a questão das diárias 
de deslocamento que os conselheiros não recebem desde janeiro. Ressaltou que nós deveríamos está 

discutindo um possível aumento salarial para os conselheiros, pois ganham muito pouco para o 

serviço que prestam. Questionou se todo ato que um vereador fizer no município será politicagem. 

Falou que devemos ter consciência, tranquilidade e tentar não passar dos limites para conduzir essa 

situação da melhor maneira possível. Disse que quando trazemos críticas a esta Casa, são na verdade 

para buscar a solução do problema. Parabenizou a vereadora Luíza Amélia por trazer um cartaz de 

reivindicação ao abono dos professores. Disse que defende essa causa e que o próprio gestor chegou a 
postar em redes sociais que estaria pagando o abono dos professores nas próximas horas, porém até 

hoje não pagou. Pediu aos vereadores da situação que procurem o Sr. Prefeito, no intuito de ver a 

possibilidade de pagar o abono aos professores. Falou sobre a problemática do aparelho de raio-x que 

já vem se arrastando a muito tempo. Ressaltou que devemos cobrar a possibilidade de conserto deste 

aparelho, pois quem está perdendo é a população com a falta do mesmo. Disse que faz suas 

reivindicações em tom amigável, pois quer estar em harmonia e manter o respeito com todos nesta 

Casa. Disse que estamos nos deparando com a falta de medicamentos e que isso infelizmente é 

normal, porém devemos nos preocupar e ser coerentes com nossos atos. Disse que todos os 
vereadores são guerreiros e desempenham o seu papel da melhor maneira possível. Em seguida, o Sr. 

Presidente chamou o vereador RÉGIS CARVALHO, que fez o seguinte pronunciamento: Disse que 

fica triste com alguns discursos que ouve nesta Casa e que não tem nada contra as mulheres, pois é 

casado com uma mulher, tem duas filhas e três netas. Disse que toma a sua decisão da maneira que 

achar necessário e não por raiva. Noticiou que colocou requerimentos em outras gestões que foram 

barrados, mas nem por isso ficou reclamando. Falou que o que devemos fazer é trabalhar pelo povo. 

Questionou para quê vai colocar um requerimento pedindo reabertura de um colégio, no qual 

sabemos que não se encaixa nos critérios para funcionar. Disse que vários colégios foram fechados na 
gestão passada e nenhum requerimento desta natureza foi colocado nesta Casa. Disse que inclusive 

dois colégios foram demolidos e seus materiais doados, o que não pode sem autorização do Poder 

Legislativo, segundo o Presidente desta Casa. Disse que não se preocupa com quem fala de sua 

pessoa, pois só se joga pedras em árvores que dão frutos. Referiu-se a vereadora Térlia Leorne, 

dizendo que quem dá apoio a esse locutor para falar essas coisas, é o próprio Presidente do PT de 

Morrinhos. Disse que nunca devemos ter medo em encontrar várias pessoas na nossa porta, mas 

devemos ter medo quando essas pessoas se afastarem de nós e que esse foi um ensinamento de seu 
pai. Falou que não se preocupa com os distúrbios desse locutor, mas tem pena, pois está servindo a 

um babaca para ganhar o pão de cada dia. Disse que conversou com o responsável a respeito da 

estrada que liga Assentamento a Boa Esperança e que aquele trecho será consertado, pois só estão 

esperando o maquinário terminar outras estradas em situações piores. Lembrou que na gestão passada 
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aconteceu o mesmo caso do colégio de Caninana e que foram conseguidos noventa e oito alunos para 

o funcionamento da escola de Solidão, porém mesmo assim não reabriram por ser o vereador Régis 

Carvalho quem pediu. Falou que não é covarde e não tem maldade no coração, pois do contrário iria 

relatar hoje o que foi passado para sua pessoa. Disse que independentemente de qual gestão esteja, 

duvida que venha um requerimento de bem para o município e sua pessoa vote contra. Falou que trata 

os colegas vereadores da maneira como eles o tratam. Disse que o seu partido é o povo, pois sempre 
estão junto da sua pessoa. Em seguida, o Sr. Presidente chamou o vereador ANTÔNIO 

RODRIGUES, que fez o seguinte pronunciamento: Falou que o Parlamento é para o debate, portanto 

o voto de cada vereador é individual. Disse que não tem nada contra mulher, pois é casado com uma 

grande mulher. Disse que o teor do requerimento reprovado não é preocupação, mas apenas ato 

político. Disse que se fosse preocupação, os vereadores da situação da gestão passada teriam 

defendido a reabertura da Escola de Solidão. Apresentou uma folha de pagamento da gestão passada 

referente a sra. Maria Juvilene dos Santos e pediu que o radialista explique amanhã na rádio quem é 

essa senhora. Afirmou que esse locutor é bem mais capacho e irresponsável do que as pessoas 
imaginam. Ressaltou que capacho é uma pessoa do tipo desse locutor, pois não tem amor próprio. 

Questionou como pode uma pessoa usar uma emissora de rádio durante todo o ano para denegrir a 

imagem dos Poderes Executivo e Legislativo. Disse que esse locutor que persegue os próprios 

aliados, é protegido pelo Presidente do PT de Morrinhos. Ressaltou que fez perguntas bem mais 

plausíveis sobre as promessas do então Presidente do PT e nunca recebeu respostas. Falou que o 

mesmo vem querendo a todo custo jogar a população contra a gestão, pois essa grande liderança do 

PT não tem coragem de fazer nada por ninguém. Disse que liderança se faz com trabalho e lembrou 
que o Sr. Airton Bruno passou os oito anos ajudando o povo com cirurgias, transportes, ultrassons e 

medicamentos. Questionou o que essa oposição está fazendo pelos que confiaram o voto neles. Disse 

que a oposição não faz nada, a não ser usar um meio de comunicação e ameaçando levar casos ao 

Ministério Público. Disse que não adianta chorar ou olhar pelo retrovisor, pois devem aceitar a 

derrota. Disse que devemos deixar o Sr. Prefeito exercer o seu mandato e daqui a três anos o povo é 

quem julga. Pediu que a oposição trabalhe de verdade pelos que lhe confiaram o voto. Falou que 

essas atitudes mostram o desespero de uma oposição que não quer nem os seus aliados por perto. Em 

seguida, o Sr. Presidente disse que foi chamado de pequeno e não irá considerar infeliz 
pronunciamento. Argumentou que nós devemos entender que o voto é livre e jamais sua pessoa teve 

discriminação com qualquer pessoa. Referiu-se a vereadora Luíza Amélia, dizendo que ela não foi 

derrotada, e sim o seu requerimento. Questionou quantos requerimentos da citada vereadora já foram 

aprovados nesta Casa e ressaltou que jamais chamaria os vereadores de pequenos ou os mandaria 

estudar. Disse que o Parlamento é necessário para o debate e a democracia não é consenso, mas 

dissenso e não havendo nada mais a tratar, declarou encerrada a Sessão convidando a todos para a 

próxima Sessão no dia 11 (onze) de outubro de 2017 e mandou que fosse lavrada esta Ata que após 

lida e aprovada, vai assinada por mim, Antônio Rodrigues de Souza, que a secretariei, pelo Sr. 
Augusto Cézar de Barros, que a presidiu e rubricada pelos vereadores nela presentes.  
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