ESTADO DO CEARÁ
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO DA
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSSIMA LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CEARÁ.
Ás 09h (nove horas) do dia 06 (seis) de Fevereiro do ano de 2019 (dois mil e
dezenove) compareceram ao Plenário da Câmara Municipal os vereadores:
Cicero Luciano da Silva, Cicero Porfirio da Silva, Flavio Jorge de Lima,
Francisco Lourenço de Andrade, Francisco Pereira Oliveira, Lauro
Nathanael Gomes Silva, Manoel Domingos da Silva e Valdemir Pereira e
as vereadoras Heloisa Aurélio de Menezes Pereira e Maria de Alcantara
Seabra Pinheiro. Presentes a maioria dos membros do Poder Legislativo o
Senhor Presidente, Cicero Porfírio da Silva, declarou aberta a Sessão passou
os trabalhos para o secretário que fez a leitura do sumario da sessão. O
Senhor Presidente, Cicero Porfirio da Silva convidou o Prefeito José Maria e o
Vice Prefeito Cleber Mendes para participarem da mesa, e em seguida passou
a palavra para Vereadora Seabranira, que saudou a todos e iniciou falando
sobre a campanha da fraternidade, sobre políticas públicas. O Presidente deu
continuidade aos trabalhos convidando o Senhor Roberto Rodrigues da Silva
Júnior para entregar a documentação ao Secretário Manoel Domingos da Silva
para conferir e tomar posse como vereador. Em seguida o Presidente convidou
o Senhor Roberto Rodrigues da Silva Júnior para presta o juramento de posse
para o mandato. O Presidente comunicou ao Senhor Júnior da Betânia que ele
iria assumir a vaga em aberto, pelo falecimento do Vereador Feitosa. O Senhor
Roberto Rodrigues da Silva Júnior fez o juramento e em seguida o Presidente
declarou empossado o Vereador Roberto Rodrigues da Silva Júnior. O Senhor
Prefeito Municipal, José Maria saudou a todos e iniciou o parabenizando
Vereador Júnior da Betânia por hoje assumir a cadeira no parlamento
Municipal, as circunstância que levaram a esse momento é de muita tristeza
por razão do falecimento do Vereador Feitosa, mas também de muita alegria
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pela posse do Vereador Júnior da Betânia. O Vereador Júnior da Betânia fez o
seu discurso de agradecimentos. O Vereador Valdemir da Betânia, que saudou
a todos, iniciou falando que nesse momento é de tristeza, mas, também, de
muita alegria pela a posse do Vereador Júnior da Betânia e que ele seja bemvindo. A Vereadora Preta, que saudou a todos, iniciou pedindo um minuto de
silêncio em homenagem ao Vereador Feitosa, em seguida fez a leitura de uma
homenagem. O Vereador Chicão da Canabrava, que saudou a todos, iniciou
parabenizando o Vereador Júnior da Betânia pela posse dele, e deseja um bom
trabalho e sucesso. Pediu que o Vereador Júnior da Betânia tivesse
compreensão para trabalharem todos juntos. Disse a Vereadora Preta que
sentia muito por suas palavras sobre o amigo Feitosa, também fez elogios ao
Feitosa pelo trabalho que fez nesta casa Legislativa e ao povo. O Vereador
Cicero Guedes, que saudou a todos iniciou falando da perda dos dois
Vereadores desta casa Legislativa, Feitosa e Deir da Serra, que foram
tristezas. Disse que o Vereador Júnior da Betânia esteja junto com eles para
tralharem. O Vereador Chico da Betânia, que saudou a todos, iniciou
parabenizando o Vereador Júnior Betânia por estar assumindo o que é de
direito desta cadeira na Câmara Municipal e que tem certeza que não era
dessa forma que ele queria assumir, mas o destino da vida nos é traçado e que
nós não sabemos o que poderá acontecer com cada um de nós. E que o que
puder ajudar como amigo e conterrâneo vai ajudar. Disse que estava sendo
muito importante a presença do Prefeito Municipal, observou quando ele falou
das verbas dos calçamentos e da infraestrutura e que vai continuar batendo em
uma tecla e não perdeu a esperança de que o Senhor Prefeito, ainda no seu
Governo, possa atender um requerimento que foi feito aqui por ele. Pediu ao
Senhor Prefeito que, se pudesse ver a questão do Sítio Fazenda, por que tem
trecho das estradas e umas ladeiras que são horríveis, revisse essa divisão. O
Prefeito Confirmou que o recurso que o deputado Marcos Sobreira conseguir
será destinado para o calçamento do Sítio Fazenda. Disse que esteve no
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hospital e observou que a demanda é muito grande. Será que com essa
carência não seria o caso de outro profissional? Falou também sobre o convite
para a reunião PCdoB. Disse que esteve na Assembleia Legislativa
acompanhado do suplente de Vereador Vanilton Fernandes e Dr. Emanuel
participando da posse dos Deputados, a convite do Deputado Estadual Marcos
Sobreira, que mais uma vez se comprometeu em ajudar o povo de Farias Brito.
Pediu ao Senhor Prefeito que desse o Projeto que ele ia a luta não sabe como
funciona mais que vai atrás do Deputado para que ele possa destinar esta
verba para estes lugares que não foram atendidos. A Vereadora Seabranira,
que saudou a todos, iniciou desejando boa sorte ao Senhor Presidente Cicero
Porfirio, que durante esses dois anos ele possa conduzir essa casa da melhor
forma possível. Parabenizou a Vereadora Preta pelo discurso saudoso ao
Vereador Feitosa. Parabenizou o Vereador Júnior pelo seu discurso, e Nova
Betânia deu um salto, ultimamente, muito grande, e que tem como cobrar mais
reivindicações. Falou sobre Vereadores antigos de Nova Betânia que já
passaram por esta casa Legislativa. Falou que iria relatar ao Senhor Prefeito
José Maria algumas coisas que aconteceram ao longo do recesso. Uma das
coisa que o pessoal estar pedindo é uma reunião com o pessoal da ENEL para
debater sobre o consumo e serviço prestado por aquela empresa, como
iluminação pública e aumento de contas abusivas. Comentou com o Prefeito
sobre as licitações que vêm acontecendo. Tudo bem que o colega Vereador
Chico da Betânia sempre está presente. Falou a respeito dos calçamentos do
Cariutaba, que foram feitos alguns trecho e outros não, e ela soube que esses
trecho que foram feitos tinha sido resto do que sobrou na Serra, e ficou muito
triste. O Senhor Prefeito José Maria esclareceu que era um Milhão e Meio e a
ideia era gastar Quinhentos Mil reais em cada trecho, e o trecho para chega na
ladeira do urubu já estava incluído. Não é o mesmo valor porque o trecho no
Sítio Sousa é maior, do Lamajú vai ser até a ladeira de Jó e todo esse dinheiro
vai ser incluído uma parte do Cariutaba, já chegando pra pista, que é o valor
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que vai sobrar. E que lá no Umarí está sendo colocado paralelepípedo e que
todos os trechos do Cariutaba vai ser feito. A Vereadora Seabranira perguntou
se o parlamentar arranjar a verba quem diz onde vai, quem aponta onde
precisa é o Prefeito? O prefeito disse que se ele se comprometer com o
Vereador que vai dá um valor, como ele se comprometeu com Chico da
Betânia, e se o Vereador arranjar a verba faz onde o pedir. O Vereador Júnior
da Betânia falou que iria fazer um pedido de requerimento verbalmente ao
Senhor Prefeito. Que seja estudado uma forma de retirar aquela lombada em
frente ao Banco do Brasil e coloque um semáforo, que irá da a mesma
segurança e não vai estar provocando o valor de multa que está acontecendo,
e vai fazer um requerimento escrito. O Vereador Nael, que saudou a todos,
iniciou parabenizando o Vereador Júnior e desejou muita felicidade nesta nova
caminhada, parabenizou o Senhor Presidente e lhe desejou sorte nessa nova
caminhada, mais um ano que se inicia. Parabenizou o Prefeito José Maria por
estar presente na sessão prestando alguns esclarecimentos e que ficou feliz
com a compra dos dois ônibus para o transporte universitário, que a muito
tempo vem batendo nesta tecla e só vai sossegar quando a taxa dos
universitários não for mais paga. Disse que há muito tempo vem pedindo uma
faixa de pedestre em frente à delegacia, porque quando os aluno sai da Escola
Gabriel Bezerra de Morais para esperar o ônibus na praça, ver a hora um
acidente. O Vereador Flavio Jorge, que saudou a todos, iniciou parabenizando
a Vereadora Preta por ter feito um discurso que fez lembrar de dois
vereadores, Feitosa e Deir da Serra, que deram grande ensinamentos aqui
nesta casa. Desejou boa sorte ao Presidente Cicero Baixinho para conduzir os
trabalhos desta casa e disse que está de mãos dadas para buscar verbas.
Falou que já entrou com um requerimento no ano passado, na questão de
outro médico plantonista, porque muitas vezes tem caso de acidente ou
paciente muito doente e o Médico que está de plantão não dá conta de
atender. Queria que fosse resolvido esse problema da água do cemitério de
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Cariutaba. Disse que iria falar com Ribamar a respeito do emprego e renda
para nossa Cidade. Disse ao Senhor Prefeito que protocolou uma indicação
aqui nesta casa sobre o precatório dos professores. Também falou a respeito
das pessoas carente de nosso Município que não têm condições de fazer um
exame e protocolou um Projeto de Lei onde as pessoas possam ter acesso a
um protocolo dos exames. O Prefeito José Maria falou a respeito da água da
Carnaúba e Cachoeira, o abastecimento de água existe em duas frentes.
Existe um dinheiro que na época o Senador Eunicio arranjou e o projeto sendo
aprovado ele vai em buscar verbas. E, se existe alguém com o compromisso
com os servidores é ele. O Vereador Deir da Catingueira, que saudou a todos,
iniciou desejando boa sorte ao Presidente Cicero Baixinho, que ele faça um
belo trabalho, falou também das perdas dos dois Vereadores Feitosa e Deir da
Serra, deu as boas vinda ao Vereador empossado Júnior da Betânia. O VicePrefeito, Dr. Cleber Mendes saudou a todos, iniciou dando as boas vinda ao
Vereador Júnior da Betânia, que vai trabalhar em prol ao distrito de Nova
Betânia e de todo Município. Falou sobre o nosso Município ser destaque no
Estado do Ceará. Falou que os Vereadores desta casa são todos parceiros e
vão em busca de melhorias para o Município. Eu Cícera Erlândia de Alencar
Pereira, lavrei a presente ata que vai assinada pelos Vereadores presente.
Plenário Luiz Pereira da Silva da Câmara Municipal de Farias Brito, Ceará 06
de Fevereiro de 2019.
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