ESTADO DO CEARÁ
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
ATA DA SEGUNDA 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 13 (treze) 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, Roberto Rodrigues da
Silva Júnior e Valdemir Pereira, e as vereadoras Heloisa Aurélio de
Menezes Pereira e Maria de Alcantara Seabra Pinheiro. Presentes todos os
Vereadores e Vereadoras, do Poder Legislativo, em nome de Deus e da
democracia o Senhor Presidente Cicero Porfírio da Silva declarou aberta a
sessão e indagou aos Vereadores se pretendiam retificar a ata, distribuída
previamente nas bancadas. Não havendo retificação, a ata foi declarada
aprovada. Em seguida o Presidente Cicero Porfirio convidou a Associação
Cultural Paixão de Cristo que veio falar como serão realizados os trabalhos da
associação e pedirem um patrocínio. O Vereador Chico da Betânia, que
saudou a todos, iniciou parabenizando a associação da paixão de cristo e se
colocou à disposição deles. A Vereadora Seabranira, que saudou a todos,
elogiou o trabalho da associação paixão de Cristo. O Vereador Cicero Guedes,
que saudou a todos, parabenizou a associação paixão de cristo. O Vereador
Flávio Jorge, que saudou a todos, parabenizou a associação paixão de Cristo
pelo belo trabalho deles. O Vereador Nael, que saudou a todos, parabenizou a
associação da paixão de cristo, disse que está à disposição de todos eles para
o que precisarem. O Vereador Júnior da Betânia, que saudou a todos, fez
elogios a associação paixão de Cristo e disse que está à disposição para
ajudá-los. O Vereador Deir da Catingueira, que saudou a todos, parabenizou a
associação paixão de Cristo. O Senhor Presidente Cicero Porfirio falou a
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respeito da Comissão permanente e dos líderes dos partidos. O Vereador
Chico da Betânia falou a respeito do professor Bruno, por sua coragem e pelo
trabalho que ele vem desenvolvendo na nossa Cidade. Falou também sobre a
ENEL ter cortado a energia do Cemitério de Nova Betânia e que não sabe se
os colegas Vereadores já sabem, mas o cemitério está nos escuros, e traz
esse assunto para que o Senhor Prefeito tome as providências. Também falou
a respeito do asfalto da Vila Umarí, que no final do calçamento de Luiz de
Vigário criou uma cratera, onde pode provocar um acidente. Disse que no ano
passado tinha feito um requerimento nesta casa legislativa que era para fazer
requalificação do açude de Arão, o qual foi pedido visto pela Vereadora Preta,
e que passou lá essa semana e está muito sujo e isso pode trazer vários
problemas, por isso vem trazer o problema a plenária para que possa ser feito
alguma coisa e em seguida convidou os Vereadores para irem ver a situação
que se encontra o açude. O Presidente Cicero Porfirio falou que, sobre a
limpeza do açude de Arão já tinha falado com o chefe da limpeza pública para
ir fazer, mas ainda não foi feita e que o risco que corre é de dar uma chuva e
não ter lugar para água sair. E, sobre a inscrição dos Vereadores cada um tem
que ter um tempo para se pronunciar. A Vereadora Seabranira, que saudou a
todos, parabenizou o Presidente por a sala de Reunião para os Vereadores e
pelo seu trabalho. Falou sobre a poluição das proximidade do açude de Arão e
que seria muito bom esse posto de saúde naquela proximidade. Falou sobre
suas indicações e Requerimentos que já foram feitos nesta casa legislativa e
que na próxima reunião irá trazer a planilha para mostra em plenário. E que
algumas obras que foram realizadas foram a pedidos dos Vereadores através
de requerimentos. O Vereador Cicero Guedes falou a respeito do calçamento
da Vila Umiri que foi feito a obra para a localidade, mas ninguém adivinha que
vai estragar. Falou sobre a copa São José que está muito movimentada. O
Vereador Nael falou sobre a situação do açude de Arão que, se der outra
chuva muito grande, o açude vai embora, o sagrador do açude não suporta a
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quantidade de água. E sobre a limpeza e iluminação, o município poderia
investir, por que as vezes são feitos gastos de dinheiro com coisas sem
necessidade, e seu sonho era uma praça iluminada. A Vereadora Preta saudou
a todos e iniciou falando sobre a energia do cemitério de Nova Betânia que
quando falamos que cortou é que foi por falta de pagamento e que ela não foi
cortada, e sim desligada, por que não estava atendendo o que a ENEL pede e
estava ligado direto. Disse também que quando ela pediu vista do
Requerimento era pra expandir lá pelo Alecrim. Parabenizou os meninos da
Paixão de Cristo e sabe do trabalho deles. Convidou os Vereadores para
participarem do lançamento do novo cartão do mais infância a partir das nove
horas da manhã. O Vereador Flávio Jorge falou sobre o documento
protocolados nesta casa, onde pede para que seja pago os 40% e os 60% dos
professores. Disse quer falou com o Prefeito para ir até Brasília com uma
emenda para conseguir ônibus. Falou que foi enviado ao Senhor Prefeito um
oficio para que seja marcado uma reunião com ele e o pessoal do sindicato dos
professores. Disse que sobre o açude de Arão o Presidente falou que iria ser
construída uma unidade de saúde naquelas proximidades. Pediu ao Senhor
Prefeito que mande um técnico fazer uma vistoria naquele açude para analisar
as condições do mesmo. Também falou a respeito do esporte e lazer e sobre
um estádio de futebol que está sendo construído, e essa obra ficou parada
muito tempo, ele vai fazer uma pesquisa por que se, não se engana, os valores
são muito altos. Falou que os clube de futebol de nosso Município faltam
equipamentos para jogarem, principalmente a bola, e esteve em vários distritos
onde os jogadores tiveram que comprar a bola. A Vereadora Preta disse que
realmente a assistência trabalha com associações, mas para que exista essa
associação tem que estar tudo legalizado. O Vereador Flávio Também falou
sobre não ter sido pago os 60% por falta de uma legalidade e que ele quer
dizer ao Senhor Prefeito que não existe nenhuma determinação e sim uma
recomendação em reinvestimento na educação e o professor faz parte desse
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investimento. O Presidente Cicero Baixinho falou que estão todos juntos nesta
luta da precatória. O Vereador Valdemir da Betânia, que saudou a todos,
iniciou falando com relação a energia do cemitério ter sido desativada. Disse
que lembra que, na época, tinha uma pessoa encarregada para pagar a
iluminação pública para o Município e hoje quem paga somos nós, e
dependendo de como esteja na questão de pagamento, eles vão tomar as
providencias deles. E sobre time de futebol esportista, ele sempre ajudou
dando bola mesmo, antes de ser Vereador, e que a associação do Jobuc foi
comtemplado com material de esporte pelo Governo do Estado. A Vereadora
Preta falou que seria bom convidar as pessoas responsáveis pelo esporte para
explicarem melhor. O Vereador Júnior da Betânia, que saudou a todos, iniciou
parabenizando o Presidente por ter convocado dois servidores públicos
efetivos. E sobre o desligamento da energia do cemitério de Nova Betânia, há
um tempo atrás era o Município que pagava a iluminação pública da localidade
e não tinha transformador, hoje como a população é quem paga a iluminação é
correto que a ENEL vá lá e desligue a iluminação, porque lá é um prédio
público. Falou também sobre o kit que o Jobuc recebeu. O Vereador Deir de
Catingueira falou a respeito de um reservatório de água no nosso Município
porque as chuvas estão muito poucas, e que deveria ser feito esse reservatório
porque vai precisar muito para abastecer a população. Disse também que já
tinha falado com Nailson a respeito dos times de futebol e que sempre era
enviado ofícios para a Secretaria do Estado, mas nunca tinha retorno.

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 13
de Fevereiro de 2019.
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