PODER LEGISLATIVO

AURÉLIO LIBERALINO DE MENEZES
CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

ATA DA DECIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
DA VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS
BRITO-CEARÁ.

Ás 09:00 (nove) horas do dia 11 Abril do ano de 2018, compareceram ao
Plenário da Câmara Municipal os Vereadores: Cícero Luciano da Silva,
Cícero Porfírio da Silva, Flavio Jorge de Lima, Francisco de Assis Sousa,
Francisco Lourenço de Andrade, Francisco Pereira Oliveira, Francisco
Valdei de Sousa, Heloisa Aurélio de Meneses Pereira, Lauro Nathanael
Gomes Silva, Manoel Domingos da Silva, Maria de Alcantara Seabra
Pinheiro. Havendo quórum legal, em nome de Deus e da democracia o senhor
presidente Manoel Domingos da Silva, declarou aberta a sessão e passou os
trabalhos para a secretária, que iniciou passando a folha de presença dos
vereadores para as devidas assinaturas. No pequeno expediente o Senhor
Secretário de Assistência Social saudou a todos, iniciou suas palavras falando
a respeito de um monitoramento que foi realizado pelos técnicos da assistência
social onde foi feito um diagnóstico das crianças e dos adolescentes, onde o
mesmo falou sobre o problema das drogas que é muito grande e que a
assistência social junto com o Governo Municipal brevemente estará lançando
Projeto “Abracem seu filho antes que as drogas os adotem”, e também estão
tentando resgata os valores familiares para que não tenha mais tantas famílias
destruídas. Falou sobre uma audiência pública que se realizará no mês de
Maio onde será convocado todos os donos de bares notificando eles sobre a
venda de bebida alcoólica para menores, disse também que outro assunto
importante é o abuso sexual contra menores e adolescentes. Em seguida o
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parabenizando o Secretario de Assistência Social Clislones por estar tentando
solucionar os problemas que vem acontecendo com tanta violência e que
esses são os primeiros passos, e que pode contar com o apoio do mesmo. O
Vereador Francisco de Assis Sousa que saudou a todos falou que o tema que
o Secretário de Assistência Social falou é muito importante, fez também uma
pergunta de como deveríamos chegar até o chefe das drogas para podermos
solucionar o problema das drogas. A Vereadora Heloisa Aurélio de Menezes
Pereira que saudou a todos iniciou suas palavras respondendo a uma pergunta
do Vereador Feitosa falando que o tráfico começa pelas grandes cidade como
o Rio de Janeiro, e que hoje tem um número elevado no tráfico de drogas, e
para chegarmos em um local em nossa cidade onde tem um traficante
vendendo drogas, tem todo um contexto e que tem que ter um trabalho de
polícia civil e Militar. E temos também a questão família que não cumprem com
sua responsabilidade e joga tudo no poder público e os pais tem que priorizar
mais os filhos, e que tudo temos que ter prioridade para dá certo. O Vereador
Francisco Lourenço de Andrade que saudou a todos iniciou parabenizando o
Secretario de Assistência Social pelo seu trabalho que vem desenvolvendo em
nosso Município com as famílias que vai ser de grande ajuda. A Vereadora
Maria de Alcantara Seabra Pinheiro que saudou a todos iniciou suas palavras
parabenizando o Secretário de assistência social pelo seu trabalho, disse que a
família é a base da estrutura familiar e que hoje os pais não têm aquela
preocupação de saber com quem seus filhos andam. Sua mãe dizia, diga com
quem tua andas que eu direi quem tu és, porque os filhos, às vezes, se
acompanham com pessoas que não tem futuro e que não querem trabalhar e
ficam do mesmo jeito delas, se andarem com pessoas de responsabilidade vão
ser do mesmo jeito deles. Em seguida contou uma história de quando ela
trabalhava no Getúlio Vagas de uma senhora que o seu neto queria que ela lhe
desse um objeto sem ela poder e a mesma aconselhou a senhora não fazer
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tudo que ele quisesse. E que os filhos mandar os pais, e que chegou num
ponto da família não assumir com sua responsabilidade e jogar para a
sociedade e a escola. Tem muito a agradecer a assistência social pelos
programas que vem ajudando mulheres, adolescentes e crianças. A
Coordenadora Melres Guedes da Escola Cosmo Alves Pereira veio com alguns
alunos para fazer uma apresentação do Projeto Barragem Enoch Rodrigues
onde na ocasião também buscarem uma parceria desta casa legislativa e em
seguida fez um convite a todos os vereadores a se fazerem presentes a uma
conferência que se realizar-se-á na sexta feira dia 13 de Abril onde iriam falar a
respeito do projeto da barragem Enoch Rodrigues. A Vereadora Maria de
Alcantara Seabra Pinheiro que saudou a todos parabenizou a escola Cosmo
pelo trabalho e que sabe que o foco deles e revitalizar a barragem. O Vereador
Cicero Luciano da Silva que saudou a todos parabenizou a escola Cosmo
Alves pelos projetos e que vão trabalhar todos juntos para que possa desviar a
rede de esgoto que cai dentro da barragem e conseguir também a iluminação.
O Vereador Francisco Pereira Oliveira que saudou a todos iniciou suas
palavras parabenizando a coordenadora Melres e os alunos pela bela
apresentação da revitalização da barragem Enoch Rodrigues disse também
que é um projeto importantíssimo e que o mesmo estará presente na
conferência. O Vereador Francisco Valdeir de Sousa que saudou iniciou
parabenizando a Coordenadora Melres pela sua iniciativa de ter vindo
representar o Quincuncá e agradecer a Deus por a bênção da barragem ter
sangrado este ano e que está muito feliz e sobre a iluminação da barragem
esteve conversando com o senhor prefeito que disse que quando aparecer
alguma verba pode ser que dê certo colocar. No grande expediente o
presidente passou os trabalhos para a secretária que fez a leitura da ata da
sessão anterior, votada e aprovada por todos os Vereadores. Em seguida a
leitura do requerimento de Nº.011/2018 que requer cópias das despesas
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realizadas com os recursos arrecadados da contribuição de iluminação pública
de autoria dos Vereadores Flavio Jorge, Lauro Nathanael, Francisco Valdeir,
Maria de Alcantara. Requerimento Nº. 012/2018 que solicita a adoção das
medidas cabíveis para concessão de adicional de insalubridade, periculosidade
e noturno aos servidores da secretaria Municipal de que trabalham em
condições insalubres e perigosas, de autoria do vereador Francisco Pereira
Oliveira que em seguida fez sua justificativa. E do Projeto de Lei Nº. 004/2018
Sobre o repasse na quantia de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) a comissão
organizadora da 2º vaquejada de inverno para premiação do evento. Nas
considerações finais, O Vereador Cicero Porfirio da Silva que saudou a todos
iniciou suas palavras falando sobre o café comunitário que foi realizado na Vila
Lamajú e só tinha a agradecer a assistência Social e também aos Vereadores
que compareceram e a toda comunidade daquela localidade e que foi muito
importante por que foi discutido sobre alguns pontos que as famílias
necessitadas estão precisando e teve também uma palestra com Diogo e foi
muito proveitoso e em seguida parabenizou a escola do Quicuncá e também o
Getúlio Vargas pela preservação do rio Cariús. Fez também um registro sobre
dois projetos da Escola Antônio Paes de Andrade primeiro a preservação dos
transportes escolar e outro é sobre o combate à dengue. O Vereador Francisco
Pereira Oliveira que saudou a todos iniciou falando de sua felicidade sobre a
realização do concurso da Câmara Municipal e que hoje se sente realizado por
que o presidente entregou para os Vereadores um cronograma com datas do
concurso, e que esse projeto foi uma luta para criação dele onde teve vários
sacrifícios e muito debatido, projeto muito sonhado e que agora vai ser
realizado para toda região e a primeira Câmara que vai ter seus funcionários
efetivos e que tirava o chapéu para o senhor Presidente por ter enfrentado o
concurso, fazendo suas economias e que o prefeito José Maria está dando seu
total apoio porque ele é advogado e sabe das prerrogativas que o legislativo
__________________________________________________________________
Rua Independência Nº 190, Bairro Nova Esperança, Farias Brito – Ceará.
Cep: 63.185-000. Tel: (88) 3544-1231. www.camarafariasbrito.ce.gov.br

PODER LEGISLATIVO

AURÉLIO LIBERALINO DE MENEZES
CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
deve ter. O Vereador Flávio Jorge de Lima que saudou a todos iniciou suas
palavras fazendo uma cobrança sobre um requerimento que fez e que o
protocolo foi 30 de agosto de 2017 que seria enviado para o Prefeito e até
agora não teve nenhuma resposta, e que quer parabenizar todas as
Secretárias mas que a Secretaria de educação só tem propaganda sobre o fato
real dos alunos. E que a partir de agora vai começar a fiscalizar. Falou também
do requerimento que protocolizou para ser apresentado na próxima sessão. E
que devemos dá às mãos para tentar solucionar os problemas. O Vereador
Francisco Lourenço de Andrade que saudou a todos falou a respeito da escola
do Sitio Sousa que tem um número enorme de alunos e que são mais de um
transporte, para transportar essas crianças e que para conseguirmos alguma
coisa temos que conversar com o gestor e dessa maneira pode consegui. Nada
mais havendo a tratar na pauta do dia, o Senhor Presidente declarou encerrada
a sessão. Eu, Cícera Erlândia de Alencar Pereira, secretariei a mesma e lavrei
a presente ata que será assinada pelos vereadores.
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Plenário Luiz Pereira da Silva da Câmara Municipal de Farias Brito-Ceará, em
11 de Abril de 2018.
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