PODER LEGISLATIVO

AURÉLIO LIBERALINO DE MENEZES
CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
ATA DA DECIMA SETIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
DA VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS
BRITO-CEARÁ.
Ás 09:00 (nove) horas do dia 02 de Maio 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, Lauro Nathanael Gomes Silva, Heloisa de Aurélio de
Menezes Pereira 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 A Vereadora
Maria de Alcantara Seabra Pinheiro que saudou a todos fez leitura do
Evangelho João capitulo 15 de1,8 e em seguida deu explicações sobre o
Evangelho. Em seguida o professor Bruno deu explicações sobre o projeto
Vamos Juntos Transforma o Rio Cariús. O Vereador Flávio Jorge de Lima que
saudou a todos iniciou suas palavras parabenizando o Professor Bruno pelo
trabalho que vem desenvolvendo e por suas iniciativa e que esse é um grande
passo, e pode contar com seu apoio também está entrando em contato com
SEMACE, juntos vamos da as mãos para solucionar esses problemas sobre os
peixe não conseguirem subir para o Rio Cariús e são vários obstáculos para
que os peixes chegue até aqui. O Vereador Francisco Pereira Oliveira que
saudou a todos início falando ao Professor Bruno que sua presença nesta casa
Legislativa é importante e tudo que ele falou é uma aula que vai ficar registrado
nesta casa com a participação de seus alunos, onde ele falou sobre a questão
do saneamento, peixamento, questão hídrica. Disse o mesmo que podem
contar com seu apoio e esse projeto é importantíssimo. Falou da Secretaria de
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agricultura que deveria está dando suporte ao projeto muito importante e para
salva o Rio Cariús. Em seguida Parabenizou o Professor Bruno pelo trabalho
que vem desenvolvendo. A Vereadora Maria de Alcantara Seabra Pinheiro que
saudou a todos falou sobre o nome do açude de Aurélio nos documentos que o
nome mesmo é açude Quixará, falou a respeito das passagens molhadas se
vai ser trabalhado a questão do lixo e esgotos e aproveitou o momento para
pedir ao seu colega Vereador Cicero Porfirio para juntos conscientizarem o
pessoal da Vila Lamajú a respeito do lixo por que os próprios moradores jogam
tudo dentro do açude. Em seguida fez a leitura de um texto de um menino de
Cariutaba que hoje é um cidadão formado que mora em Manaus e o mesmo
escreve vários textos sobre Cariutaba, o texto Meninos da Beira do Rio Cariús.
A Vereadora Heloisa de Aurélio de Meneses Pereira que saudou a todos iniciou
suas palavras parabenizando o Professor Bruno pela sua iniciativa e o mesmo
foi o primeiro e que o mesmo não vai está só, e nem vai ser o único, espera
que todos de Farias Brito como os que não são dê esse apoio e todos tem
como contribuir com este Projeto, também disse que está à disposição para
ajudar no que for preciso, falou da satisfação da presença dos alunos disse
como funciona o trabalho dos Legisladores e seria muito bom que as pessoas
frequentassem mais está casa. O Vereador Francisco Valdir de Sousa que
saudou a todos iniciou suas palavras parabenizando o Professor Bruno pelo
seu trabalho agradeceu a presença de todos os alunos e de mais pessoas
presente nesta casa legislativa. O Vereador Lauro Nathanael Gomes Silva que
saudou a todos iniciou falando da felicidade de ver está casa legislativa cheia
de adolescentes também parabenizou o Professor Bruno e que está à
disposição do mesmo para o que precisarem. O Vereador Cicero Porfirio da
Silva que saudou todos iniciou parabenizando o Professor Bruno por enfrenta
um caso tão complicado que é a poluição do Rio Cariús, disse a Vereadora
Seabranira que está a disposição de ajudar a conscientiza o pessoal da Vila
__________________________________________________________________
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
Lamajú a respeito do lixo. O Vereador Francisco de Assis Sousa que saudou a
todos iniciou fazendo elogios ao Professor Bruno pela iniciativa de revitaliza o
Rio Cariús e que pode contar com seu apoio. O Presidente agradeceu ao
Professor Bruno pelos esclarecimento do Projeto vamos junto transforma o Rio
Cariús e agradece a presença do mesmo e dos alunos. 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 foi
feito a leitura do Requerimento Nº.014/2018 solicitando fiscalização no
processo licitatório e inspiração veicular nos veículos destinados ao transporte
escolar do Município de Farias Brito – Ce. De autoria do Vereador Flavio Jorge
de Lima, que em seguida fez sua justificativa. O Vereador Francisco Lourenço
de Andrade que saudou a todos falou sobre a questão de requerimento que
seria melhor falar com o prefeito pessoalmente para solucionar o problema. A
Vereadora Heloisa Aurélio de Menezes Pereira que saudou a todos iniciou
suas palavras falando que vai ser contra o requerimento por que um ônibus só
sai para transporta estudante com autorização do DENTRAN e estão todos
autorizados, em seguida a mesma pediu vista do requerimento e vai falar
pessoalmente com o Secretário de transporte, e se um transporte quebra
quando está em trabalho tem vi pra garagem andando e sabe o compromisso
do Secretário de transporte. A Vereadora Maria de Alcantara Seabra Pinheiro
falou que o requerimento do Vereador Flávio é louvável e que acredita que o
Município não irresponsável, mas que os ônibus estão meio sucateado e que
os mesmo como Legisladores são fiscalizadores e que poderiam se sentarem e
ver a questão das condições dos ônibus e as possibilidades de ser trocados. O
Vereador Flávio Jorge de Lima que saudou e em seguida requereu do
Município a documentação da vistoria dos transporte. O Vereador Francisco
Pereira Oliveira que saudou a todos iniciou falando que devemos zelar pelo
bem estar da nossa classe estudantil que precisa ser vista e não é preciso os
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colegas Vereadores ficarem discutindo e acha que o pedido de visto da
Vereadora Heloisa tem sentido esse pedido do Vereador Flávio tem sentido até
por que à averiguação é de seis em seis meses e todos nós sabemos que não
é culpa do Prefeito e nem dos Secretários

de Educação, Secretário de

transporte, esses ônibus estão muito acabados e velhos mas é de tanto
trabalharem e que o Prefeito não é contra que tenha fiscalização não é
importante o requerimento ir para plenária que seja analisado e depois votado.
Em seguida o Professor de Educação Física Kleber fez um convite a todos
Vereadores para participarem dos jogos intercalasse. 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.
Plenário Luiz Pereira da Silva da Câmara Municipal de Farias Brito-Ceará, em
02 de Maio de 2018.
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