PODER LEGISLATIVO

AURÉLIO LIBERALINO DE MENEZES
CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
ATA DA DECIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO
DA VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS
BRITO-CEARÁ.
Ás 09:00 (nove) horas do dia 25 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, Lauro Nathanael Gomes Silva, Manoel Domingos da
Silva. Faltou as Vereadoras Maria de Alcantara Seabra Pinheiro e Heloisa
de Aurélio de Menezes Pereira devidamente justiçado. 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 Vereador Flávio Jorge de Lima,
que saudou a todos, iniciou falando de um Decreto que foi enviado pelo
Prefeito às repartições que produzem lixo hospitalar, e mesmo foi contra. Em
seguida falou de um projeto de Decreto Legislativo Nº.001/2018 que foi
protocolado em 20/02/2018 de autoria do mesmo e do Vereador Lauro
Nathanael tentando reverter esse projeto. Mas tiveram a notícia que a
Comissão de Justiça e Redação deu um parecer desfavorável. Falou de um
Requerimento que o mesmo protocolou para ser apresentado na semana
seguinte onde fala sobre as condições dos transportes escolares, que estão
com má qualidade e ariscando a vida de várias crianças. Em seguida o
Vereador Francisco Lourenço de Andrade, que saudou a todos, falou dos
transportes escolares e que o mesmo sempre teve uma grande preocupação
naquela região onde mora, tinha um ônibus transportando cerca de setenta
pessoa e não precisou de colocar Requerimento nenhum, foi até o senhor
Prefeito, onde o mesmo conversou com ele e foi mandado outro ônibus para
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transportar essas crianças, e disse que se o Senhor Vereador Flávio estiver
falando de um ônibus que está com o para-brisa quebrado e estava carregando
os alunos do Sitio Sousa, não é verdade pois quando quebrou o mesmo pediu
para o motorista guardar o ônibus e

ligou para o Prefeito, e quem tá

carregando os alunos é o motorista Luís, ele está dando várias viagens para
deixar os alunos, já para não dá o direito de falarem que estão carregando
alunos com o para-brisa quebrado, por que como fiscalizadores têm o direito de
fiscalizar pelas suas região, que o Vereador Flávio está de parabéns por
fiscalizar e cobrar, pois é seu trabalho. O Vereador Francisco Pereira Oliveira,
que saudou a todos, iniciou falando sobre as colocações do Vereador Flávio
dizendo que viu um motorista dirigindo um ônibus com o para-brisa quebrado e
um capacete na cabeça e que é verdade mais que este ônibus estava sendo
conduzido em direção ao Crato provavelmente para ser consertado. Fez um
registro da Escola Pedro Fernandes de Alcântara, que aconteceu o quarto
recital de poesia Vinicius de Morais, também agradeceu pelo convite que foi
feito ao mesmo, e comentou que lá estava presente também a Vereadora
Seabranira, o Senhor Prefeito e outros representantes. Lá foi uma festa muito
bonita e a escola está de parabéns. Na vinda o mesmo e a Vereadora
Seabranira pararam onde está sendo feito o calçamento e lá conversaram com
o responsável pela obra e fizeram algumas perguntas e que o trabalho do
calçamento está andando devagar, mas está sendo feito. Falou sobre a placa
informativa, não viram nenhuma. Toda obra tem quer ter a placa para informa o
valor, o início e o fim daquela obra. Falou também se encontra sujo o açude de
Arão, com pessoas pescando, lavando roupas e que o açude está precisando
de uma higiene total. Estão vendo um Projeto do Aedes Aegypti para a próxima
sessão e que ali é um ponto turístico da nossa cidade, solicita ao Senhor
Prefeito uma limpeza urgente naquele açude. Disse que participou do mutirão
de limpeza do açude da Vila Umari. Falou sobre os roços das estradas e que
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tinha ido a um enterro de uma Senhora na Serra e quando estava indo na
estrada viu umas pessoas roçado por mando do Senhor Prefeito e que seria
bom que fosse feito esse roços nas demais localidade. Falou do aniversário de
Nova Betânia que está completando 64 anos e convidou a todos para
participarem dos festejos. O Vereador Francisco de Assis Sousa, que saudou a
todos, fez sua justificativa sobre o parecer contrário ao Projeto de Decreto
Nº.001/2018, onde ele é de acordo com o que é justo por que é uma Lei que já
existe. Não é contra o povo, só acha correto que os donos de farmácias
cumpram com suas obrigações e com que é de direito deles e não ficar
jogando a culpa em ninguém e nem fiquem distorcendo as coisas. Em seguida
o Sargento Simplício veio fazer um convite para participarem de uma Feijoada
Solidária em prol das famílias carentes. 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 dos pareceres Nº 008/2018 onde autoriza o repasse da quantia de
10.000,00 (dez mil reais) a comissão organizadora da vaquejada de Inverno
para premiação do evento votado e aprovado pelos vereadores presentes.
Leitura do Parecer Nº.011/2018 do Projeto de Decreto Legislativo Nº.01/2018
onde o mesmo teve o parecer desfavorável pelo relator da comissão o
Vereador Francisco de Assis Sousa e o Secretário Cicero Luciano da Silva, deu
o parecer contrário o Vereador Lauro Nathanael. O Vereador Lauro Nathanael
Gomes Silva, que saudou a todos, iniciou falando a respeito do Projeto de
Decreto Nº.01/2018 de autoria do mesmo e do seu colega Vereador Flávio que
fala sobre a taxa do lixo hospitalar de alguns comércios, e fica muito triste por
um projeto deste ficar barrado nesta casa. O Vereador Flávio Jorge de Lima,
que saudou a todos, falou sobre o Projeto de Decreto que foi barrado pela
comissão e que fica triste com isso que tudo que faz é pelo povo. O Vereador
Francisco Pereira Oliveira falou a respeito do Projeto de Decreto dizendo que
__________________________________________________________________
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
tudo tem que se educar e que o Decreto de iniciativa do gestor Municipal não
passou por essa casa, é regulamentação de Lei, deveria ter vindo dar
esclarecimento sobre ele. Foi feito uma reunião já levando a taxas e em
seguida deu suas sugestões e opiniões a respeito do Decreto. O Vereador
Francisco Valdeir de Sousa, que saudou a todos, falou a respeito das consultas
no posto de saúde do Barreiro do Jorge, que antes eram dez e foram diminuída
para sete consultas por dia, e tem que ser agendado para fazer uma consulta.
E se a pessoa estiver muito doente ou tomar algum remédio? Disse que vai
falar com o Prefeito para resolver esse problema. Falou sobre a barragem do
Quincuncá, que as pessoas ficam lavando Carros e Motos dentro, e acha isso
muito errado, deveria ser colocado uma placa proibindo esse tipo de coisa. Nas
Considerações O Vereador Francisco Pereira Oliveira, que saudou a todo,
iniciou fazendo seus comentários a respeito da falar do Vereador Flávio a
respeito do repasse do FUNDEB e de um oficio que foi enviado para as escolas
e sobre o Secretário de Educação. Em seguida deu uma sugestão que a mesa
diretora poderia convocar o Secretário de Educação para vir aqui nesta casa
dar explicações e fazer esclarecimentos, pediu também que o presidente
converssasse com o Assessor Jurídico para fazer algumas correções no
Regimento interno, que são muito importantes. O Vereador Flávio Jorge de
lima pediu que convocassem o Presidente do sindicato porá fazerem um
debate só. O Vereador Cicero Luciano da Silva, que saudou a todos, iniciou
suas palavras falando sobre do serviço de calçamento do Quincuncá e da
Lagoa Seca, que é de primeira qualidade. Falou também sobre o início dos
festejo da Padroeira da Vila Umarí. O Vereador Flávio Jorge de Lima, que
saudou a todos, falou a respeito de algumas obras que estão sendo feita e que
tem alguns lugares que os calçamentos são de péssima qualidade, passa
muito tempo para vim essas verbas e quando vêm é assim. Nada mais
havendo a tratar na pauta do dia, o Senhor Presidente declarou encerrada a
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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
25 de Abril de 2018.
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