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MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CEARÁ.
Ás 09:00 (nove) horas do dia 14 de Novembro 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, Heloisa
Aurélio de Menezes Pereira, Lauro Nathanael Gomes Silva, Maria de
Alcântara Seabra Pinheiro, Manoel Domingos da Silva, Valdemir Pereira.
Havendo quórum legal, em nome de Deus e da democracia o senhor
presidente Manoel Domingos da Silva, declarou aberta a sessão e indagou aos
Vereadores se pretendem retificar a Ata, distribuída previamente nas
bancadas. Em seguida foi colocada a Ata em votação que foi aprovada por
unanimidade. A Vereadora Seabranira, que saudou a todos, fez a leitura do
Evangelho de Lucas. No grande expediente. O Vereador Chico da Betânia, que
saudou a todos, iniciou perguntando ao Senhor Presidente quando vão ser
convocados essas pessoas que passaram no concurso desta casa Legislativa.
Em seguida pediu ao Senhor Prefeito que mandasse tirar um poste que está
caído na praça de Nova Betânia há muito tempo, porque pode causar
problemas futuros. Falou também que ao longo do seu mandato como
Vereador tem colocado nesta casa Legislativa Projetos de Leis, requerimentos
e indicações. Disse que existe algumas denominações oficiais de ruas que
ainda não foram colocadas as placas de identificação aqui na Cidade e
também na praça em Nova Betânia. Disse também que a Ex-Vereadora Neide
era uma que sempre lutava pelas placas de identificação do Quincuncá. Falou
que devemos todos os dias agradecer a Deus. A Vereadora Seabranira
também falou sobre as placas de identificação. É muito importante que seja
colocado nos locais que faltam. A Vereadora Preta, que saudou a todos, iniciou
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fazendo a leitura de uma mensagem de reflexão. Falou que começou com essa
reflexão porque as pessoas não respeitam umas às outras, e devemos
respeitar as pessoas como elas são e não devemos julgar as pessoas sem
provas. O Vereador Flávio Jorge, que saudou a todos, iniciou falando sobre o
concurso público desta casa Legislativa, e queria saber quando que vão
convocar essas pessoas para começarem a trabalhar. Em seguida falou que
protocolou um requerimento pedindo ao gestor o diário de operações do
maquinário para poderem acompanhar o trabalho deste maquinário e para
onde estão sendo destinadas. Falou sobre a sinalização de Farias Brito a Nova
Betânia que ainda não tem, e outro detalhe, que é o saneamento de Nova
Betânia, que está muito preocupado com os canos de PVC que poderia ser
manilhas. Falou sobre a falta de desemprego em nossa Cidade e que muitas
vezes os jovens de nossa cidade vão em busca de emprego em outros lugares.
Também falou sobre os exames do pessoal de nossa Cidade. Uns têm mais
privilégios que outros. Afirmou que o Requerimento que ele fez para que os
exames fossem protocolados não era beneficiar ele, não, e sim beneficiar o
povo mais humilde de nosso Município. O Vereador Cicero Guedes, que
saudou a todos, falou sobre estarem falando da sua vida em Redes Sociais.
Ele se orgulha de ser quem é, e sempre vai ajudar as pessoas que precisarem
dele. Também disse que estava muito feliz com a administração do nosso
Município. O Vereador Nael, que saudou a todos, iniciou falando que está
preocupado com a situação do nosso Município com relação as agências
Bancarias, que muitas pessoas estão tendo que madrugar para sacar seu
dinheiro em outras Cidades e que poderíamos fazer alguma coisa. Falou
também sobre o transporte Universitário. Tem cidade que disponibiliza o
transporte sem pagar, e aqui na nossa Cidade os universitários têm que pagar
o transporte, e há muito tempo ele vem cobrando para que possa ser sem
pagar, mas até agora nada. O Vereador Feitosa, que saudou a todos, falou que
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nossa Cidade, comparada, as Cidades vizinhas está muito bem, e não
devemos culpar ninguém do que vem acontecendo, que não devemos criticar
ninguém ou culpar, porque não vem nenhuma empresa para nossa Cidade e
vamos torcer para que essa indústria de reciclagem venha. O Vereador Chicão,
que saudou a todos, iniciou fazendo elogios a administração do nosso
Município. A Vereadora Preta falou que eles são da situação e não podem
criticar nada porque estão vendo o que está sendo feito. Aqui em nossa Cidade
o Prefeito faz mais do que pode. Falou que o Hospital dá assistência a
população, sim. Pode não ser das melhores, mas, também, não é dos piores.
Falou que dizem que ela manda na Prefeitura e que sua família trabalha toda
na Prefeitura, mas ela e sua cunhada Rejane são concursadas e seus dois
irmãos trabalham na Prefeitura, mas todos dois têm responsabilidade e
cumprem com seus horários. Todo gestor tem seus funcionários de confiança.
Falou da falta de respeito com o Vereador Feitosa, que ficam debochado e
rindo dele. Isso é uma falta de respeito. A Vereadora Seabranira falou que
sempre é contraditória as ideias dele porque ele acha que tá tudo bom, ele tem
muita experiência, mas que não está tudo muito bom. E sabe que a situação foi
bem votada, mas que ela sabe do empreguismo que se não votar sai fora,
porque escutam telefonemas. Reclamou que o Vereador Chicão disse que
nesta casa Legislativa o povo era mala, se ela dissesse isso iria até presa, e
que tem algumas coisas que deixam a desejar. Ela escuta o povo falar, e eles
como fiscalizadores têm que cobrar. A Vereadora Preta falou que tudo isso é
democracia, porque todos têm opiniões diferentes, e que nós nunca vamos ser
perfeitos. Falou a respeito da licitação do lixo, que já está acontecendo, mas as
pessoas que cobram nem aparece lá. E sobre a obra da Betânia, é muito fácil
você observar e dizer o que está certo ou errado. Ela não é engenheira, e o
engenheiro está lá para isso. Sobre o ônibus que leva os universitário, a
prefeitura paga cinquenta por cento do transporte, e é o que pode fazer. Disse
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que ela foi eleita para trabalhar para o povo. O Vereador Flávio disse que iria
iniciar com a palavra nepotismos e falou o significado desta palavra. E o outro
detalhe que ele iria fazer era o levantamento de todas as pessoas que estão na
fila de espera para fazer exames. E vai leva para Prefeitura para ver se sai todo
mundo de uma vez só. O Vereador Nael falou a respeito de o seu comércio ser
em um distrito do Crato, e justificou o motivo por não ser em Farias Brito. O
Vereador Chico da Betânia parabenizou o Professor Bruno pelo belo trabalho
que vem fazendo no Rio Carius. 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, 14
de Novembro de 2018.
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