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MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CEARÁ.
Ás 09:00 (nove) horas do dia 21 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 e aprovada por
unanimidade. O Presidente passou os trabalhos para o Secretário, que fez a
leitura Projeto de Lei Nº 006/2018, Dispõe sobre a utilização de equipamentos
e máquinas do Município de Farias Brito, inclusive as do Programa de
Aceleração do Crescimento 2 – PAC2 e adota outras Providências, de autoria
do Vereador Flávio Jorge; Projeto de Lei Nº 013/2018, Dispõe sobre a
ratificação e homologação do 1º termo aditivo do Protocolo de Intenções para
fins de inclusão do Crato entre os entes consorciados no Consócio Público de
Saúde da Microrregião de Crato e dá outras providências, de autoria do
Prefeito José Maria Gomes Pereira. O Vereador Cicero Guedes, que saudou a
todos, iniciou falando sobre a festa da Padroeira de nossa Cidade. Pediu ao
Presidente que falasse com o Senhor Prefeito para que mande retocar o
calçamento da frente do Clube Recanto da Serra. O Vereador Chicão, que
saudou a todos, iniciou parabenizando o Sitio Garajal, porque vai ser feito o
calçado daquela localidade. Falou também que o pessoal daquela localidade
reclamou sobre a água. A Vereadora Preta, que saudou a todos, iniciou falando
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a respeito do horário da das sessões, nas quartas-feiras, que não tem horário
para encerrar. E sobre mais detalhes entre no link das sessões da Câmara
Municipal. A Vereadora Seabranira, que saudou a todos, iniciou parabenizando
pela passagem do aniversário do Vereador Chico da Betânia, e, em seguida
fez elogios. Agradeceu ao Senhor Prefeito sobre a travessa lá no Escondido,
do calçamento em paralelepípedo, e também foi colocado a placa do saudoso
Miguel Aurélio. Falou, também, sobre perda a do Vereador Valdemir, que
passou para situação, mas que eles respeitam sua decisão. São todos colegas,
e seguem com as lutas. O Vereador Flávio Jorge, que saudou a todos, falou
sobre a criança que foi acidentada no Monte Pio, e a Secretária de Assistência
Social ainda não foi visitá-la, e os pais estão passando por condições
precárias. Ele pede encarecidamente que mande uma pessoa até lá. A
Vereadora Heloisa deu esclarecimento sobre o trabalho da Assistência Social.
Disse que houve alguns contratempo, mas que essa visita será feita, sim. O
Vereador Flávio pediu que o Município resolva a situação dos alunos do Monte
Pio colocando outro transporte para transportar aquelas crianças. Falou sobre
as condições sobre coleta de lixo da região de sitio Catingueira e outros Sitios
vizinhos. Disse também que seria muito interessante que fossem feitas palestra
nas escolas a respeito do lixo, para conscientizar os alunos e os pais. O
Vereador Chico da Betânia, que saudou a todos, iniciou falando sobre a festa
da padroeira de nossa Cidade. Falou sobre a coleta de lixo da Região que o
Vereador Flávio mencionou e, também, sobre um Requerimento que ele fez e
foi respondido pelo Prefeito José Maria, mediante as condições. Mas essa
coleta ele se refere no requerimento é ao Sítio Várzea, porque pode dizer que
não tem uma assistência do Município, até porque o PSF é no São João, a
Escola é na Betânia e na questão da saúde Betânia ou São João. Seria muito
bom que no próximo ano o Prefeito José Maria pudesse atender o Sitio Várzea.
Pelo menos, uma vez por semana uma coleta de lixo. Falou também pelo Sitio
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Soturno, porque o seu Requerimento se referia a esses dois lugares e espera
que no próximo ano possa melhorar. Também falou sobre o Seminário da UVC
que irá se realizar na Cidade de Juazeiro do Norte e é de suma importância os
assuntos que serão debatido lá. Pediu ao Senhor Presidente que o inscrevesse
para que ele possa participar deste Seminário. Parabenizou o Professor Bruno
com seu Projeto de salvar o Rio Cariús. Agradeceu aos Vereadores que os
parabenizaram pela passagem do seu aniversário. Falou também deles e de
seus familiares que representaram e representam a política até hoje.
Parabenizou as escolas e que precisamos ver quanto essas crianças estão
preparadas. Falou a respeito da ação do DEMUTRAN com uma família
carente. Em seguida falou sobre saúde, como está e que em breve vai fazer
outra cirurgia. O Vereador Nael, que saudou a todos, parabenizou o Vereador
Chico da Betânia pelo seu aniversário. O Vereador Cicero Baixinho, que
saudou a todos, parabenizou e agradeceu a administração pelo serviço
prestado ao Município e agradeceu ao Prefeito José Maria pela busca de
melhoria para o nosso povo. Falou sobre a usina de reciclagem que, com
certeza, vai melhorar muito a Cidade de Farias Brito e Cidades vizinhas.
Agradeceu pelos serviços prestados à Vila Lamaju e Sitio Lagoa. E,
parabenizou a Vila Lamaju pela a aquisição da cobertura da Igreja. A
Vereadora Preta falou a respeito do mandato dos Vereadores, porque, para
ela, ser Vereador vai além do trabalho deles nas quartas-feiras. Tem reunião
de comissão e outros trabalhos, independentemente de serem oposição ou
não. E disse que não admite que falem de um amigo que ela está mesma
bancada. Têm opiniões diferente, partidos diferentes, mas todos são
Vereadores e estão aqui, nesta casa Legislativa, porque o povo elegeu e que
tudo que acontece em uma admiração passar por esta casa Legislativa, e que
têm que aprovar ou desaprovar. E muitas vezes sentam para estudar o que
está acontecendo. E, para quem não sabe, busque ter mais conhecimento do
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trabalho do Vereador. Comunicou que esse ano, na Semana do Bebê,
acontecerá, também, o Natal de todas as Crianças do Município. Vai ser um
Natal diferente. Vai ser feito em todas as comunidades. Pediu para as pessoas
que não sabem como funciona o trabalho da Assistência Social procurarem
saber. Disse que estava esperando o Vereador Valdemir falar, mas como ele é
calado desejou que ele seja bem-vindo e que de qualquer forma é um grupo e
que estão de braços aberto para recebê-lo. O Vereador Cicero Baixinho falou a
respeito da Licitação da empresa do lixo, que, segundo informações, essa
Licitação não é tão fácil e na próxima semana é que iria ter um resultado desta
licitação. O Vereador Flávio falou a respeito do valor muito alto que é pago a
empresa do lixo, e espera que esta empresa ganhadora o valor seja menor.
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, 21
de Novembro de 2018.
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