PODER LEGISLATIVO

AURÉLIO LIBERALINO DE MENEZES
CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO DA
VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITOCEARÁ.
Ás 09:00 (nove) horas do dia 07 de Fevereiro 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 Aurelio 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 A Vereadora
Maria de Alcantara Seabra Pinheiro, que saudou a todos iniciou fazendo uma
Leitura bíblica por que está se aproximando o carnaval e devemos rezar muito
e que as pessoas se divirtam com cuidado. No grande expediente o presidente
passou os trabalhos para secretária que fez a leitura da ata da sessão anterior
votada e aprovada por todos, em seguida leitura do parecer Nº 005/2018 da
comissão de finanças e orçamento sobre o mérito do projeto de Lei Nº
002/2018 (Do Poder Legislativo) que concede revisão geral dos vencimentos e
gratificações dos servidores do poder Legislativo Municipal e adota outras
providências, parecer Nº. 006/2018 da comissão de Justiça e Redação sobre o
mérito do Projeto de Lei Nº 004/2017que estabelece critérios para contratação
de colaboradores no âmbito da gestão Municipal e do poder Legislativo do
Municipio de Farias Brito e dá outras providências, Parecer Nº.007/2018 da
comissão de Justiça e Redação sobre o mérito do Projeto de Lei Nº.006/2017
dispõe sobre a obrigatoriedade da entrega do protocolo ao paciente e a
divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com
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especialistas, exames e cirurgias na rede pública do Município de Farias Brito e
dá outras providências. Projeto de Lei Nº 003/2018, que Denomina de AV. Luiz
de Vigário a artéria que indica e adota outras providências, de autoria da
Vereadora Heloisa Aurélio de Menezes Pereira. Em seguida leitura dos
requerimentos de Nº.006/2018, Nº.007/2018 de autoria do Vereador Cicero
Luciano da Silva que em seguida fez suas justificativas e em seguida votado e
aprovado por todos. Nas considerações finais O Vereador Flávio Jorge de
Lima, que saudou a todos falou que fica indignado com algumas ações de
alguns determinados políticos por que quando se trata de determinados
projetos é pensando no zelo da administração Pública e principalmente na
sociedade mais pobre de nossa cidade e que tinha dois projeto de Lei nesta
casa desde ano passado e até alguns dia atrás não tinham dado pareceres e
agora dão pareceres desfavorável com relação a esses projetos. E ele como
Vereador só queria que colocassem em seu secretariado pessoas de ficha
limpa e uma melhoria na saúde de nossa cidade com relação a exames e
consultas. Disse que na comissão o único que concordou foi Lauro Nathanael e
os outros dois Vereadores votaram aos os pareceres e que a população de
Farias Brito tem que ver quem são seus representantes e acha uma tristeza,
terem sido contra algo que é de Benício para o povo. Falou também sobre a
fisioterapia que continua com as mesmas dificuldade de atendimento e fila de
espera. O Vereador Francisco de Assis Sousa que saudou a todos falou a
respeito dos pareceres terem sido desfavoráveis, foi por que ele tem um
prefeito

democrático

que

vem

trabalhando

direito,

por

isso

votou

desfavoravelmente os projetos para cada vez mais dar credibilidade ao nosso
representante. Disse também que não gosta de nada com maldade e nem
traição e que nem um projeto precisa de ser colocado emenda se ele não
precisa e sim se acha que deve acrescenta algo procure o nosso prefeito para
conversa da mesma maneira que fez um pedido verbalmente sobre a saúde. O
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Vereador Francisco Pereira Oliveira, que saudou a todos iniciou suas palavras
falando a respeito da bolsa do pessoal da banda de Música por que ainda não
foi para mesa para ser aprovado e esses jovens estão esperando por esse
aumento e que o senhor prefeito faz tudo de acordo com as leis por isso que o
aumento está correto e que todos os Vereadores estão aqui para aprova esse
projeto da bolsa dos intrigante da banda de música, disse que leis são
necessário e tudo que passa por um protocolo acha correto toda secretária
deveria ter um protocolo. Disse ao Senhor Prefeito José Maria que está nesta
casa para aprova todo projeto que for para o bem do povo e que sempre vai dá
sugestões e críticas quando for necessário por que estamos aqui para Legisla,
O Vereador Flávio Jorge de Lima falou a respeito do projeto que foi colocado
nesta casa é para que tudo seja feito com transparência se tem um protocolo
na secretária de admiração por que não ter um na saúde, e que não está
fazendo nada pra priorizar ele e sim as pessoas pobres de nosso município
para todos ser tratados com igualdade. O Vereador Francisco de Assis Sousa,
que saudou a todos falou a respeito de um comentário que foi feito ao seu filho
Herlândino sobre o seu trabalho na prefeitura Municipal o Vereador explicou
que o mesmo trabalha sim para o Secretário Neto resolvendo assuntos sobre
os veículos do município entre Crato, Juazeiro e Barbalha e que ele não
precisa esta todos os dias circulando no meio da rua para saberem que está
trabalhando. O Vereador Lauro Nathanael Gomes Silva que saudou a todos
falou sobre os projetos do seu colega, os pareceres terem sido desfavorável e
que ele faz parte desta comissão e acha uma maldade seus colegas não terem
dado um parecer favorável ao ums projetos tão importante e fica muito triste. O
Prefeito José Maria Gomes Pereira que saudou a todos iniciou suas palavras
falando que respeita todas as opiniões e que está casa é aonde podemos
discutir vários assuntos e nem um dos senhores estão defendendo interesse
pessoal e sim do povo, é compreensivo que tenha opiniões contrárias por que
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se não houvesse opinião contrária não teria consenso e isso se resolve no
diálogo. Ressaltou sobre projeto da bolsa dos integrantes da banda de música
que em 2008 teve um projeto que veio para essa casa para ter um aumento no
valor de 80,00 (oitenta reais), em dois 2012 o Prefeito da época Dr.
Vandevelder fez um decreto dando um aumento de 100,00 reais e agora o
procurador achou por bem manda esse projeto com o aumento da bolsa para
esta casa, e na medida do possível foi feito essa remuneração dos 120,00
reais. Falou a respeito do seu Governo, que está frequentemente na Secretária
de saúde e que o mesmo é muito aberto atende as pessoas individualmente e
que todos exames que são oferecidos na rede de saúde as pessoas não sai
com protocolo e sim com exame marcado que seja pro hospital já os outros
exames são marcados pelo um sistema de rede Municipal e Estadual e que ele
como prefeito desta Cidade está em busca de melhoria para o sistema de
exames para quem mora no distrito possa mascar seu exame de onde mora
para não ter que se deslocar até a Cidade e que não temos um sistema de
saúde perfeito o Estado do Ceará não tem e temos suas atribuições primaria e
é eficiente e muitas vezes bancamos exames com o tesouro Municipal e nem
sempre vamos satisfeito a todos mas estamos fazendo o possível para melhora
cada vez mais. 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
07 de Fevereiro de 2018.
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