PODER LEGISLATIVO

AURÉLIO LIBERALINO DE MENEZES
CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
ATA TRIGESSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO
PERÍODO DA VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FARIAS BRITO-CEARÁ.
Ás 09:00 (nove) horas do dia 05 de setembro 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, Valdemir
Pereira, 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 expediente o Presidente
suspendeu os trabalhos por quinze minutos para os Vereadores fazerem
retificações à ata, na qual não houve nenhuma retificação. Colocou a ata em
votação que foi aprovada por todos os Vereadores. A Vereadora Seabranira
iniciou falando sobre o mês de setembro que é o mês da Bíblia. Em seguida fez
a leitura do capitulo do Evangelho de Lucas capitulo 4, versículo 38 a 44. Em
seguida o diretor Antônio Fernandes, da EEF Joaquim Ferreira dos Santos,
junto com os alunos do 9º ano vieram fazer uma apresentação de um projeto
desenvolvido pelos alunos para a II amostra de ciências do Município e em
seguida fizeram perguntas aos Vereadores sobre o trabalho político. Os
Vereadores responderam às perguntas dos alunos e pediram para que seja
feita uma sessão itinerante no Barreiro do Jorge. O diretor Fernandes fez os
agradecimentos pelo espaço dado pelo Presidente da Câmara. Em seguida o
Presidente passou os trabalhos para o secretário Cicero Porfirio que iniciou
fazendo a leitura da indicação Nº 02/2018 a presente indicação objetivando o
abastecimento D’água do novo cemitério público localizado na cede do
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Município, que seja feita grades de proteção de ferro para as dependências do
referido cemitério, que seja mobiliado todas as instalações com cantina, salas e
banheiros que fosse ainda dado o nome oficial do novo cemitério, através de
pesquisa popular. De autoria da Vereadora Seabranira, que em seguida deu
suas justificativas. Leitura do Requerimento Nº 021/2018 que requer que seja
feito o calçamento na ladeira que fica localizada na chapada do arrame na
estrada do Sítio Sortuno com ume extensão de aproximadamente 250
(duzentos e cinquenta) metros de comprimento com 5 (cinco) metros de
largura, perfazendo um total de 1250m² (mil e duzentos e cinquenta metros
quadrado) no Município de Farias Brito - Ce. De autoria do Vereador Chico da
Betânia que em seguida fez sua justificativa. O Senhor Cazuza veio falar a
respeito do concurso da EMATECE. Na ordem do dia foram inscritos, o
Vereador Flávio Jorge, que saudou a todos, iniciou falando sobre o valor
recebido pelos alunos do Município. Respondeu ao senhor Feitosa por que
tiraram ele da escola do Barreiro do Jorge. Foi por defender questões daquela
comunidade sobre a merenda escolar. Falou também sobre o números de
habitante de nosso município, que houve uma queda. Disse que vai batalhar
pelas pessoas de Farias Brito para que tenha direto de ter seus exames
protocolados. Falou sobre o repasse do sindicato dos professores. O Vereador
Valdemir Pereira, que saudou a todos, iniciou parabenizando alguns familiares
que fizeram aniversário no mês de agosto. O Vereador Feitosa, que saudou a
todos, iniciou falando que estava muito satisfeito com o tema que a escola do
Barreiro do Jorge trouxe, que tinha sido muito bem debatido. O Vereador Chico
da Betânia, que saudou a todos, iniciou falando que esteve na reunião do
sindicato dos professores de Farias Brito e que lá foi onde ele tomou
conhecimento desta questão que o Vereador Flávio tinha acabado de citar,
sobre o repasse do sindicato. Teve conhecimento de um oficio enviado pelo
procurador do Município ao Ministério do trabalho querendo saber como está a
__________________________________________________________________
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
situação dos sindicatos, e o ministério do trabalho respondeu que o único
sindicato cadastrado em Farias Brito é do trabalhadores rurais. Portanto não
existe legalidade oficial dos outros sindicatos de nossa cidade, e que tem outro
ofício onde convocou o pessoal do sindicato e os professores para uma reunião
para tratar sobre a contribuição mensal dos professores. Seria bom que o
Ministério público tomasse conhecimento para melhores esclarecimento. O
Vereador Cicero Guedes, que saudou a todos, iniciou falando do Barreiro do
Jorge, elogiando os alunos daquela localidade. Também falou sobre as obras
realizada pelo Município. A Vereadora Seabranira, que saudou a todos, falou a
respeito do curso de português do IFCE que a aula inaugural foi realizada na
segunda feira (03), onde estão matriculadas 145 professores, e que foi muito
bonita, e o prefeito está dando seu total apoio. A Vereadora Preta, que saudou
a todos, falou sobre um assunto muito preocupante, não só aqui, mas em rede
nacional, que é o setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e no nosso
município é muito preocupante a questão com os adolescente. Em seguida fez
a leitura de um texto sobre o suicídio. Falou que no nosso Município tem muitos
casos e que tem um telefone que na hora que você liga vai ter uma pessoa que
vai falar com a pessoa onde ela vai poder desabafar e falar tudo que está
sentindo. Também falou a respeito da importância do CAPS. Disse que com
relação ao sindicato ela não sabe como funciona os tramites legais, mas acha
que alguma coisa não estava legal. O Vereador Flávio fez a leitura do parecer
Nº. 016/2018 da comissão permanente sobre o projeto de Decreto Legislativo
Nº.003/2018 que concede o título de cidadão Fariasbritense ao Senhor Antonio
Pereira da Cruz. Que foi votado e aprovado por todos os Vereadores. Parecer
Nº. 017/2018 da comissão permanente sobre o Projeto de Decreto Legislativo
Nº 002/2018 que concede Título de Cidadão Fariasbritense ao Senhor Eudes
Leite de Aquino. Leitura do Requerimento Nº 021/2018 de autoria do Vereador
Chico da Betânia. Nada mais havendo a tratar na pauta do dia o Senhor
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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, 05
de Setembro de 2018.
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