PODER LEGISLATIVO

AURÉLIO LIBERALINO DE MENEZES
CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
ATA TRIGESSIMA QUARTA

REUNIÃO

ORDINÁRIA DO

SEGUNDO

PERÍODO DA VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FARIAS BRITO-CEARÁ.
Ás 09:00 (nove) horas do dia 26 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, Lauro
Nathanael Gomes Silva, Manoel Domingos da Silva, Heloisa Aurélio de
Menezes Pereira, Valdemir Pereira. Faltou o Vereadora Maria de Alcantara
Seabra Pinheiro devidamente justificados. 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 as bancadas. Em seguida foi colocada a ata em
votação que foi aprovada por unanimidade. O Presidente passou os trabalhos
para o Secretário, que fez a leitura Projeto de Decreto Legislativo Nº.004/2018
Concede o título de Cidadão Fariasbritense a Senhora Juliana Brito Duarte e
dá outras providências, de autoria do Vereador Nael. Requerimento
Nº.023/2018 Requer ao Gerente de atividades – REATE – 03, Senhor Mirialdo
Faustino Bezerra, solicitando a reabertura do Banco Postal na Agencia dos
correios e telégrafos na Cidade de Farias Brito – CE, de autoria do Vereador
Chico da Betânia. O Vereador Flávio Jorge, que saudou a todos, iniciou falando
sobre os calçamentos do nosso Município e que sua amiga Vereadora
Seabranira protocolou um requerimento em Maio 2013 solicitando o
calçamento do Sítio Escondido, naquele mesmo Sítio foi feito calçamento numa
rua sem saída, mas não foi feito onde passa os veículos que vão para Nova
Betânia. Falou também sobre Sítio Monte Pio, que tem um barro vermelho e
agora foram e colocaram um barro branco, e isso, no período do inverno, não
tira nem um doente de lá de carro, só de rede, porque se um carro entrar lá fica
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atolado. Há muito tempo ele, junto com seus colegas Vereadores, vem pedindo
que seja feito o calçamento desta localidade, e até hoje não foi feito. Também
falou sobre a estrada que liga Farias Brito ao Lamajú que é de péssima
qualidade. Falou sobre a falta de desemprego dos jovens. O Vereador Chicão
da Canabrava, que saudou a todos, iniciou falando que não comparava Farias
Brito com outra Cidade, e sobre os calçamento hoje temos a Serra do
Quincuncá toda asfaltada, e antes não tinha e que qual deles Vereadores
conseguiram trazer alguma obra para nossa cidade. Se hoje está tendo essas
obras é porque o Prefeito foi atrás. Parabenizou os Vereadores que estão
trabalhando para Deputados, mas ele trouxe para o nosso Município e que é
assim que se trabalha e eles, como Vereador, têm direito a uma Emenda
pedindo o calçamento e outras obras, mas não fica enganando nosso povo,
mentindo, é um povo humilde, honesto e que ele tem um prazer de votar para
os Deputados que trazem benfeitorias para nossa Cidade. O Vereador Cicero
Baixinho, que saudou a todos, iniciou lendo o convite da festa da padroeira
Santa Terezinha da Vila Lamajú e pediu que todos os Vereadores estejam
presentes. Falou também da Vila Lamajú que foi onde ele nasceu e se criou.
Que pode dizer com clareza que o asfalto foi de grande melhoria para aquela
localidade, como, também, as praças que serão construídas, gerando
empregos porque tem pessoas de lá trabalhando e o Prefeito não trouxe
nenhuma obra para nossa Cidade ficar pior, que essas obras têm muita gente
trabalhando, e só vem recurso para a nossa Cidade através de uma emenda,
como a que Vereador Flavio falou sobre a quadra de poliesportivo, que vai ser
feita na Vila Lamajú. O Vereador Chico da Betânia, que saudou a todos, iniciou
pedindo que seja melhorada a internet da Câmara, porque não está boa.
Também falou de sua felicidade por ver que está asfaltado o calçamento da
estrada Farias Brito – Nova Betânia iniciando nas imediações da residência do
Senhor Chiquinho Sales até o inicio da Zona Urbana de Nova Betânia. É um
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sonho realizado. Sabe que este ano não vai ser concluído o calçamento até o
Sítio Escondido, mas pede mais uma vez que o senhor Prefeito que coloque na
sua agenda de prioridades, e no próximo ano, de 2019, possa concluir o
restante deste calçamento. Disse que foi procurado pela escola Francisco
Castelo de castro para fazer parte da representação política de Nova Betânia, e
que sua Biografia é riquíssima de melhorias para o nosso Município. Está feliz
e, ao mesmo tempo, esperançoso por que a questão da ambulância que tanto
se falou e que teve uma etapa longa, porque a licitação ocorreu em julho, em
breve deve estar chegando a nossa Cidade duas ambulâncias, uma através da
Deputada Mirian Sobreira que liberou uma emenda de sua autoria no valor de
R$ 70.000. Quem ganha é a população, que vai ter no hospital três
ambulâncias novas. Quanto à opção em votar em Deputados, o vereador
justifica que, eles eleitos devem bem representar o Município de Farias Brito,
tanto na Câmara Federal como na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará,
encaminhando recursos para melhor desenvolver o nosso Município. O
Vereador Cicero Guedes, que saudou a todos, iniciou falando que estava se
sentindo muito feliz por estar sendo concluído o asfaltado da Serra e que
melhora muito para todos e também será feito um pouco do asfalto da Vila
Quincunca. Não vai ser todo, mas tudo é bem-vindo. O Vereador Feitosa, que
saudou a todos, iniciou falando sobre alguns colegas que ficam criticando o
Prefeito por só fazer calçamento, e só era feito tempo de eleição, e que seja
qual for a época quer que seja criticado aquilo que não foi feito. Disse que cada
um tem o direto de votar no Deputado que quiser e que ele é Vereador a
muitos anos e sempre defendeu quem faz as coisas corretas e que ele não
deseja mal a ninguém. O Vereador Nael, que saudou a todos, falou que seu
colega Flavio tinha citado um exemplo da Cidade de Santana do Cariri que é
muito menor que Farias Brito, mas que vem crescendo de uma maneira que
não sabemos nem o tanto. Citou um exemplo de Nova Olinda que é uma
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Cidade pequena. Esteve lá esses dias, aqui em Farias Brito o maior frigorifico
marta cinco bois por semana e em Nova Olinda o frigorifico mais pequeno mata
quinze bois por semana. Parabenizou o Senhor Prefeito pelos asfaltos feitos,
mas que quando precisa falar no que tá errado podem ter certeza que ele vai
falar. Falou também que quando estiveram em Brasília conseguiram um
recurso de uma quadra poliesportiva para a Vila Lamajú. Falou sobre o poço de
agua vizinho, a casa onde ele mora no Sitio Lagoa está quase seco e deveria
tomar as providencias para solucionar o problema de agua para essas
pessoas. Falou a respeito do valor que os universitário pagam do transporte
para se deslocarem para estudar. A Vereadora Preta, que saudou a todos,
iniciou falando sobre as construções que estão sendo feitas. Uma praça que
está sendo feita não tem melhorias, mas que devemos pensar que melhora
qualidade de vida das pessoas tem um espaço de lazer. Falou também sobre
as políticas Pública de nossa cidade onde envolvem educação, saúde e outras,
que todas tem metas a serem cumpridas. Nosso Município é de pequeno porte,
e com relação assistência tem dois CRAS. O Município tem suas
obrigatoriedades

de

ingerir

os

recursos

e

que

temos

ambulâncias

transportando doentes toda hora, até carros particulares também transportam
doentes. E com relação aos exames. É só olhar quanto o Município paga por
mês de exames particulares. Com o convênio que o Município tem, quando
está no sistema que é de urgência o prefeito atende. Ninguém está camuflando
nada. Disse que com relação as melhorias virem de dois em dois anos, por ela
se viesse todo mês seria ótimo, mas se vem de dois em dois anos também é
bom. E que a oposição tem que existir, mas que deveria deixar a vida pessoal
dos outros de mão, porque estamos falando de política. Quando vem um
recurso pra calçamento não pode ser desviado para outras coisa. Falou sobre
a areninha. Foram denunciar que o Prefeito tinha feito uma licitação, mas que
veio foi do Estado. Disse que o maior problema é de desemprego, e é grande.
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Não só em nossa Cidade, mas no Brasil inteiro. Falou sobre a internet da
Câmara que está de péssima qualidade porque baixou o valor. Em seguida a
Senhora Maria Fernandes Leite, que veio falar sobre trazer o Banco do Brasil
para nossa Cidade, pediu ajuda aos Vereadores para que isso possa
acontecer. O Vereador Chico da Betânia fez suas intervenções a respeito da
agência do Banco do Brasil. O Vereador Flávio Jorge, relator da comissão
permanente, fez a leitura do parecer Nº.018/2018 que autoriza o Chefe do
Executivo Municipal a delegar a prestação dos serviços públicos de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário nas localidades de
pequeno porte do Município de Farias Brito/CE ao sistema Integrado de
Saneamento Rural da Bacia do Salgado - SISAR - BSA e suas associações
filiadas e dá outras providências. Votado e aprovado por unanimidade. Leitura
do Requerimento Nº.028/2018 de autoria do Vereador Chico da Betânia que
fez suas justificativas. Votado e aprovado unanimidade. 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, 26
de Setembro de 2018.

_____________________________________

__________________________________

_____________________________________

__________________________________

__________________________________________________________________
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
_____________________________________

__________________________________

_____________________________________

__________________________________

_____________________________________

__________________________________

____________________________________

__________________________________________________________________
Rua Independência Nº 190, Bairro Nova Esperança, Farias Brito – Ceará.
Cep: 63.185-000. Tel: (88) 3544-1231. www.camarafariasbrito.ce.gov.br

