PODER LEGISLATIVO

AURÉLIO LIBERALINO DE MENEZES
CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
ATA TRIGESSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO
DA VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS
BRITO-CEARÁ.
Ás 09:00 (nove) horas do dia 31 de outubro 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. Na ordem do dia o Presidente passou a palavra para o Vereador
Chico da Betânia, que saudou a todos, e iniciou falando sobre um
acontecimento que houve na semana passada, onde a Senhora primeira dama
do Estado, juntamente com Prefeito Municipal, fez a entrega da brinquedopraça
à população de Farias Brito. Também agradeceu ao Senhor Prefeito pelo
convite. Foi muito bonito. E só tem a parabenizar o Município e o Governo do
Estado. Disse também que conversou com o Secretário de Assistência Social,
o Senhor Clislone sobre a segurança daquele bem e ele respondeu que era
público porque era para as crianças se divertirem. Falou também que apesar
das pessoas dizerem que o Vereador não faz nada, ele como Vereador vem
observando aos longos dos dias o mal uso das pessoas com a brinquedopraça,
por não se educarem e não saberem os limites. Tem pessoas que não estão
mais na idade adequada de brincar naqueles brinquedos. Mas queria dar a
sugestão ao Prefeito Municipal de pensar que já que existe a Lei 1.328/2011,
que dispõe sobre a criação da guarda Municipal de Farias Brito. E o Prefeito
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pensasse em fazer um concurso da guarda Municipal para temos cidadãos de
bens para proteger os bens públicos e nossa população. Falou a respeito de
uma matéria que foi colocado nas redes Sociais falando a respeito do
saneamento de Nova Betânia. O que foi postado não foi mentira, é verdade. A
população de Nova Betânia vem sofrendo há muito tempo, apesar do Senhor
Prefeito, com sua calma, seu gesto de trabalhar, começou a fazer o
saneamento daquela localidade. Tem acompanhado e vai melhorar mais,
urgentemente, mas tem umas localidade em de Nova Betânia, chamado de
Lagoinha, onde fica o posto de saúde, que necessita muito. Porque passa um
esgoto em frente e o mal cheiro é muito grande, e soube que no dia anterior
foram fazer um paliativo, mas só resolveria mesmo se fizessem igual estão
fazendo no centro de Nova Betânia. Falou também sobre o Seminário que a
UVC vai realizar dia 29 de Novembro para os Legisladores. O Vereador Flávio
Jorge, que saudou a todos, iniciou pedindo que o Presidente não deixasse de
chamar as pessoas que passaram no concurso este ano, para não deixar a
medalha para o outro. Falou a respeito da briquedopraça, e sobre as distorções
de como é pra ser usada. Mas é justo a cobrança da guarda Municipal, e que,
já existe uma Lei. Pede para que seja implantada essa guarda no nosso
Município, para dar uma sustentabilidade nos órgão público do Município, e
também, que seja colocado as câmeras de segurança, que até hoje não foram
instaladas em nossa Cidade. Também falou sobre um acidente com um aluno
da Vila Monte Pio, que ele foi visitar, e pede encarecidamente ao Prefeito
Municipal, juntamente com o Secretário de Educação, que disponibilize de uma
atenção maior para aquela família. Porque os pais desse aluno estão se
deslocando todos os dias para Cidade, onde seu filho está internado, e, se
seria possível darem uma doação para esses pais poderem se deslocar para
acompanhar seu filho no Hospital. Pediu a administração pública que mande
outro transporte para transportar aqueles alunos para que possa solucionar o
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problema porque, graças a Deus, o aluno não morreu e que devemos ter um
zelo muito grande com aqueles alunos, e esse transporte esteja no local e no
horário certo, na hora de levar e trazer essas crianças. O Vereador Nael falou
que tá com mais de três anos que vem cobrando uma lombada eletrônica, ou
uma faixa de pedestre, na saída da rua que vem do Gabriel para evitar que um
aluno venham a se acidentar. O Vereador Cicero Guedes, que saudou a todos,
falou sobre a brinquedopraça que está muito bonita e que vamos cuida desse
bem. Fez um pedido ao Senhor Prefeito para que ele possa conseguir colocar
academia do Quincunca logo, porque as cobranças são grandes. O Presidente
Deir parabenizou as crianças do nosso Município pelas apresentações no dia
da entrega da briquedopraça, que todas cantaram muito bem. A Vereadora
Heloisa, que saudou a todos, falou com relação a briquedopraça. É uma
diversão para as criança ter uma momento para brincar. E com relação de
colocar um guarda lá, talvez não seja apropriado. Porque se for brigar com uma
criança que tiver fazendo algo errado, pode até se prejudicar. E temos que nos
acostumar, tomar de conta daquilo que é nosso. Falou a respeito do esgoto da
Betânia. Realmente é só um paliativo, mas que vem se arrastando há muitos e
muitos anos. Então quando tiver algum recurso será direcionado para lá. Falou
sobre os alunos do Santa Barbara terem ido a Fortaleza, no colégio Farias
Brito. Foi muito linda a recepção que foi feita para eles. E foi neste mesmo dia
que essa criança, citada pelo Vereador Flavio, se acidentou. Estava tomando
conhecimento naquele momento que o ônibus não fica na escola. E sobre a
criança do acidente, ela foi socorrida e, graças a Deus, está tudo bem.
Infelizmente, fatalidades acontecem. O Vereador Feitosa, que saudou a todos,
agradeceu o Senhor Prefeito por mais uma etapa de calçamento na Serra indo
do Sitio coberto, Tabuleiro e Timbaúba. O Vereador Chico da Betânia pediu
que na segunda etapa desse prioridade ao Sitio fazenda. O Vereador Flávio fez
um pedido ao Vereador Feitosa. Que seja colocado a luminária na Vila Umari,
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começando de Luís de Vigário até o início do calçamento. O Vereador Feitosa
respondeu que as luminárias estão sendo colocadas, mas que, as vezes, dão
problemas. 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, 31
de Outubro de 2018.
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