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PERÍODO DA VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FARIAS BRITO-CEARÁ.
Ás 09:00 (nove) horas do dia 24 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, Lauro
Nathanael Gomes Silva, Heloisa de Aurélio de Menezes Pereira, Manoel
Domingos da Silva, Valdemir Pereira. Faltou a Vereadora Seabranira
devidamente justificado. 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
aprovada por unanimidade. O Presidente passou a palavra para o secretário
que fez a leitura dos convites enviados aos Vereadores. O Vereador Cicero
Guedes, que saudou a todos, iniciou falando sobre a II Mostra Cientifica e
Cultural – MCC que estava acontecendo na escola Maria Carmosina, também
falou sobre a festa do padroeiro do Sítio Tabuleiro e que está satisfeito com
administração do nosso Município. O Vereador Chico da Betânia, que saudou a
todos, parabenizou ao atleta Fariasbritense Ryan, lutador de MUAY THAI, que
foi campeão Brasileiro, e irá participar do campeonato Mundial, na Tailândia.
Solicitou do Prefeito providências para recuperar o muro do arquivo Municipal
que a mais de um ano caiu. Parabenizou o professor Bruno por estar
desenvolvendo um belíssimo trabalho em defesa da recuperação do Rio
Cariús, juntamente com os alunos e com o apoio de toda a comunidade. Falou
do iniciou da primeira etapa do saneamento básico do distrito de Nova Betânia
que tem acompanhado de perto. Falou sobre o requerimento que foi feito por
ele, sobre o acréscimo do cemitério de Nova Betânia, e que, dentre tantos, o
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prefeito tem dado a manutenção nos cemitérios públicos. Disse também que a
pessoa que trabalha no cemitério de Nova Betânia tem um zelo precioso por
aquela casa onde muitos tem seus entes queridos. Parabenizou Damião Edson
de Sousa por ter passado em primeiro lugar para auxiliar de serviços gerais, no
concurso dessa casa legislativa, e espera que quando sair a homologação
possa começa convocar as pessoas que passaram. A Vereadora Preta, que
saudou a todos, iniciou pedindo desculpas ao Presidente em questão da
semana passada, pois conversou com o assessor e ele explicou sobre os
líderes de partido, que têm que esperar que todos os Vereadores falem, e, no
final cada um dos líderes tem direito a dez minutos. Porque ela tinha entendido
errado. Achava que quando um dos Vereadores terminasse sua fala o líder de
partido poderia falar, e não é assim, por isso quis se desculpar mais uma vez
com o Presidente. Em seguida parabenizou Ryan, que é um lutador, uma
pessoa humilde e que o MUAY THAY mudou sua vida. Fica muito feliz, porque
as coisas acontecem assim as pessoas queiram. Parabenizou o atleta Raunir
por tirar segundo lugar na NABBA Ceará, fisiculturismo, que é mais um atleta
que nos orgulha aqui em Farias Brito. O Vereador Valdemir Pereira, que
saudou a todos, iniciou parabenizando Ryan por mais uma conquista. Falou
sobre a obra do saneamento básico de Nova Betânia que ele está visitando. A
obra vai melhorar cerca de oitenta por cento, está ficando excelente, e só tem a
agradecer a gestão pelo trabalho que estar sendo feito. Falou sobre a II Mostra
Cientifica e Cultural – MCC que está acontecendo na escola Maria Carmosina.
Convidou as pessoas que fazem eventos participar da Audiência Pública que
se realizaria no dia 25 de outubro. O Vereador Flávio Jorge, que saudou a
todos, iniciou falando da ausência da colega Vereadora Seabranira, que por
motivo de saúde não compareceu à sessão. Deu as boas-vindas ao seu colega
Ribamar e está sabendo que ele veio no intuito de beneficiar nossa Cidade.
Falou sobre a ampliação do cemitério de Nova Betânia, mas sua preocupação
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é com o cemitério de Cariutaba, porque a Vereadora Seabranira vem cobrando
a muito tempo uma água para o cemitério. Porque até hoje, se quiser lavar um
tumulo, não tem onde pegar água, e que eles vereadores queriam que fosse
solucionado o mais rápido possível aquele problema. Também falou sobre o
saneamento básico de Nova Betânia, porque se ele não está enganado os
canos são de PVC. No lugar de ter colocado manilha colocaram canos, e com
passar do tempo esse canos vão abatendo e vai provocar vários transtornos
para aquela localidade. Disse ao Presidente que está pedindo para convocar
um representante do Guanabara para falar sobre as passagem que só estão
disponíveis só até as 10:00 hs da noite, por causa de um sistema que depois
desse horário a pessoa tem que se dirigir até a Cidade vizinha para adquirir
uma passagem. Falou sobre as vaquejadas, e que no dia seguinte seria a
Audiência Pública, onde lá vão esclarecer todas as dúvidas, porque isso vai
afetar o nosso povo, e que devem evitar que nossa população passe por esse
grande transtorno. O Vereador Nael, que saudou a todos, falou sobre o
saneamento básico de Nova Betânia, que ele ouviu os colegas, Chico da
Betânia e Flavio, que já tinham comentado com ele sobre os canos que vão
colocar que poderia ser trocados por manilhas. Disse que aqui no nosso
Município tem muitas obras, mas, infelizmente, são feitas de má fé não, sabe o
porquê. Falou sobre a Rua Antônio Ferreira Lima, que na época que estava
sendo feito o calçamento ele foi lá fiscalizar e questionou, mas, infelizmente,
fizeram do jeito que quiseram. Colocaram lá um cano de cem milímetro que até
hoje fica tudo entupido, e esses problemas poderia ser resolvido se as obras
fossem de qualidade, para não haver problemas depois. E, sobre vaquejada,
todos deveriam participar da audiência pública, para que fique tudo bem
esclarecido, e ver o que vai acontecer daqui pra frente. Em seguida a relatora
Preta fez a leitura do parecer Nº.022/2018 da comissão permanente sobre o
mérito do Projeto de Lei Nº 006/2018, que institui a semana Municipal de ações
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voltadas a Lei Maria da Penha nas escolas de Ensino Fundamental e Médio,
públicas e privadas, no Município de Farias Brito e adota outras providências. E
em seguida o Vereador Chico da Betânia fez a defesa em plenário do seu
Projeto de Lei Nº 006/2018. Em seguida foi colocado em votação o Projeto de
Lei Nº. 006/2018 que foi aprovado por unanimidade. A relatora Preta fez a
leitura do parecer Nº 023/2018 da Comissão permanente sobre o mérito do
Projeto de Lei Nº 011/2018, autoriza o Chefe do poder Executivo a indenizar
posse do imóvel descrito no memorial e adota outras providências. O Vereador
Chico da Betânia disse que estava muito feliz em aprovar o Projeto de Lei que
destina-se a ampliar o cemitério público da localidade de Nova Betânia. Em
seguida foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. A relatora Preta
fez a leitura do parecer Nº 024/2018 da comissão permanente sobre o Projeto
de Decreto Legislativo Nº. 004/2018 que concede Título de Cidadã
Fariasbritense a Senhora Juliana Brito Duarte. Em seguida foi colada em
votação o Projeto de Decreto Legislativo Nº 004/2018 que foi aprovada por
unanimidade. O Vereador Nael fez sua justificativa a respeito. A Vereadora
Preta falou sobre o intercambio da Escola Santa Barbara com o colégio Farias
Brito, e neste intercambio os alunos concorrerão de igual para igual com o
colégio Farias Brito. Só não sabe como vai ser a premiação, mas que fica feliz
porque os alunos concorreram com alunos de escola particular e conseguirão
mostra a capacidade deles. Falou sobre o Senhor Ribamar, que começou a
conhece-lo depois de uma conversa que José Maria teve com ele, dizendo que
se ele quiser investir no Município, ele ajudaria. Falou que dia 26 de outubro
seria a inauguração da brinquedopraça. 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, 24
de Outubro de 2018.
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