PODER LEGISLATIVO

AURÉLIO LIBERALINO DE MENEZES
CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
ATA DA VIGESIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO DA VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FARIAS BRITO-CEARÁ.
Ás 09:00 (nove) horas do dia 30 de Maio 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, Lauro Nathanael Gomes Silva, Heloisa 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 pequeno expediente O Vereador
Francisco Pereira Oliveira, que saudou a todos, iniciou falando que iria fazer
um registro sobre o jornalista Lucas Gonçalves, que vai trabalhar com o
jornalista Franzé Sousa na rádio Padre Cicero, em Juazeiro do Norte e que fica
muito feliz por ele estar subido mais um degrau, com mais uma conquista. O
Secretário de Educação Cicero Duarte de Meneses, que saudou a todos, fez
alguns esclarecimentos sobre os transportes escolares e FUNDEB. Iniciou
falando das escolas nota 10 e agradecendo aos Vereadores que se fizeram
presentes no evento das escolas nota 10 em Fortaleza. A Vereadora Maria de
Alcantara Seabra Pinheiro, que saudou a todos, iniciou falando de educação
sobre o Instituto Federal campus Crato, que está oferecendo vários cursos em
extensão, que o coordenador é Yuri, seu sobrinho e que ele tem interesse de
trazer um curso para Farias Brito, já procurou o Senhor Prefeito para ver a
possibilidade, e ela também fez uma Indicação para o Senhor Secretário
pedindo que veja a possibilidade. Em seguida o Prefeito José Maria disse que
está de portas abertas para receber o instituto Federal e agradeceu pela
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indicação. O Senhor Prefeito falou a respeito de uma moção de pesar a pedido
do Senhor Dedé de Olavo, pela morte de Joana Fernandes Mota, esposa do
Ex-Vereador Quintino Fernandes que já foi uma autoridade na Cidade algum
tempo atrás, e que ele teve muita importância na história política de Farias
Brito, pediu que todos os Vereadores assinassem e em seguida mandasse
para os familiares. O Vereador Francisco Lourenço de Andrade, que saudou
a todos, iniciou falando sobre algumas cobranças de alguns Vereadores e que
ao seu ver temos um Prefeito de competência e que como legisladores têm
direito de fiscalizar. Em seguida o Secretário Cicero Menezes falou sobre a
competência e responsabilidade do Gestor Municipal e também da sua
responsabilidade como Secretário de educação e da competência dos
profissionais da educação com esses alunos, para que possam evoluir no seu
aprendizado, que as pequenas falhas que acontecem elas são revestidas em
outras partes e tudo dá certo. O Vereador Flávio Jorge de Lima iniciou falando
que o sindicato dos professores está presente nesta casa legislativa para
juntos falarem sobre a progressão dos professores como também do plano de
cargos e carreira, que até hoje é só promessa e nunca foi cumprida, ele sabe
de todos os relatos, passo a passo, do que vem acontecendo na educação e
que precisam traçar metas para melhorar o piso salarial dos professores do
nosso Município. Falou também de alguns motoristas que ligaram para ele
dizendo que foram convocados e intimados para participarem desta sessão,
que mandaram até print de conversas para o seu celular, é bom isto para
saberem quem, como Vereador, trabalha pelo povo. O Senhor Prefeito falou
que não existe um sujeito mais democrático do que ele, que em hipótese
alguma faria qualquer servidor público fazer nada que estivesse dentro da
legalidade ou dentro da vontade dele fora do trabalho. Nunca irá fazer servidor
público nenhum participar de uma sessão da Câmara, porque isso não é seu
estilo e nem será, e garante que está convocação, se houve, não foi
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incentivada, não houve coerção e nem constrangimento, e que esse não é seu
perfil como administrador, todos esses Vereadores que estão aqui é porque o
povo escolheu e que se algum servidor que foi coagido a vir para essa sessão
pode denunciar que serão tomada as providências cabíveis. A Vereadora
Heloisa Aurélio de Menezes Pereira, que saudou a todos, falou sobre o que o
Prefeito disse, que têm que seguir como foi dito no oficio e que muitas vezes
vão sair das regras, mas é normal, porque são seres humanos e quando um
documento vem pra esta casa é de conhecimento público. O Secretário de
Educação falou a respeito da situação dos transportes escolares, falando sobre
o tempo de uso e conservação destes veículos e que não vai negar que tem
alguns transportes que precisam ser trocados, mas o que depende de
manutenção está sendo feita, tem algumas situações que só com a troca de
alguns da frota de ônibus, que só pode ser feita quando o Município tiver
recurso para serem trocados. Falou também sobre as reuniões que tiveram
com o sindicato dos professores no ano passado e em algumas reuniões foram
debatida sobre essa prova de progressão, e sobre o nível de categoria, que
eles junto ao sindicato também resolveram a data da prova de progressão, que
foi determinado para o final do ano de 2017, durante esse período nenhum
professor fez requerimento para progressão do tempo que completava que
particularmente e individualmente atendem a categoria. Feita a progressão, foi
combinado com Secretaria e sindicato, foi feito o pagamento depois surgiu a
discussão sobre o retroativo, procuram amparo legal para tal, ouvindo a
procuradoria do Município e o advogado competente. Falou também a respeito
dos ofícios que foram enviados para as escolas no dia 14 de Março deste ano,
para todos os diretores solicitando que seja agendado com professores e
funcionários que registraram falta no primeiro período letivo, de 29 de Janeiro a
06 de Abril, e o procedimento para a recuperação das mesmas, dando o devido
prazo até o fim de Abril e registrando o cronograma das aulas recuperadas. E
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que essas providências foram tomadas devido alguns professores faltarem
muito deixando os alunos sem aulas. O Presidente do Sindicato dos
professores junto com a advogada do sindicato veio falar a respeito de uma
reivindicação de muitos anos, especificamente do retroativo para a progressão
horizontal dos professores dando explicações sobre o que é esta progressão, e
falou sobre o pagamento da progressão dos professores e sobre o auxílio
deslocamento. O Vereador Francisco Pereira Oliveira iniciou parabenizando o
Senhor Secretário pelas escolas nota 10, que mais uma vez vimos a
necessidade de regulamentação do PCR e queria parabenizar, em primeiro
lugar, os professores e alunos porque eles que são os heróis. Falou também da
competência e compromisso do Senhor Prefeito e sabe que ele vai contribuir
com melhor que seja para a classe dos professores. O Vereador Francisco de
Assis Sousa, que saudou a todos, falou que todos têm direito de trabalhar e as
leis esclarecem para cada um, e que ele concorda com várias regras que eles
sejam beneficiado. O Vereador Flavio Jorge de Lima falou sobre zelar sobre os
alunos e que isso é o mais importante. Falou também sobre as faltas dos
professores e que não está tendo igualdade nenhuma entre as classes.
Também fez o relato sobre alguns alunos que estão pagando passagem para
vir para escola, falou também de um criança do Riacho da Roça, que fica na
estrada e é muito distante da sua casa e seus pais ficam preocupados porque
é muito perigoso, e queria que fosse tomada as providências. O secretário
Cicero Menezes interrompeu a fala do vereador Flavio no plenário e expôs as
faltas do Professor Flavio Jorge referêntes a escola Antônio Paes de Andrade
na mesa de cada Vereador. O Senhor Prefeito falou que essa situação não foi
resolvida. Sobre os alunos que estão pagando passagem para vir para escola a
culpa não é dele, que não foi resolvida por má vontade das pessoas, porque o
transporte foi colocado no horário correto, ele era quem não queriam aquele
horário e que não tem frota suficiente pra fazer vontade dos alunos Falou que
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toma decisões com base no que é legal, e que na reunião com o presidente do
sindicato e com o Secretário de Educação, Loura Presidente do FUNDEB falou
que não tinha como pagar retroativo, que essa foi uma pauta que ficou bem
definida. Também fez outros esclarecimentos a respeito das condições
financeiras do Município. No grande expediente O Presidente passou os
trabalhos para Secretária, que fez a leitura da ata da sessão anterior votada e
aprovada por todos os Vereadores presentes. Depois fez a leitura da Indicação
Nº001, Solicitando um curso de formação inicial e continuada no Município de
Farias Brito de preferência Língua Portuguesa. Nas considerações finais não
houve inscritos. 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, em
30 de Maio de 2018.
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