PODER LEGISLATIVO

AURÉLIO LIBERALINO DE MENEZES
CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
ATA DA VIGESIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO DA
VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITOCEARÁ.
Ás 09:00 (nove) horas do dia 23 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 Senhor
João Bosco veio fazer esclarecimentos sobre a usina de reciclagem que virá
para nossa Cidade em breve. Iniciou saudando a todos e agradecendo o
espaço dado nesta casa Legislativa, para que possa ser falado sobre a
reciclagem do lixo, e agradeceu aos Senhores Vereadores por terem aprovado
este projeto do Senhor Prefeito, de muito tempo e quando chegou nas suas
mãos ele deu prioridade a Cidade de Farias Brito para que possa resolver o
problema, não só do lixo, mas como de emprego e que já estão na fase final do
projeto porque o dinheiro já está na conta e ele estar aqui porque os
Vereadores aprovaram a doação do terreno e o prazo está se vencendo, e que
em junho já começa estas obras para estar pronta em seis meses, e também
com a implantação desta usina vai ser recebido a energia solar, esta vai ser a
primeira usina implantada no Brasil. Em seguida falou também dá possibilidade
de trazer uma faculdade para nossa Cidade. O Vereador Flávio Jorge de Lima,
que saudou a todos, iniciou falando que tudo que for bom para o Município e
em Beneficio para o povo estarão sempre de mãos dadas, e que os
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Vereadores de Farias Brito sonham com um futuro de gerações de emprego e
renda para nossa Cidade. E sobre Faculdade vai dar uma oportunidade para os
jovens de nossa Cidade, que possa fazer seu curso na nossa Cidade sem
precisa estar se deslocando para outro lugar. A Vereadora Maria de Alcantara
Seabra Pinheiro, que saudou a todos, disse que enquanto está Vereadora essa
foi uma notícia de grande credibilidade para todos, trazendo grande esperança.
Em seguida fez uma pergunta ao Senhor João Bosco sobre os onze Municípios
que foram comtemplados, se por Região coincidem de serem duas
comtempladas. Em seguida o Senhor João Bosco respondeu que a fundação
não escolhe, o partido não se envolve com partidos políticos. O Vereador
Francisco Pereira Oliveira que saudou a todos falou que ao longo do tempo
vem acompanhado da implantação deste projeto, que acompanharam quando
o projeto era lixão para ser criado na Região do Cariri na possibilidade de uma
usina de lixo, ai foi quando surgiu o projeto da doação do terreno, em seguida
veio a Câmara para ser aprovado onde todos os Vereadores aprovaram,
tiveram apresentação do Projeto com maquete e não deu certo, mas que está
muito entusiasmado com o projeto que o Senhor João Bosco acaba de
apresentar, e espera que dê tudo certo, que já conhecem o projeto anterior e
pelo que se fala já tem alguma modificação, que é a energia solar e isso os
alegra. Falou sobre a importância da criação desta faculdade em Farias Brito,
disse também que está aqui para apoiar no que for necessário e incentiva as
conversas nas nossas comunidades. Por último fez uma colocação sobre o
dinheiro que não tem nada com o recurso público, mas que não deixa de ter
uma ligação com o poder público. Em seguida o Senhor João Bosco disse que
o compromisso deles é junto ao ministério público, não tem nada com o
Município. O Vereador Francisco Lourenço de Andrade, que saudou a todos,
falou da importância desta usina em nossa Cidade e a geração de emprego
para as pessoas do nosso Município. A Vereadora Heloisa Aurélio de Meneses
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Pereira, que saudou a todos, iniciou falando da importância do projeto, que ele
não vai só transformar o lixo, mas também vida de pessoas é um projeto que
vai revolucionar não só Farias Brito, mas sim toda Região. Disse que no
mandato de Vandevelder teve uma reunião sobre o projeto da reciclagem do
lixo e que ela como Assistente Social participava das reuniões e que sempre
José Maria deu continuidade e muitas vezes ele ficava triste, mas que agora
vai dar tudo certo, e vai ter o que faltava, que era emprego para várias famílias,
e que tudo que estiver ao alcance dela vai ser feito em termo mobilização e
outros. O Vereador Francisco de Assis Sousa, que saudou a todos, falou sobre
a usina que vai ser implantada em nossa Cidade, que é em busca de melhoria
para nosso Município. O Vereador Francisco Valdei de Sousa, que saudou a
todos, iniciou falando que está muito empolgado por essa usina ser feita em
nossa Cidade para que possa gerar vários empregos e rendas para nossa
Cidade. Também parabenizou o Senhor João Bosco pela sua vinda nesta casa
Legislativa. O Agente de Demutran, Francisco Cesar Gonçalves saudou a
todos em seguida apresentou a campanha sobre o Maio Amarelo, dando
explicações de como funciona o projeto Maio Amarelo e como é trabalhado,
que são através de palestras e blitz educativa. A Vereadora Maria de Alcantara
Seabra Pinheiro parabenizou a equipe do Demutran pela iniciativa deles, que
sempre foi seu sonho educar essas crianças para o transito e para a saúde.
Em seguida agradeceu pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo na
educação do nosso trânsito. O Vereador Francisco Pereira Oliveira iniciou
parabenizando Cesar pelo trabalho desenvolvido juntamente com seus
colegas. A Presidente do FUNDEB, Francisca Pereira Amorim, saudou a todos
e em seguida prestou esclarecimentos sobre as atribuições do conselho do
FUNDEB, que chega a ser igual à dos Senhores Vereadores, que dela é
fiscalizar o FUNDEB 40% e 60% e também ao PENAT, que é um programa

de apoio ao transporte escolar. Falou da divisão de valores do dinheiro
__________________________________________________________________
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
que vem para ser dividido para esta frota de ônibus. Falou sobre a prova
de progressão, que foi feita e que o Prefeito anterior chegou a pagar uns
dois meses, mas que foi falar com o Prefeito José Maria para ele pagar o
retroativo e ele disse que não tem nenhuma cláusula no PCC que fale
em pagamento de retroativo. Falou sobre todos os extratos que são
passados pelas suas mãos e que quando tem alguma coisa que ela não
achar correto fala com o Prefeito para solucionar o problema e que o
Prefeito tem uma transparência enorme. A Vereadora Maria de Alcantara
Seabra Pinheiro fez uma pergunta a Presidente do FUNDEB, perguntou
o que o gestor passado pagou o retroativo? Mas segundo o que falou o
Prefeito atual, baseado na Lei, diz que não tem condições de pagar, se tá
na Lei não podemos fugir dela. A Presidente respondeu que quando não
pagar o atrasado automaticamente fica lá mostrando o problema, é que o
PCC já está muito defasado e no final do ano passado teve até uma
reunião pra conversar com a categoria e ele mesmo sugeriu que
sentasse uma equipe, uma junta do sindicato para a reformulação do
PCC, já que está totalmente defasado se for alguma cobrança do PCC
não consta nele e que não tem dinheiro para pagar. Também disse que o
PNAT é para manutenção dos transportes. O Vereador Francisco Pereira
Oliveira perguntou se o Prefeito sabia que não iria pagar o retroativo,
porque é pouco dinheiro, pois não deveria ter passado a prova se não iria
pagar. A Presidente falou que o Prefeito disse, que na época de
Vandevelder, por ser só dois meses de atraso resolveu politicamente
pagar, e que José Maria tinha autorizado a pagar, mas quando o
Secretário disse que era um ano e disse que não tinha condições de
pagar. O Vereador Flávio Jorge de Lima iniciou suas palavras dizendo que
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sabe do trabalho da Presidente do FUNDEB e das dificuldade que ela tem.
Falou do Secretário que ficava cobrando a falta de Vereador professor que
faltou 36 vezes, que corresponde a 36 aulas. O Secretário baixou um oficio e
que isso é um assédio moral ao professor e ao trabalhador que foi determinado
sem antes conversar ou dialogar, mas que a preocupação não é com ele e sim
com os outros professores. O Vereador Flávio perguntou a Presidente como
era feito o cálculo do dinheiro do PENAT. A Presidente respondeu que está há
um ano na presidência e o que ela recebeu o total de 2017. Falou que entrou o
valor de duzentos e quarenta e nove mil e quatrocentos e trinta e sete reais e
trinta e sete centavos. Esse valor foi o que entrou no ano e ele é um programa,
ela não acha um valor alto para o ano inteiro para uma frota enorme como já foi
dito. O Vereador Flávio fez um pedido a Senhora Presidente, que ela pedisse
ao Secretário de Educação, que é certo e zeloso, que resolva o problema dos
alunos do Lambedouro. Também falou de um aluno que eles deixam no lado
da estrada, que tem que andar muito até chegar na sua casa, e que o pai fica
esperando o filho para que não aconteça nada. Quando zelamos pelo aluno
tem que ser bem mesmo. A Presidente disse que esses alunos do Lambedouro
só querem estudar pela manhã e já está superlotado esse horário, e a tarde é
mais vago. O Vereador Flávio disse que quando a escola matricula um aluno
em um horário está dando aval para eles estudarem aquele horário, e os pais
estão pagando transporte para essas crianças. Também pediu que fosse
solucionado a situação dos ônibus. Falou sobre o pagamento dos 60%, que
passa madrugadas fazendo cálculos e que quando ela ver aulas a mais, ela
pergunta e vai atrás através por notificação e sempre foi atendida, casos de
vinte anos foram solucionados. Ela está na presidência desde o ano passado, e
que agora em Maio fez um ano que está na presidência, e que teve dois casos
que foram solucionados em Janeiro, e teve dois casos que se arrastavam. Foi
notificado agora e ela foi atendida e que não vai mentir foi. E a respeito dos
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40%, as gratificações, ela não tem obrigação de conhecer todo mundo e a
obrigação dela é social, ela trabalha com denúncias e que recebeu umas e já
solucionou. Falou sobre o Vereador Cicero Porfirio, que eram duzentas horas.
Cem horas no Paes de Andrade e as outras Cem horas no Sindicato, mas
agora ele está com as duzentas horas no Paes de Andrade e que confirma que
a notificação foi feita no ano passado, e que todas as notificações foram
atendidas. Em seguida foi feita a leitura da ata da sessão anterior votada e
aprovada por todos os Vereadores presente. 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
23 de Maio de 2018.
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