ESTADO DO CEARÁ
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
ATA DA VIGESSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSSIMA LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CEARÁ.

Às 9:00hs (Nove Horas) do dia 16 (Dezesseis) de Outubro do ano de 2019 (dois
mil e dezenove) compareceram ao Plenário da Câmara Municipal os vereadores:
Cicero Luciano da Silva, Cicero Porfirio da Silva, Flavio Jorge de Lima,
Francisco Lourenço de Andrade, Francisco Pereira Oliveira, Lauro
Nathanael Gomes Silva, Manoel Domingos da Silva, Valdemir Pereira, e as
vereadoras Heloisa Aurélio de Menezes Pereira e Maria de Alcantara Seabra
Pinheiro. Em nome de Deus e da democracia o Senhor Presidente Cicero
Porfírio da Silva declarou aberta a sessão e indagou aos Vereadores se
pretendiam retificar a ata, distribuída previamente nas bancadas. Não havendo
retificação, a ata foi votada e aprovada por todos os Vereadores presente. O
Presidente saudou a todos e por ordem de inscrição passou a palavra para o
Vereador Valdemir Pereira, que saudou a todos, e falou que suas palavras hoje
é só de agradecimento em nome de alguns moradores dos Sítios como
Baraúnas, Escondido, Motas, Ipueira e Nova Betânia, porque finalmente está
sendo concluído o calçamento dessas comunidades e que só tem muita gratidão
ao senhor Prefeito em nome da população dessas localidades. O Vereador Chico
da Betânia, que saudou a todos, iniciou fazendo uma solicitação ao Senhor
Presidente. Que seja colocado nos e-mail dos Vereadores os Projeto do
Executivo que são enviados para esta casa Legislativa. Falou que foi procurado
pelo Deputado Marcos Sobreira dizendo que ia entra com um Projeto de Lei para
a dominação da Areninha do Município de Farias Brito e queria que fosse uma
pessoa que tivesse algo a ver com esporte de nossa Cidade, e ele e seu filho
Nairton Cesar chegaram à conclusão que um dos homens que tinha tudo a ver
era Surano lá da Vila Monte Pio. Um cidadão que morreu vítima de acidente
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automobilista. Fez sua Biografia e também pegou a certidão de óbito e mandou,
e está com o Projeto em mãos. Dia 10 de Outubro de 2019 o Governador
sancionou a Lei Nº 17.017 que, Denomina Surano Pereira da Costa Neto a
Areninha do Município de Farias Brito. Também falou que talvez não tenha
chegado ao conhecimento do Senhor Presidente. Foi protocolado nesta casa
Legislativa um Requerimento que foi assinado pelos Vereadores Chico da
Betânia, Nael, Flávio e a Vereadora Seabranira, solicitando da Mesa Diretora
que seja oficiado a vigilância sanitária do nosso Município pedindo relatório da
fiscalização ocorrida no dia 12 de outubro na localidade do Sítio São João. Falou
que é do conhecimento de todos o que aconteceu e a vigilância chegou na
localidade e fez suas ações. O Vereador Júnior da Betânia, que saudou a todos
parabenizou os professores pelo seu trabalho. O Vereador Nael, que saudou a
todos, iniciou parabenizando todos os professores pelo seu dia e, em seguida,
fez uma nota de repúdio sobre o que aconteceu no dia 12 de Outubro no Sítio
São João. Se solidariza com aquela família que está sendo tão perseguida, e
com relação a vigilância sanitária, disse que é um absurdo o que aconteceu.
Porque a carne que estava lá era para o consumo e não para comercialização e
isso é abuso de poder. Quer mais explicações a respeito desse fato que
aconteceu. A Vereadora Seabranira, que saudou a todos, iniciou sua fala lendo
a palavra de Deus, Evangélico de Lucas. Pediu as comissões que acelerem
alguns pareceres, que um deles é o que dá nome de dona Marieta ao posto
eleitoral. A Vereadora Preta, que saudou a todos, iniciou dizendo que o que é
certo é certo e o que for errado é errado e que há vários dias atrás o secretário
de agricultura veio aqui e explicou detalhadamente porque o matadouro tinha
fechado e o que era certo e o que era errado. Ai colocam em rede Sociais um
boi morto em cima de um monte de folha no meio do mato. O problema não é
porque fosse para uma festa, e sim porque não está adequado para o consumo
humano. Disse ao Vereador Chico da Betânia que esse Projeto de Lei deveria
ter sido mais democrático, o nome da areninha, e não só ser publicado depois
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que já tem o nome da areninha, porque ela acha que nenhum Vereador iria se
impor de dá o nome de Surano a areninha. Está falando com relação a eles
parlamentares por esse projeto estar a vários meses tramitando sem os mesmo
estarem a par. Convidou todos os Vereadores para participarem da festa dos
professores na Secretaria de Educação. O Vereador Flávio, que saudou a todos,
iniciou falando que a situação sobre a ENEL é precária. Falou a respeito do
requerimento que eles fizeram. É para que eles tenham um posicionamento de
como foi feita essa abordagem nessa questão desse animal que foi abatido lá no
Sítio São João, no qual ele chegou lá a tarde e tinha um policiamento que não
era da nossa Cidade atrás de busca de arma de cidadão e a mãe idosa deitada
em uma rede passando mal, porque ela nunca viu aquilo na sua residência. E
tem que ver como foi essa ação para poder ser explicado. Sabe que não foi
correto terem publicado em redes Sociais e a forma que o boi foi abatido não
está correta, mas segundo relatos a vigilância sanitária recolheu a carne de
forma incorreta. Sabe que o Secretário de agricultura fez uma bela explanação
quando veio a essa casa Legislativa. O Vereador cedeu a parte a Vereadora
Seabranira que falou que quando o Secretário de agricultura esteve aqui explicou
muito bem e ela tinha falado para Pedro que não iria acontecer de matarem
animal na moita, porque nosso povo estava educado. Mas talvez essa palavra
que ela disse é que o povo não estivesse sabendo tanto, e que seria bom que
fosse mais esclarecido, porque o povo não está bem preparado. O Vereador
Flávio falou que hoje temos um Secretário de agricultura com conhecimentos
técnicos, mas o que ele não concorda é a vigilância sanitária ter chamado a
polícia. E que eles mandem esse relatório dando esclarecimentos sobre o
acontecido. Por fim, parabenizou todos os professores pelo seu dia. A Vereadora
Preta falou em relação ao parque de Vaquejada que foi morto algum animal e
que a administração não teve conhecimento nesta parte e não tem nada que
prove. É diferente de uma coisa concreta e de suposições. E, com relação a
política como se falam de perseguição a mesma iria deixa uma coisa bem clara,
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José Maria não é candidato, ele não precisa estar fazendo politicagem ele,
precisa administrar o Município da forma correta e do jeito que tem que ser. A
Vereadora disse que o Vereador Chico da Betânia sempre diz as coisas e depois
nega. E que temos que ser responsável pelos nossos atos. O Vereador Deir da
Catingueira, que saudou a todos, iniciou agradecendo ao Presidente desta casa
Legislativa pelo convite que foi feito a ENEL, que estiveram visitando a sua
região, onde ele cobrou novamente que as contas de energia seja cobradas
mensalmente. E em questão do boi, nós, seres humanos, temos conhecimentos
das coisas, mas somos muitos teimosos e não respeitamos as Leis. Aí quando
somos punidos achamos ruim. Em seguida o Senhor Presidente passou os
trabalhos para a servidora Yanna que fez a leitura do sumário do dia. Projeto de
Lei Nº 014/2019, de autoria do poder Executivo, que autoriza o chefe do poder
Executivo a indenizar a posse ao proprietário posseiro ou ocupante do imóvel
descrito no memorial e adota outras providencias. Projeto de Decreto Nº
004/2019, de autoria da Vereadora Preta, que Concede o título de cidadão
Fariasbritense a Senhora Francisca Lucélia Furtado Caldas e adota outras
providencias. Indicação de autoria do Vereador Júnior da Betânia Solicitando o
envio a esta casa Projeto de Lei visando a efetivação dos Professionais do
magistério, efetivos com 20 horas aulas semanais, que estejam há mais de 05
anos ampliados, sem interrupção assim como a unificação em uma única
matricula, profissionais que tenham dois concurso de 20 horas cada. Em seguida
o Presidente colocou a indicação do Vereador Júnior da Betânia em votação. O
Vereador fez suas justificativas a respeito da indicação. A indicação foi votada e
aprovada por todos os Vereadores. Em seguida a relatora Preta da comissão
permanente fez a leitura do Parecer Nº 031/2019 Sobre o Projeto de Lei Nº
011/2019 (Do Poder Executivo), que dispõe sobre a alteração da Lei Nº
1.473/2019, que autoriza o poder Executivo a contratar operação de crédito com
Instituição Financeira e da outras providencias. O Presidente colocou o Projeto
de Lei em discussão, o Vereador Chico da Betânia disse que esse Projeto já foi
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muito visto e que teve divergências e naquele momento precisava ver com muita
precisão as questões. Vê que o Prefeito obrigou-se fazer uma alteração e já
rodou por comissão uma hora reunia outra hora não dava certo. E que ele pede
vista ao Projeto de Lei Nº.011/2019. O Presidente aceitou o pedido de vista do
Vereador Chico da Betânia. Dando continuidade, a Vereadora Preta, relatora da
comissão permanente fez a leitura do parecer Nº 032/2019 Sobre o Projeto de
Lei Nº 012/2019 (Do Poder Executivo), que dispõe sobre a autorização para
rateio com profissionais do magistério dos recursos recebidos da União em
decorrência de ação ajuizada para repasse das diferenças relacionadas a
complementação do Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e dá outras providencias.
O Presidente colocou o parecer em discussão onde alguns Vereadores se
pronunciaram e em seguida foi colocado em votação e foi aprovado por todos os
Vereadores. O Presidente passou a palavra para o Sargento Valdemar que fez
alguns esclarecimentos a respeito do acontecido no sábado dia 12 de outubro
no Sitio São João. Como de fato ocorreu os procedimento dos policiais e dos
agentes comunitários. Não havendo mais nada a tratar na pauta do dia, o
Presidente deu por encerrada a sessão. Eu Cícera Erlândia de Alencar Pereira,
lavrei a presente ata que será assinada pelos Vereadores presente.
Plenário Luiz Pereira da Silva da Câmara Municipal de Farias Brito, Ceará 16 de
Outubro de 2019.
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