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Ata da Nona Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo, realizada no dia 29 

de Setembro de 2017, às dez horas, no salão nobre da Câmara Municipal de 

Banabuiú, realizou-se uma sessão Ordinária sob a presidência do vereador Gilson 

Fernandes da Silva e secretariado pelo o vereador Thiago de Sousa Oliveira, O 

presidente convidou o secretário para fazer a chamada dos vereadores; faltaram 

por motivo justificado os vereadores  Jeovane Bezerra Dutra e Maria de Fatima 

Silveira da Silva.  Foi introduzido o hino municipal, havendo número legal, o 

presidente declarou aberta a sessão. Não houve leitura de ata. Foi lido um texto 

bíblico pelo o vereador Thiago de Sousa Oliveira. Dando procedimento aos 

trabalhos o presidente passou para o EXPEDIENTE; Não havendo oradores o 

presidente passou para a ORDEM DO DIA: Foi lido um memorando Nº  31 e 

32/2017, de autoria dos vereadores Jeovane Bezerra Dutra e Maria de Fatima 

Silveira da Silva, os mesmos  justificando sua falta nesta sessão.  Foram  lidos e 

aprovados os pareceres favoráveis ao projeto de Lei Nº 012/2017, Oriundo do 

Poder Executivo Municipal de Banabuiú, em que dispõe sobre o plano 

plurianual do município de Banabuiú para quadriênio 2018/2021, e dá outras 

providencias.  Em seguida o presidente colocou o referido projeto de Lei, Nº 

012/2017, Oriundo do Poder Executivo Municipal de Banabuiú, em que dispõe 

sobre o plano plurianual do município de Banabuiú para quadriênio 

2018/2021, e dá outras providencias, em primeira votação sendo aprovado por 

unanimidade. O vereador Francisco Egberto Pordeus Oliveira solicitou o interstício 

de 24horas para que o referido projeto receba sua segunda e ultima votação ainda  

nesta sessão, o pedido do vereador foi acatado e em seguida o  projeto de Lei, Nº 

012/2017, Oriundo do Poder Executivo Municipal de Banabuiú, em que dispõe 

sobre o plano plurianual do município de Banabuiú para quadriênio 

2018/2021, e dá outras providencias, foi aprovado em segunda e ultima votação 

por unanimidade. Foi lido oficio Nº 120/2017, de justiça da comarca vinculada de  
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Banabuiú. Não havendo mais matéria o presidente facultou a palavra aos senhores 

vereador, que na oportunidade falou o vereador Thiago de Sousa Oliveira, iniciou 

suas palavras com relação ao PPA (Plurianual), que teria sido aprovado e explica o 

objetivo do mesmo. Em seguida fala sobre a presença do comandante de policia 

do município de Banabuiú, Erli Lopes, em relação ao que poderia ser melhorado 

para o município. Posteriormente fala sobre a sessão itinerante na localidade de 

Boa Agua, e, parabeniza ao presidente Gilson Fernandes pelas sessões 

itinerantes. Agradece pela iluminação da quadra de Boa Agua. Solicita do 

secretário de esportes materiais esportivos para aquela localidade. Em relação à 

falta de agua que as localidades de Boa Agua e Salgadinho estão passando, a 

adutora não estaria mais funcionando, e, em ações teria sido falado a respeito de 

um poço profundo para aquelas localidades, pois viria a está resolvendo essa 

problemática. Fala sobre sua ida a Fortaleza, na STA, pedindo apoio ao secretário 

de agricultura do Estado do Ceará, e, o mesmo teria mandado instalações de cinco 

poços profundos, e, que venha a beneficiar as comunidades. A cerca das estradas, 

as mesmas estariam ficando de boa qualidade, e, estariam fazendo as de 

Ferrolândia, Sitio Angico e Muriçizinho. Solicita a iluminação publica das 

localidades de Malacacheta e Caraúbas. Em seguida fala sobre a produção de 

leite no município, que viria crescendo, e, estariam tendo ajudas e incentivos. 

Haviam conseguido doações de dez bezerros de touros que vieram do Paraná, e, 

iria ser feito o sorteio nas comunidades que tem o programa PA leite.   Em seguida 

falou o vereador Joaquim Rodrigues Lemos, iniciou suas palavras a cerca de 

reclamações que vinha recebendo, como exemplo na área da saúde, o serviço de 

atendimento, onde um paciente teria ido com problema de coluna, e, teria sido 

passada fisioterapia para o mesmo, e, havia pedido um transporte da saúde para 

que fosse levado a sua residência, e, a secretária de saúde teria negado. Levado 

até Fortaleza, o mesmo havia feito exames, onde caso tivesse continuado fazendo 

fisioterapia, ocorria o risco de ficar aleijado. Com relação aos transportes  
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escolares, fala sobre o ônibus da localidade de Lagoa da Serra, no qual já iria fazer  

três meses que o mesmo não funciona por falta de uma mangueira que custa em 

torno de duzentos e pouco reais, e, seria pago um carro particular, que seria um 

valor mais alto do que o concerto do ônibus, e, o motorista seria concursado 

fazendo o trabalho em um transporte particular. Esperava que com o PPA (plano 

plurianual), os valores que estão especificados fossem aplicados, pois até os dias 

atuais teria sido gasto mais de trinta e quatro milhões. Com relação à redução dos 

salários, no qual o senhor prefeito teria dito que estaria recebendo um milhão e 

oitenta do governo Federal, e, estava gastando um milhão e duzentos. Na 

oportunidade teria indagado ao mesmo o que o governo estadual passa e o que o 

munícipio tem para gastar com a educação. Teria indagado ainda o porquê de o 

hospital ter seis refeições diárias acompanhado de um cardápio com quarenta e 

seis tipos de alimentos com o valor total de trinta e sete reais por dia. Falou a 

vereadora Eneide Maria Saraiva Nobre, inicia suas palavras a cerca do transporte 

escolar que leva os alunos do Beira Rio, Veneza, Cajazeiras e Sitio Garrote estaria 

sem funcionar e não teria sido tomado nenhuma providencia. Com relação às 

merendas escolares, diz que as mesmas estariam em péssima qualidade. Em 

seguida fala sobre as estradas, solicita que concluam as estradas. Acrescenta que 

teria recebido reclamações de que no hospital seria apenas um copo para as 

pessoas passarem o dia. Fala a respeito da falta de agua, solicita para que se 

reunissem com o exercito, para saber o motivo de não estarem abastecendo agua 

para as localidades. Falou o vereador (presidente), Gilson Fernandes da Silva, 

iniciou suas palavras a cerca dos poços profundos, diz ter conseguido para as 

localidades de Quiniporó, Caatinga e Lagoa da Caiçara. Parabeniza ao senhor 

Fernando Pordeus pelas doações de Bezerros. Solicita do secretário de 

agricultura, que com o PPA LEITE de um real e vinte e um centavos o litro, que 

seja colocado mais tanques de leite nas comunidades, e, iriam atrás de um tanque  
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para o Logradouro e outra para o Governo II, e, fazer com que os produtores 

vendam diretamente para os empresários. Solicita que o secretário de agricultura  

que venha mais a câmara municipal, que seja feito mais programas para o 

agricultor pecuarista. Requere a iluminação publica do Governo I e II, Caraúbas, 

Malacacheta, Caiçarinha e Rinaré Sede. Fala sobre as sessões itinerantes, e, 

explica sobre as mesmas. Acrescenta o programa “um dedo de prosa”, e, diz sobre 

a ouvidoria, explicando em seguida cada uma. Não havendo mais matérias e nem 

oradores, o presidente encerrou a sessão marcando outra ordinária para o dia 06 

de Outubro  de 2017. Eu, Thiago de Sousa Oliveira, elaborei a presente ata que 

depois de lida e aprovada vai assinada pelos vereadores presentes.  

 


