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Ata da Decima Primeira Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo, 

realizada no dia 11  de Outubro 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;  Francisco Egberto P. 

Oliveira, Joaquim Rodrigues Lemos, Daniel Bandeira Lima e Jeovane Bezerra 

Dutra.  Foi introduzido o hino municipal, havendo número legal o presidente 

declarou aberta a sessão. As atas foram lidas e aprovadas  por unanimidade.  Foi 

lido um texto bíblico pelo o Pastor  Antônio Alves. Dando procedimento aos 

trabalhos o presidente passou para o EXPEDIENTE; Foi lida a solicitação de 

espaço do senhor Jose Edgar, agente de desenvolvimento do banco do nordeste 

que na oportunidade fez vários esclarecimentos sobre a lei N 13340 e a resolução 

4591 aos produtores rurais do município de Banabuiú,  os  vereadores fizeram 

varias perguntas e obtiveram suas respostas, em seguida o mesmo agradeceu a 

oportunidade. Não havendo mais orador o presidente passou para a ORDEM DO 

DIA: Foram  lidos os memorandos Nº  36,37, 38 e 39/2017, de autoria dos 

vereadores;  Francisco Egberto P. Oliveira, Joaquim Rodrigues Lemos, Daniel 

Bandeira Lima e Jeovane Bezerra Dutra, os mesmos  justificaram  suas faltas 

nesta sessão. Foi lido e entregue as comissões competentes o projeto de Lei N º 

16/2017, Oriundo do Poder Executivo Municipal em que dispõe sobre o piso 

salarial dos condutores de ambulância no município, de Banabuiú –Ce nos termos 

do artigo  10 da  lei Municipal Nº 614/2016. Foi lido e aprovado  o requerimento Nº 

85/2017, de autoria do vereador Joaquim Eudo Nunes de Oliveira,  em que 

defendeu seu requerimento. Foi lido e aprovado  o requerimento Nº 86/2017, de 

autoria do vereador Gilson Fernandes da Silva, que defendeu seus requerimento 

solicitando o apoio dos colegas. Não havendo mais matéria o presidente facultou a  
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palavra aos vereadores;  Falou Josanias de Oliveira, agradecendo ao senhor 

secretario de agricultura por ter concedido quatro pipas com agua para as 

localidades de Malhada Grande e Sitio Angico,  e  solicita mais umas duas, pois 

não supriu as necessidades das pessoas, no qual só foram colocados para oito 

famílias e mais de trinta haviam ficado sem agua. Agradece também pelas 

maquinas do concerto das estradas. Requereu da secretária de saúde o 

combustível do carro da saúde que trás as pessoas para a fisioterapia. Solicita 

ainda que seja encaminhada uma fisioterapeuta para a região. Em seguida falou o 

vereador Thiago de Sousa Oliveira, iniciou suas palavras solicitando um minuto 

de silêncio pela morte de seu avô,  fez uma homenagem ao mesmo. Em seguida 

fala sobre a lei que dá direito de desconto para os produtores que tem alguma 

divida no Banco do Nordeste. Ainda em suas palavras falou sobre o estádio 

municipal de Banabuiú, no qual as obras irão continuar e assim ser concluído. Em 

seguida fala a cerca do Ginásio coberto do município, no qual seria uma emenda 

do deputado federal Chico Lopes, para a reforma do mesmo. Logo após fala sobre 

a capela que a comunidade da Boa Agua estaria tentando construir, onde mesmo 

com dificuldades já teriam iniciado a obra, solicita de apoio e doações para a 

construção da igreja. Em seguida diz que as instalações dos poços profundos já 

estariam concluídas. Solicita da direção do SAAE que toma uma atitude para a 

falta de agua, que o conjunto Mozart Nobre (Alto Alegre) vinhe enfrentando, onde 

segundo uma moradora estaria com quarenta e cinco dias que não teria agua. Fala 

sobre a entrega de um tanque de leite para a comunidade de Caiçarinha e junto 

com esse tanque foi conseguido um tambor de sêmen dos melhores touros, dando 

oportunidade aos produtores de melhorar seus gados. Falou o vereador Joaquim 

Eudo Nunes de Oliveira, a respeito da reforma do ginásio municipal. Acrescenta o 

estádio municipal, onde uma das emendas seria do deputado Eugenio Rabelo,  

solicita que sejam fiscalizadas essas obras para que não ocorrer o que teria 

acontecido de não serem concluídas. Acrescenta que quanto mais rápidas forem  
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concluídas, melhor para os jovens. Em seguida falou a vereadora Eneide Maria 

Saraiva Nobre,  a cerca do Ginásio municipal e Estádio municipal, no qual diz que 

precisa sim  fiscalizar essas obras para que as mesmas sejam concluídas. Quando  

ao transporte da Barra do Sitia que percorre Beira Rio, Veneza, Cajazeiras, Sitio 

Garrote, que estaria sem funcionar novamente e solicita que seja resolvido. 

Requereu pipas de agua para ajudar as comunidades que necessitam. Falou a 

vereadora Maria de Fatima Silveira da Silva, iniciou suas palavras parabenizando 

aos funcionários da escola de Laranjeiras pela festinha das crianças. Em seguida 

fala sobre a campanha do Outubro Rosa, que seria contra o câncer de mama. 

Acrescenta que no mês de setembro teria sido feita 176 mamografias, parabeniza 

também a  secretária de saúde pelo trabalho desenvolvido. Em relação ao neto do 

vereador Josanias de Oliveira, diz para o mesmo procurar a secretária de saúde,  e 

que a mesma ira ajuda – los. Ainda em suas palavras falou  sobre a falta de agua 

no Bairro Alto Alegre, no qual o diretor do SAAE já estava tentando resolver. Falou 

o vereador (presidente), Gilson Fernandes da Silva, iniciou suas palavras 

parabenizando ao senhor prefeito Edinho Nobre por ter lutado pelo dinheiro para a 

construção do estádio municipal, e parabeniza também ao ex-secretário de esporte 

Marcel Farias e sua equipe pela emenda do deputado Chico Lopes. Em relação à 

falta de agua do Bairro Alto Alegre, diz ter recebido informações que seria cavado 

um poço para que o mesmo fosse abastecido. Em seguida fala do projeto que teria 

sido dado entrada dos salários dos condutores de ambulância. falou sobre uma 

nota que teria saído a respeito do combustível da câmara municipal, explicou o 

motivo de ter sido licitado oito mil litros de gasolina, porém só teriam sido gastados 

até o momento quatro mil, duzentos e noventa e dois litros. Acrescenta que teria 

sido dito que foram consumidos oitenta litros de óleo lubrificante, foram 

consumidos vinte e quatro litros, sendo feito oito trocas no Siena. Enquanto a S10, 

ainda não teria sido feita licitação, por tanto combustível estaria saindo dos bolsos 

de cada vereador que solicitasse o transporte. Em seguida diz que a proposta de  
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interligação de Bacias já estaria na CORGERH, e, a mesma já havia aceitado, e, 

iria passar para o Governo do Estado.  A cerca da repatriação, na qual diz que é 

um valor que ajuda, mas não totalmente. Em seguida diz que quando chegar um 

oficio do prefeito anterior, irá convocar a atual gestão para que seja ouvido os dois 

lados. Falou a cerca dos dados que foram mostrados anteriormente,  teria somado 

tudo (ICMS, CTN e FUNDEBE), a diferença percentual do aumento foi de 2, 97%, 

em seguida mostrou alguns aumentos que teve. Pede para que as comissões 

trabalhem e tragam relatórios ainda em suas palavras falou a cerca da redução, 

aonde diz que é melhor reduzir o salario do que colocar as pessoas pra fora. Não 

havendo mais matérias e nem oradores, o presidente encerrou a sessão marcando 

outra ordinária para o dia 20 de Outubro de 2017. Eu, Thiago de Sousa Oliveira, 

elaborei a presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada pelos 

vereadores presentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


