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Ata da Decima Sétima Sessão Ordinária (itinerante) do Primeiro Período 

Legislativo, realizada no dia 26 de Maio  de 2017, às dez horas, na localidade de 

Rinaré Sede do  Município  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 presentes, faltou por motivo justificado o 

vereador; Carlos de Paula Rabelo.  Havendo número legal, o presidente declarou 

aberta a sessão, e convidou o secretario para fazer a leitura das  atas das sessões 

anteriores que foram aprovadas com emendas de autoria dos vereadores; 

Francisco Egberto Pordeus Oliveira e Joaquim Rodrigues Lemos. Foi lido um 

texto bíblico pelo o vereador e presidente Gilson Fernandes da Silva. Dando 

procedimento aos trabalhos o senhor presidente passou para o EXPEDIENTE; 

Não houve oradores o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Foi lido o 

memorando Nº 17/2017, de autoria do vereador;  Carlos de Paula Rabelo, que 

solicitou o apoio dos colegas. Foi lido e aprovado por unanimidade o requerimento 

de Nº044 e 045/2017 de autoria da vereadora Eneide Maria Saraiva Nobre que 

solicitou o apoio dos colegas. Foi lido e aprovado por unanimidade o requerimento 

de Nº046 de autoria de vereador Gilson Fernandes da Silva o mesmo solicitou o 

apoio dos colegas. Foi lido e aprovado por unanimidade o requerimento de Nº047 

de autoria de vereador Egberto Pordeus Oliveira, o mesmo solicitou o apoio dos 

colegas. Não havendo mais matéria o presidente facultou a palavras os senhores 

vereadores; O presidente facultou a palavra; na oportunidade em que o vereador 

Francisco Egberto Pordeus Oliveira, iniciou suas palavras cobrando do 

secretário de Pesca o concerto da máquina de gelo, mesmo sabendo do processo 

de licitação, já estaria com quatro meses, e, os pescadores estariam sendo 

prejudicados. Solicita da secretária de educação que a mesma lhe retornasse para 

informar á cerca das merendas escolares, pois a mesma havia falado que 
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ocorreram problemas licitatórios, e, estariam resolvendo, após solicita ainda as.  

 

visitas da comissão de educação nas escolas. Solicita da secretária de Saúde a 

contratação de um cardiologista, pediatra e um ortopedista para o município de 

Banabuiú. Acrescenta que a mesma teria falado a respeito das vagas na 

POLICLINICA, porém era um processo demorado para conseguir consultas. Logo 

após fala a respeito dos transportes escolares, que não teria recebido reclamação 

do referido, e, gostaria de saber como estava, pois teria acontecido a licitação, e, 

uma empresa havia ganhado. Não seria contrato direto com os proprietários de 

carros, a empresa que faria esse contrato, e, esperava que tivesse sido resolvido, 

porém gostaria de saber como iria ser pago os três meses. Parabeniza ao 

secretário de Obras pelas estradas que haviam sido feitas, e, esperava que todas 

fossem concluídas, e, solicita do mesmo a iluminação publica e a limpezas das 

ruas, pois estariam sendo feitas somente nas principais, e, requeria que fossem 

concluídas em todo o município. Cobra ainda o relatório de movimentação das 

máquinas do PAC. Ressalta a saída de uma profissional capacitada que teria na 

localidade do Rinaré, que por conta de politicagem havia saído. Solicita da 

bancada que conversem com o senhor prefeito para que a mesma volte a atender 

na localidade do Rinaré. Em seguida, pronunciou-se o vereador Joaquim 

Rodrigues Lemos, Iniciou suas palavras, cobrando o concerto da máquina de 

gelo, pois seria uma renda para o município, e, poderia atender aos pescadores, 

porém com a mesma quebrada, estaria causando prejuízo aos demais. Ressalta 

em relação á outra profissional que estaria prestando serviço na localidade do 

Rinaré, e, a mesma seria de outra região, na qual havia uma profissional 

capacitada naquela localidade. Acrescenta que essa problemática não ocorria 

somente na área da saúde, pois na área da educação teria profissionais de 

localidades que seriam efetivos, mas que estariam prestando serviços em outras 

regiões. Em seguida fala a respeito de um carro da prefeitura que teria incendiado 

na localidade de Pedras Brancas, e, o mesmo ainda se encontrava no mesmo 
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local. Após fala que perto do açude grande havia um ônibus que leva os  

 

universitários, no qual o mesmo teria dado problema, e, ainda estaria no mesmo 

local, correndo o risco de um acidente por está quase com a metade dentro da 

rodovia. Acrescenta ainda o transporte publico que estaria enfrente a escola da 

Jurema Nova há alguns dias, por conta de ter dado problema, e, outro transporte 

de péssimas condições estariam levando os alunos. Teria um setor de transporte 

para que os mesmo fossem guardados, e, não ocorrendo assim risco de acidente 

por estarem nas estradas. Posteriormente fala a cerca da saúde, na qual teria feito 

uma visita ao posto de saúde do município, onde as pessoas teriam que passar a 

noite pernoitando para marcar suas consultas pela manha. Logo após fala que o 

município não disponibiliza serviço do profissional como pediatra, cardiologista, e, 

prevenção para as mulheres, o que ocorria eram de duas a três vagas de cada 

área, que seria oferecida pelo estado através da POLICLINICA, porém esse 

serviço era atendido para os municípios do sertão central, assim não teria como 

atender o município do Banabuiú por completo. Findada as palavras, iniciou a fala, 

o vereador Daniel Bandeira Lima, iniciou suas palavras em relação ao carro 

incendiado que estaria na estrada da Pedras Brancas, na qual o mesmo estaria 

sendo verificado para saber o que havia acontecido, acrescenta que na gestão 

passada os ônibus haviam ficado sucateados. Logo após fala a respeito da Praça 

do Rinaré, onde estaria em péssima qualidade, e, parabeniza ao 

vereador/presidente Gilson Fernandes pelo requerimento da limpeza da mesma. 

Após fala sobre a quadra do Rinaré, que o vereador/presidente Gilson Fernandes, 

teria conseguido essa emenda parlamentar com o deputado André Figueiredo, e, 

durante oito anos não teriam sido feita uma reforma. Em seguida fala a respeito 

das estradas que estariam em boa qualidade, porém não saberia que todas 

fossem feitas que nem as principais, pois assim levaria muito tempo para que 

concluíssem todas. Diz ainda que qualquer pessoa que queiram preparar seus 

açudes, a secretaria de Obras irá fazer o planejamento, e, a melhoria dos mesmos. 
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Em seguida falou sobre as merendas escolares, onde o mesmo é membro da  

 

comissão de Educação, e, iriam começar a fazer as visitas nas escolas. Logo após 

fala em relação ao requerimento juntamente com o vereador Thiago de Sousa, 

para que a administração comprasse uma SILADEIRA, para ajudar aos 

agricultores a fazer SILAGEM, provavelmente não teria mais como ser no ano de 

2017, pois os agricultores teriam que fazer suas silagens para não perderem suas 

forragens. Acrescenta que de 184 municípios do Estado do Ceara, Banabuiú teria 

sido o único com HORA DE ARAR. Em seguida, falou o vereador Josanias de 

Oliveira, iniciou suas palavras solicitando do secretário de Obras, o concerto da 

estrada do Governo II até Malhada Grande.  Após, passou-se a palavra para a 

vereadora Eneide Maria Saraiva Nobre, esta iniciou a cerca das máquinas que já 

estariam nas estradas da Cipoada para chegar a Barra do Sitiá, porém deveria ter 

sido iniciada na Lagoa da Serra, pois é mais perto para a população chegar até o 

município, mas o importante é que façam as estradas.  Acrescenta que na região 

das Casinhas quando chove, não tem como o carro passar. Solicita dos colegas 

vereadores, que juntos façam uma visita ao hospital, pois havia recebido 

informações de que teriam faltado remédios. Falou o vereador Jeovane Bezerra 

Dutra. Iniciou suas palavras solicitando o concerto do calçamento do Alto Alegre, 

que por conta da escavação do projeto da Adutora, os carros passam e acabam 

quebrando a barreira, ocorrendo assim um risco de acidente. Em seguida fala em 

relação ao carro que teria sido destinado ao posto de saúde da Boágua, pois teria 

acontecido um problema, e, o mesmo não teria ido, esperasse que não ocorresse 

novamente. Posteriormente fala sobre as solicitações de um cardiologista, pediatra 

e um ortopedista, pois na POLICLINICA as vagas são limitadas, não podendo 

atender a todos, e, com esses atendimentos no município ajudaria toda a 

população. Logo após fala em relação ao requerimento em conjunto para a 

Deuzinha, não desmerecendo a quem estaria em seu cargo, porém é um pedido 

da localidade. Passou-se a palavra ao Vereador Joaquim Eudo Nunes de 
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Oliveira, iniciou suas palavras em relação às licitações, na qual alguns problemas  

 

 

que teriam acontecido fosse por conta das mesmas. Posteriormente fala sobre a 

Praça do Rinaré, onde teria sido uma emenda do deputado Eugênio Rabêlo, na 

qual teria sido divida para a Praça da Pedra Branca, e, a do Rinaré estaria em 

péssima qualidade. Acrescenta ainda o projeto “Minha Casa, Minha Vida”, no qual 

seriam construídas 40 casas, porém no Alto Alegre, só foram feitas 12 casas, onde 

seis empresas haviam ganhado as licitações, mas não se sabe o que aconteceu 

com as outras casas. Após solicita das comissões que as mesmas fiscalizassem 

para que o município não fosse prejudicado, como exemplo o estádio, que já teria 

sua segunda licitação, e, outra empresa havia ganhado, mas os vereadores teriam 

que fiscalizar a empresa para que não ocorra o mesmo problema. Logo após fala a 

respeito das merendas escolares, na qual na localidade do Rinaré a mesma estaria 

de boa qualidade, porém na Boágua as merendas são de péssima qualidade. Em 

seguida fala a cerca do calçamento do Alto Alegre, no qual o mesmo está péssimo 

por conta da escavação do projeto da adutora, causando assim risco de acidente, 

onde já teria feito requerimentos para que fosse concertado, na qual no Alto Alegre 

não teria sido feito nenhuma limpeza, mas iria continuar cobrando a melhoria para 

o mesmo. Solicita para o senhor prefeito uma emenda para que se conclua a 

quadra do Rinaré. Posteriormente, a palavra fora passada para o vereador Thiago 

de Sousa Oliveira, oportunidade em que, iniciou suas palavras em relação ás 

licitações, como exemplo a Praça do Rinaré que está em péssimas condições, no 

qual os vereadores deveriam ter fiscalizado do começo ao fim, pois é obrigação 

dos mesmos. Posteriormente fala sobre as problemáticas da gestão passada. Em 

seguida fala a cerca da Agricultura, na qual estaria sendo feito um cadastramento 

dos agricultores que iria realizar a SILAGEM, onde muitos não podem comprar 

plástico por ser um pouco caro, mas o secretário de agricultura irá fazer a 

distribuição de plásticos para os agricultores, atendendo ao requerimento do 
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vereador Thiago de Oliveira e Daniel Bandeira. Acrescenta que teria feito um  

 

requerimento juntamente com o vereador Daniel Bandeira, para que se tenha uma  

máquina que faça a silagem dos produtores, pois assim ajudaria até mesmo a 

economia do município. Logo após fala a cerca da passagem que teria sido feita 

na Mozarlândia e na Malacaxeta que dá acesso ao Jiqui, no qual o objetivo dessas 

passagens é que a população dessas localidades e regiões vizinhas tenha acesso 

garantido. Após fala que por conta do rio que havia enchido, os carros teriam 

ficado sem passagem. Acrescenta que teria recebido informações de que pessoas 

estariam dizendo, que essa passagem seria para beneficiar somente uma 

comunidade, mas estaria beneficiando á todos. Falou a vereadora Maria de 

Fatima Silveira da Silva. Iniciou suas palavras em relação á requerimentos que já 

havia feito para a região do Rinaré, e, que seus pedidos não seriam para beneficiar 

a si mesmos, mas sim a população. Em seguida fala á respeito da politica no país, 

no qual diz que a população pode mudar com seu voto, colocando pessoas em 

que se possa confiar. Pede para que se dê tempo à nova administração, pois tudo 

depende de licitação, e, que teve atraso com a mesma, porém a gestão teria 

vontade de trabalhar e melhorar o município. Posteriormente fala em relação à 

POLICLINICA, no qual daria vagas para atender as pessoas do município. 

Acrescenta a respeito da solicitação de um pediatra, porém diz que seria melhor 

um Traumatologista, pois a criança doente já teria os postos de saúde e o 

município não atende especialização, e, um traumatologista e um cardiologista são 

essenciais para o município. Em seguida fala sobre as professoras que estariam 

trabalhando em localidade que não seriam as suas, porém teria acontecido uma 

seleção, e, teria tido segunda chamada, tendo assim que preencher as vagas que 

faltavam, mas caso tivessem passado na seleção poderiam escolher onde 

trabalhar. Solicita o piso do salão da escola do Rinaré, placa de entrada e a 

ampliação de duas salas de aula. Por fim, o vereador/presidente, Gilson 

Fernandes da Silva, iniciou suas palavras solicitando o calçamento do Rinaré, e, 
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diz que já existe requerimento de reforma da escola. Solicita da comunidade que  

 

 

convidassem para o programa “Um Dedo de Prosa”. Em seguida fala que concorda  

com os relatórios das maquinas do PAC, e, que a câmara nunca recebeu um 

relatório das mesmas. Após fala a cerca da Praça do Rinaré, na qual diz que havia 

solicitado que as comissões fossem até a mesma e não foram, acrescenta que 

para abrir uma CPI necessita de quatro vereadores para assinar o requerimento, e, 

somente três vereadores assinava, porém iriam procurar conseguir a melhoria da 

mesma. Logo após fala sobre a energia das regiões de Rinaré, Caraúbas até 

Governo II. Em seguida fala a respeito do Ônibus dos universitários que estaria 

parado perto do açude grande, porém não queria dizer que o mesmo estivesse 

abandonado. Acrescenta quanto ao carro que teria incendiado, não haveria mais o 

que fazer, porém teriam que saber o motivo do incêndio, e, não teriam como tira-lo 

das estradas antes disso. Posteriormente fala a cerca da máquina de gelo, na qual 

a mesma só pode ser concertada com licitações.  Após fala sobre as licitações, 

como gasolina, Hora de Arar e merendas escolares, poderiam ter sido feitas na 

gestão passada.   

 

 

 

 

 


