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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 09:05 horas (nove horas e cinco minutos) do dia 01 (primeiro) de setembro 

do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), compareceram à sessão da Câmara 

Municipal os vereadores Antônio Bezerra Primo, Antônio Waltene F. De 

Alcântara, Cicero Porfírio da Silva, Edson Ferreira Lima, Everton Oliveira 

Calixto, Flávio Jorge de Lima, Francisco Lourenço de Andrade, Heloísa 

Aurélio de Meneses Pereira, João Ferreira de Alencar, Manoel Domingos 

da Silva e Raul Franklin Carvalho de Souza. Em nome de Deus e da 

democracia, o senhor presidente, vereador Flávio Jorge de Lima, declarou 

aberta a sessão ordinária e indagou, segundo artigo 132 do Regimento Interno, 

se os vereadores pretendiam retificar a ata da sessão anterior, previamente 

enviada por meio eletrônico. Não havendo retificação, a ata foi aprovada por 

todos. Em seguida, o presidente pediu que servidora da casa fizesse a leitura 

do Expediente. A servidora fez a leitura do Projeto de Lei N° 015/2021, de 

autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual para 

o período de 2022 a 2025. Ela também fez a leitura do Ofício N° 064/2021, do 

Sr. Davi de Raimundão, que versa sobre a troca de tubulação e a 

construção/ampliação de uma caixa d’água na comunidade Lamaju. Também 

leu o Ofício nº 065/2021, do Sr. Davi de Raimundão, que trata sobre a 

construção de uma faixa de passeio no anel viário que margeia o Município de 

Farias Brito, bem como a iluminação pública da referida obra. Concluiu lendo o 

Ofício N° 066/2021, do sr. deputado Davi de Raimundão, que versa sobre a 

prestação de contas sobre os requerimentos apresentados na última sessão 

ordinária da Câmara, especificamente sobre limpeza do açude da Vila Lamaju. 

O presidente lembrou que o PPA irá para a Comissão Permanente para depois 

retornar ao plenário. Em seguida, a passada foi passada aos vereadores. O 

vereador Raul da Serra, que saudou a todos, solidarizou-se com a família da 

senhora Cleonice, falecida ontem no Cariutaba. Falou do Setembro Amarelo, 

mês de campanha à prevenção do suicídio. Pediu participação de todos na 

campanha, juntamente com a gestão municipal. O vereador Professor Waltene, 

que saudou a todos, relatou que na semana passada se reuniu com membros 

da Associação de Produtores Rurais de Farias Brito, para tratar sobre o apoio 

do poder público na permanência deles no comércio de Farias Brito. Destacou 

que a principal reinvindicação da classe, além de outras, é para o retorno da 
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feira da agricultura familiar, dos produtos que são produzidos dentro do 

município, que acontecia em frente à casa lotérica. Ele destacou que esse 

setor é importante para gerar renda para o município. O vereador também falou 

que se encontrou com o senhor prefeito, que ficou muito interessado nessa 

demanda, prontificando-se a ouvir os produtores e planejarem a volta da feira. 

O presidente convidou o representante do CAPS, Lucas, para se sentar junto 

aos vereadores. O vereador Everton Calixto, que saudou a todos, disse que 

visitou o sítio Caiçara, para ver uma demanda com problema na estrada e outra 

em relação à problema com água na localidade. Comunicou que no sítio Mota, 

próximo à igreja, há uma demanda de iluminação, que já está sendo 

providenciada pelo secretário responsável. Falou de problemas com a 

passagem molhada do sentido cachoeira e do sentindo São João/Cariutaba. 

Citou o problema a ser resolvido da conclusão da vasão de água do açude de 

Rosa Caieiras. Citou também a contenção do asfalto próximo ao Riacho do 

Barriga. Disse estar preocupado com a questão do calçamento correto da 

estrada de São João a Nova Betânia. Pediu ajuda a todos os vereadores para 

resolver os problemas citados. O vereador Cícero Baixinho, que saudou a 

todos, agradeceu ao deputado Davi de Raimundão por tentar solucionar as 

demandas trazidas pelos vereadores. Falou sobre o calçamento que liga a 

sede do município à Vila Lamaju, elogiando o andamento da obra. Requereu 

verbalmente ao setor de infraestrutura a limpeza das ruas do bairro Boa Vista, 

assim como reparos de buracos nelas. Informou que sábado participou, junto 

com outros vereadores, do programa da jornalista Zélia Cardoso, falando sobre 

a questão dos precatórios dos professores. Falou que acredita que todos os 

vereadores, não apenas os que são professores, estão comprometidos com a 

classe. O vereador Julinho da Saúde, que saudou a todos, destacou o CAPS 

pelo incentivo ao Setembro Amarelo. Agradeceu ao prefeito municipal e ao 

secretário de transportes, Vitor, pelos trabalhos realizados no Sítio São João e 

no Sítio Cachoeira. Reforçou as demandas do bairro Boa Vista, lembrando que 

é um dos maiores bairros do município. Deu razão ao povo pelas cobranças e 

reforçou os pedidos para o prefeito e para a secretaria responsável feitos pelo 

vereador Cícero Baixinho. Solicitou limpeza e reparos gerais no bairro Boa 

Vista. Agradeceu ao deputado Davi de Raimundão, pela agilidade com que 

atendeu sua demanda, além das demandas trazidas pelos outros vereadores. 

Parabenizou a primeira dama da cidade pelo trabalho junto à assistência social. 

Lembrou que no dia de hoje completa três meses do falecimento de suas filhas. 

Falou que se trata de um dia muito triste, e pediu a Deus que as tenha em um 
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bom lugar. O presidente confortou o vereador e pediu aos líderes de partido 

para ficarem à vontade para convocarem deputados para fazerem suas 

explanações e tentarem ajudar o município. O vereador Chicão da Canabrava, 

que saudou a todos, pediu ao secretário de obras para rever algumas 

passagens molhadas de sua região. Cobrou o secretário de esportes, pela sua 

qualidade, para cumprir as promessas feitas. Pediu para o prefeito e ao 

secretário para ajudarem com equipamentos para ajudar projetos com o 

esporte. Pediu que o vereador João Camilo cobrasse ao prefeito, junto com ele, 

calçamento de ladeiras na região deles. O vereador Deir da Catingueira, que 

saudou a todos, deixou seus sentimentos à família de Zé Moreira, no Monte 

Pio. Fez um pedido verbal para que as ruas da cidade sejam sinalizadas, 

demanda trazida pela população. Agradeceu o secretário Samuel Linhares 

pelas luminárias já colocadas na cidade e pelas estradas e pediu que ele faça a 

reforma do calçamento das ladeiras da cidade que estão com muitos buracos. 

O presidente disse que já cobrou várias vezes o prefeito sobre a questão das 

estradas, incluído o calçamento da Betânia ao Cariutaba e o asfalto para ligar 

os dois distritos à sede do município. Destacou a necessidade de os 

vereadores buscarem recursos para melhorar as vias. Lembrou que foi cobrado 

de Davi de Raimundão a iluminação do contorno e a construção de uma 

ciclovia, demandas que já estão avançando. A vereadora Preta, que saudou a 

todos, lembrou do Setembro Amarelo, que é dedicado à conscientização contra 

o suicídio. Ela contou que a campanha surgiu por causa do auto número de 

suicídio, que aumentou bastante com a pandemia. Informou que 96,8% dos 

casos (de suicídio) têm relação com transtornos mentais. Disse que a 

campanha teve origem nos EUA, após um jovem, Mike Emme, dono de um 

automóvel Mustang amarelo, ter cometido suicídio. A vereadora destacou que 

a população precisa ser informada de que o município dispõe de equipamento, 

com psicólogas e psiquiatra, para amparar as pessoas. Lucas, enfermeiro e 

representante do CAPS, usou a tribuna para falar sobre a campanha do 

Setembro Amarelo. Falou sobre o suicídio e informou que a partir de 2015 

começou a campanha durante todo o mês no Brasil. Informou sobre as ações 

que serão realizadas durante a campanha, como rodas de conversas nos PSFs 

e uma grande ação na praça da cidade, convidando a todos. Se colocou, em 

nome do CAPS, à disposição da população para atender a toda pessoa com 

qualquer sinal de suicídio. O presidente agradeceu a presença de Lucas e 

destacou a importância desse diálogo e dessas informações. A vereadora 

Preta agradeceu a todos pela oportunidade de estar realizando a primeira ação 
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da campanha, no ano, na Câmara. Reiterou que sempre existe uma saída para 

essa situação, novamente colocando o CAPS à disposição para ajudar. Em 

seguida, o presidente passou a presidência para o vereador Cícero Baixinho, 

vice-presidente. O presidente ad hoc pediu que servidora da casa fizesse a 

leitura de dois requerimentos de autoria do vereador Professor Flávio Jorge. A 

servidora fez a leitura do Requerimento 034/2021, de autoria do vereador 

Professor Flávio, que convoca o Sr. Prefeito Municipal, a Sra. Secretária de 

Saúde e os agentes de endemias do município para reunião cujo objetivo é 

tratar do incentivo financeiro previsto na Lei n° 1.513/2021. O requerimento foi 

colocado em discussão. O vereador Professor Flávio esclareceu para a 

sociedade que o requerimento busca democracia e participação de todos os 

atores para a discussão da viabilidade do incentivo previsto na lei, buscando a 

melhor alternativa para todos. O vereador Julinho da Saúde disse que o 

incentivo aos agentes de saúde, votado na câmara, salvo engano, também 

incluía os agentes de endemias. O vereador Professor Flávio esclareceu a lei 

votada serviu para ambos, mas está havendo uma diferença entre o incentivo 

deles. Falou que o que está sendo cobrado pela classe é uma equiparação 

entre esses incentivos. O vereador Julinho da Saúde opinou que concorda com 

a reunião entre os diversos atores envolvidos sobre a questão. O vereador 

Professor Waltene perguntou se o projeto aprovado trazia as regras da divisão. 

O vereador Professor Flávio respondeu que sim, mas falou que na hora da 

divisão do percentual aprovado no projeto os valores aos agentes de saúde 

acabam ficando superior aos pagos aos agentes de endemias, por uma 

questão de proporção à quantidade de agentes. O vereador Professor Waltene 

falou que o importante é que a lei está sendo aplicada, e que o empasse 

quanto aos valores pode ser resolvido. O vereador Deir da Catingueira 

parabenizou o vereador Professor Flávio e destacou a importância da reunião. 

Pediu que o prefeito colocasse os projetos em prática. O vereador Professor 

Flávio reiterou que a lei está sendo cumprida, mas que o que está em questão 

é um questionamento da classe de agentes de endemias sobre uma possível 

equiparação de salários. O vereador Edson Ferreira, perguntou se vinha 

recurso fundo a fundo do Ministério da Saúde para os agentes de endemias. O 

vereador Professor Flávio explicou que vem um valor de incentivo de acordo 

com os agentes concursados, mas que o valor é rateado entre os concursados 

e os temporários, por isso o incentivo fica menor. Ele destacou a importância 

de não se ter diferenciação entre os servidores concursados e os temporários. 

O vereador Edson Ferreira concorda, disse que apoia o requerimento. No 
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tocante aos agentes de saúde, informou que eles estão trabalhando, quanto a 

viabilidade jurídica, para pagar um retroativo a eles, como um décimo quarto 

salário, referente à gestão anterior.  Ele espera que também seja buscada uma 

solução jurídica para a questão dos agentes de endemias. A vereadora Preta 

falou que no ano passado um projeto referente a essa questão foi tirado de 

pauta e que projeto referente ao incentivo das classes foi aprovado esse ano. 

Ela opinou que essa questão deve ser conversada, realmente, para que se 

entre em consenso. O vereador Cícero Baixinho falou que seria importante no 

plano de cargos e carreiras dos profissionais de educação que não haja 

nenhuma diferença entre os profissionais efetivos e os temporários. O 

requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em 

seguida, a servidora fez a leitura do Requerimento N° 035/2021, de autoria do 

vereador Professor Flávio, que requer do Sr. Prefeito Municipal a confecção da 

placa com o nome da Rua Pedro da Silva Pereira. O requerimento foi colocado 

em discussão. O vereador Professor Flávio argumentou que a falta dessa placa 

está gerando prejuízo aos correios e transportadoras, em relação à orientação 

espacial. O requerimento foi colocado em votação e foi aprovado por todos. Em 

seguida, a presidência foi repassada ao vereador Professor Flávio, que 

determinou a leitura de mais um requerimento. A servidora da casa fez a leitura 

do Requerimento n° 036/2021, de autoria do vereador Raul da Serra, que 

solicita ao Sr. Prefeito Municipal a construção de uma passagem molhada no 

Sítio Umburana, no trecho em que o rio corta estrada. O requerimento foi 

colocado em discussão. O vereador Raul da Serra disse que o prefeito já deu 

sinal positivo em relação à essa passagem molhada, pois ela é essencial. O 

vereador Edson Ferreira pediu ao vereador Raul da Serra para ser subscritor 

do requerimento, pois disse que já assumiu o compromisso com algumas 

pessoas de cobrar o prefeito sobre a passagem molhada. O presidente disse 

que visitou a região e que conhece a situação do local citado, reforçando ainda 

mais o pedido dos vereadores. O requerimento foi colocado em votação e foi 

aprovado por todos. O vereador Edson Ferreira apresentou dois requerimentos 

verbais. O primeiro a ser encaminhado à Secretaria de Proteção Social, 

Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Estado do Ceará, para a 

adesão do município de Farias Brito aos programas “Jovens Bolsistas” e 

“Criando Oportunidades”, que visam qualificação para os jovens. O segundo 

requerimento solicita ao prefeito de Farias Brito o envio de ofício com urgência 

para o superintendente do Detran CE solicitando adesão do município de 

Farias Brito ao programa CNH Popular. Os dois requerimentos foram 
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colocados em discussão e depois em votação, sendo aprovado por todos. 

Dando prosseguimento, o presidente determinou a leitura de uma moção de 

pesar. A servidora da casa fez a leitura da Moção de Pesar n° 008/2021, que 

manifesta solidariedade à família de José Moreira da Silva, pelo falecimento 

ocorrido no dia 31 de agosto de 2021. O presidente lembrou da tristeza quando 

recebeu a notícia da perda de José Moreira, ex-funcionário público. Ele 

gostaria de estender, em nome dos vereadores, a moção de pesar pelo 

falecimento da mãe de “Mozinho“ e ex-sogra do ex-vereador José de Darci. O 

presidente informou que o Ministério Público gostaria de saber se a audiência 

pública sobre o retorno da agência do Banco do Brasil ao município poderia 

ocorrer na próxima sexta-feira, 10 de setembro. Os vereadores concordaram. O 

vereador João Camilo cobrou sobre a volta do zumba no município. O 

presidente disse que providenciaria um ofício sobre essa questão. Em seguida, 

não havendo mais nada a tratar, ele declarou encerrada a sessão. Eu, Everton 

Oliveira Calixto, lavrei a presente ata que será assinada pelos vereadores. 

Plenário Luiz Pereira da Silva da Câmara Municipal de Farias Brito, Ceará, 01 

de setembro de 2021.  

 

 

  

 

 

 

 

 


