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ATA DA VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 09:15 horas (nove horas e quinze minutos) do dia 15 (quinze) 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 convidou a Sra. Marcleide do Nascimento, 

secretária de saúde, para fazer uma apresentação. A secretária, que saudou a 

todos, apresentou relatório sobre o primeiro quadrimestre de 2021, com ações 

de sua pasta, atendendo ao que versa na Lei 141/2012, artigo 36. Apresentou 

também ações relativas ao terceiro quadrimestre de 2020. O relatório trouxe 

informações sobre a gestão, como o montante e a fonte de recursos aplicados, 

informações sobre auditorias realizadas e sobre a oferta de proteção e serviço 

de rede assistencial própria, rede contratada e rede conveniada. Apresentou as 

ações desenvolvidas em promoção e prevenção em saúde nos períodos 

citados. Fez um comparativo em relação aos procedimentos e testes realizados 

nos dois quadrimestres. Trouxe informações relativas à vacinação. Após a 

apresentação, a secretária disse que sua intenção é cumprir o que deve ser 

cumprido e trabalhar com transparência, compromisso firmado com a 

população. Deixou seu agradecimento e se colocou à disposição para 

esclarecimentos, informando que os relatórios iriam ficar na Câmara e que já 

haviam sido apresentados junto ao Conselho Municipal de Saúde. O presidente 

agradeceu a secretária pelos esclarecimentos e colocou a casa à disposição. 

Dando prosseguimento, pediu que servidora da casa fizesse a leitura do 

Expediente. A servidora fez a leitura do Projeto de Lei nº 014/2021, de autoria 

do Poder Executivo, que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Sustentável de Farias Brito, e o Fundo Econômico de 

Desenvolvimento Sustentável, e adota outras providências. Em seguida, o 



 
ESTADO DO CEARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 
 

2 

__________________________________________________________________ 

Rua Independência Nº 190, Bairro Nova Esperança, Farias Brito – Ceará. 

Cep: 63.185-000. Tel: (88) 3544-1231. www.camarafariasbrito.ce.gov.br  

 

presidente passou a palavra aos vereadores. O vereador Everton Calixto, que 

saudou a todos, pediu ao secretário de transportes, Vitor, conserto das 

estradas no pé da serra em Nova Betânia, do sítio Extrema e do Riacho da 

Roça. Rechaçou boatos em redes sociais sobre suposta falta de compromisso 

dele, do vereador Edson e do vereador Flávio com o Sítio Caíçara. Falou que 

eles querem firmar e mostrar que possuem compromisso tanto com a Caiçara 

quanto com toda Farias Brito. Destacou que vem cobrando a gestão sobre a 

execução de serviços. O vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, cobrou 

o presidente para pautar em plenário a discussão do Novo Regimento Interno, 

criado por comissão específica e devidamente encaminhada à Mesa Diretora. 

Pediu para que o quanto antes a proposta de regimento começasse a tramitar 

em plenário. O vereador agradeceu o prefeito e o secretário de transportes pela 

conclusão da estrada que liga a Vila do Cariutaba ao Sítio Caiçara. 

Tranquilizou a população do Oitís, pois logo em seguida deverá ser concluída a 

estrada Cajueiro – Oitís. Achou louvável a apresentação da secretaria de 

saúde, mas questionou sobre os faltosos na Policlínica. Pediu que a Secretaria 

de Saúde fizesse uma avaliação sobre isso, para saber quais os motivos dessa 

falta, já que para ele seria por causa da dificuldade das pessoas se 

locomoverem de Farias Brito até a policlínica, em Crato. Falou que a não 

realização do censo demográfico ano passado impacta em problemas com o 

repasse de verbas para a saúde do município. Protestou contra o governo 

Bolsonaro, que não realizou o censo e que, segundo ele, não atende o povo 

brasileiro. Tocou no assunto da causa animal, citando os cachorros 

abandonados da cidade. Lembrou que, durante a última legislatura, os 

vereadores aprovaram na Câmara a criação de um centro de zoonoses no 

município. Falou que, apesar de louvável a ideia, o centro de zoonoses seria 

difícil em razão do alto custo para o município. Sugeriu a busca coletiva de 

alternativas, com debates de ideias e parcerias para resolver o problema. O 

vereador Professor Waltene, em aparte, disse que a causa animal também é 

uma causa de saúde pública. Citou um programa chamado CEDE (Captura, 

Esterilização e Devolução dos Animais), aplicado em alguns municípios, como 

opção para o Município de Farias Brito, já que o animal ficaria pouco tempo sob 

responsabilidade do município, gerando menos custos do que o centro de 

zoonoses. Disse que no projeto eles poderiam incluir castração gratuita para os 

animais de famílias de baixa renda. O vereador Raul da Serra disse que foi 

aprovado no estado do Ceará um projeto de indicação para o funcionamento 

de “castromóveis”, carros destinados para captura e esterilização dos animais. 
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O vereador Edson reiterou a importância de parcerias para essa questão, 

citando experiências com castramóvel da Universidade Federal do Cariri 

(UFCA) e da UNILEÃO. O vereador João Camilo, que saudou a todos, ficou 

feliz com os resultados mostrados pela secretária de saúde, mas também lhe 

chamou a atenção o número de faltosos no atendimento à Policlínica, o que é 

uma situação que deve ser averiguada e resolvida segundo ele. Informou que 

procurou o prefeito com demandas trazidas por cidadãos e lhe foi respondido 

que será feito um cronograma para atender a todos os pedidos. O vereador 

Cícero Baixinho, que saudou a todos, citou a limpeza que está sendo feita no 

bairro Boa Vista, mas disse que falta fazer serviços de infraestrutura em 

algumas ruas. Pediu para que fosse providenciado limpeza na última rua do 

Mutirão, retirando-se os entulhos do lugar. Falou que é preciso se ter um bom 

planejamento para reformas nas estradas do Sítio Extrema, dando prioridade 

para as localidades onde os ônibus escolares passam. O vereador João Camilo 

pediu limpeza no Monte Pio e na saída do Riacho do Rocha, indignando-se 

com a empresa que faz a limpeza. Também pediu piçarramento em estrada do 

Crueiras. O vereador Cícero Baixinho pediu que fossem retiradas manilhas de 

rua próxima à unidade sentinela, no Boa Vista. O vereador Deir da Catingueira, 

que saudou a todos, lembrou de projeto aprovado na casa para tratar da 

problemática dos animais. Disse entender das dificuldades, mas pedirá ao 

prefeito fazer um esforço para dar assistência à causa. Pediu também 

responsabilidade aos criadores dos animais. Pediu que o prefeito 

disponibilizasse um ônibus para levar os alunos do Sítio Cipó, já que as aulas 

lá já voltaram. Lamentou o fato da secretária de saúde não ter podido ficar mais 

tempo, para debater sobre problemas relacionados o atendimento de pessoas 

com necessidades especiais e falar sobre problemas com o transporte dos 

pacientes. O vereador Julinho da Saúde, que saudou a todos, ressaltou a 

importância da fala da secretária de saúde, agradecendo e destacando a 

importância da implantação de exames de endoscopia no município. Lamentou 

o fato de não ter podido fazer perguntas à secretária, para falar de coisas como 

o acesso à policlínica. Lembrou dos problemas financeiros enfrentados pelo 

município, destacou o aparelho de ultrassonografia que a cidade possui, que 

segundo ele é um dos melhores da região, mas que está sem funcionar. 

Informou que ouviu que já haveria três casos de covid-19 novamente no 

município, e que seria importante um questionamento à secretária sobre isso 

também. Sobre a causa animal, sugeriu que a vigilância sanitária começasse a 

fiscalizar essa situação, e que fosse criado através de leis algo que diminuísse 
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o descaso e abandono dos animais. Agradeceu o secretário de transporte e o 

prefeito por terem mandado máquinas para resolver problemas da Cachoeira e 

da região do Cariutaba, mas falou que a gestão está deixando a desejar em 

relação a concluir os serviços, mas que está procurando prefeito para tentar 

resolver essas situações. Em relação à limpeza pública, disse que o dono da 

empresa desafiou os vereadores, pois foi convocado para prestar 

esclarecimentos à população e não compareceu. Pediu que a casa tomasse 

providências quanto a isso. O presidente disse que ele esteve presente em um 

dia de sessão, mas foi em um dia de sessão virtual e teve um problema 

técnico, o que impossibilitou a conversa. O vereador Julinho pediu que ele 

cumpra com os serviços que estão estipulados em seu contrato. O vereador 

solicitou que o presidente convocasse o empresário novamente. O presidente 

disse que fará nova convocação. O vereador João Camilo disse que recebeu 

denúncia sobre sujeira no parque de vaquejada. O vereador Chicão da 

Canabrava, que saudou a todos, falou que esteve na Cachoeira dos Batista e 

na Cachoeira dos Bezerra, e lembrou que foram colocados oito chafarizes nas 

localidades em gestão passada. Pediu que as pessoas cumpram promessas 

relacionadas a água para a casa dos populares, sem ficarem citando gestões 

passadas. Parabenizou o presidente pela visita da secretária, mas lamentou o 

fato dele ter sido muito breve. Citou os problemas de saúde no município, e 

pediu ajuda de todos para resolver os problemas da pasta, voltando a ter 

serviços, de saúde e em educação e lazer, como eram tidos no passado. O 

presidente reconheceu as dificuldades da secretaria de saúde em alguns 

aspectos, mas citou avanços em outros, como em relação à prestação de 

exames. O vereador Chicão destacou que a realização de cirurgias no 

município está aquém do que era feito no passado, e citou a falta de UTI no 

hospital. O vereador Everton Calixto opinou que é vergonhoso não terem 

resolvido, desde gestões passadas, o problema de água na Cachoeira dos 

Bezerra, que vai além da colocação de chafarizes. Defendeu encanação para 

as casas. Disse que vai cobrar a gestão sempre que necessário. Ele falou que 

fará um levantamento, com a equipe de infraestrutura, dos gastos para a 

encanação das casas e vão levar até o prefeito. Afirmou que cobrará caso o 

prefeito não dê suporte sobre essa questão. O vereador Chicão destacou que 

todo município tem problema com água e lembrou novamente da importância 

de as promessas serem cumpridas. A vereadora Preta, que saudou a todos, 

opinou que um centro de zoonoses não é um local adequado para cuidar de 

animais, pois os sacrifica caso não haja alguém para adoção. Lembrou que no 



 
ESTADO DO CEARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 
 

5 

__________________________________________________________________ 

Rua Independência Nº 190, Bairro Nova Esperança, Farias Brito – Ceará. 

Cep: 63.185-000. Tel: (88) 3544-1231. www.camarafariasbrito.ce.gov.br  

 

ano passado havia no município a pretensão de fazer todo o processo de 

castração e cuidado com os animais, com muitos voluntários, mas a pandemia 

teria parado esse processo, já que outras prioridades foram dadas. Destacou a 

importância do engajamento da sociedade civil para minimizar o sofrimento dos 

animais. Destacou que maus tratos aos animais é crime. Disse que não 

concorda com centros de zoonoses, pois gera um custo elevado e sacrifica 

animais. Lembrou que estão faltando muitas luzes no município e citou o 

problema com incêndios, citando lei aprovada de brigada de incêndio e pedindo 

conscientização às pessoas. Citou o problema de limpeza por qual está 

passando o parque de vaquejada da cidade. Lembrou de problema para os 

populares realizarem exame por causa de dificuldade de transporte. Citou falta 

de medicamentos de alto custo e também a falta de alguns medicamentos 

básicos. Disse que a gestão tem que focar nas prioridades, pois há muitas 

pendências. Lembrou que é obrigação da gestão manter a qualidade de vida 

dos munícipes, com a devida cobrança e ajuda dos vereadores. O vereador 

Everton Calixto falou que presenciou uma conversa do secretário de agricultura 

e o prefeito tratando da autorização de uma compra de materiais para 

combater os incêndios anuais. Disse que, salvo engano, o corpo de bombeiros 

fará um treinamento para pessoas voluntárias. A vereadora Preta lembrou 

novamente que a lei sobre a brigada foi aprovada e citou morte de uma pessoa 

e de animais pelos incêndios. O vereador Professor Waltene, que saudou a 

todos, trouxe demandas passadas pelos agentes de endemias. Falou que a 

diferença entre o salário deles, após a divisão de incentivos, e dos ACS é em 

torno de 180 reais, valor que estão tentando aumentar, junto ao executivo, para 

equiparar os salários. Pediu ao secretário de transportes, Vitor, para, após o 

término das estradas principais, fazer uma avaliação, junto com os vereadores 

de cada área, para descobrirem as pendências com estradas. Observou que a 

qualidade da saúde do município não está aquém, por mais que precise de 

melhorias. Em relação aos exames, disse que eles estão sendo ofertados em 

sua grande parte, apesar dos problemas com transporte. Ficou frustrado com a 

apresentação da secretária de saúde, pela velocidade com que ela foi feita. 

Citou demanda de investimento estrutural em PSF de sua região, demanda 

que, pelo curto tempo que ela esteve presente, não pode levar à secretária. O 

vereador Edson Ferreira falou que, em relação aos agentes de saúde, uma 

solução apontada pela secretária de saúde foi tentar inserir todos os agentes 

de endemia na base do Ministério da Saúde, para vir recursos para os treze, e 

não precisar haver a divisão. Disse que há outra demanda dos agentes, sobre 
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um retroativo. A vereadora Preta falou que, em reunião da comissão, 

funcionários da infraestrutura procuraram os vereadores para que pudessem 

interceder junto ao prefeito para conseguir equipamentos de segurança, 

fardamento, além de melhoria nos salários relacionados à insalubridade. O 

vereador Professor Waltene disse que lhe informaram que havia uma lei 

aprovada que garantia a insalubridade, mas tais funcionários não estão 

recebendo. Disse que os EPIs devem ser obrigatórios para quem trabalha em 

esgotos. O presidente lembrou que os funcionários estão fazendo um serviço 

de encanação na Câmara, e que ele providenciou alguns EPIs para a 

realização dos trabalhos. O vereador Edson sugeriu que todos os vereadores 

assinassem um ofício pedindo que fossem providenciados os EPIs e o 

fardamento para as equipes de manutenção da Secretaria de Infraestrutura. O 

presidente aceitou e pediu que todos só se retirassem da casa após assinarem 

o ofício. O vereador Raul da Serra, que saudou a todos, destacou o número de 

faltosos em exames. Convidou os vereadores para irem até a Secretaria de 

Saúde, na parte de transportes, para tentarem melhorar essa questão e 

diminuir os faltosos. Destacou a necessidade de um Censo Demográfico no 

país, para atualizar os dados populacionais e assim gerar mais recursos para 

os municípios. Solidarizou-se com a questão da causa animal e com a questão 

dos incêndios. Contrapôs o vereador Chicão da Canabrava em relação às 

cirurgias no município, o que, segundo ele, está sendo realizado. O presidente 

disse que em breve irá pautar o novo regimento interno, após concluir a leitura. 

Sobre os animais, o presidente disse que irá formalizar um encontro com o 

curso de medicina veterinária da faculdade Leão Sampaio, para que sejam 

trazidas ideias para um trabalho eficiente. Sobre os faltosos dos exames, falou 

que o problema realmente é o transporte. Pediu que fosse agilizado, com a 

presença de mais um médico se possível, para que não haja fila com exame de 

ultrassonografia. Pediu que a gestão agilizasse o pagamento do precatório dos 

professores, questão que sempre se dedicou. Em seguida, o presidente leu a 

notícia de que o Senado Federal liberou a candidatura de políticos com contas 

rejeitadas e punidos apenas com multa, lei que foi aprovada no dia de ontem, 

ficando na dependência da sanção do Presidente da República. O vereador 

Deir da Catingueira opinou que seria bom um mecanismo de aplicação de 

multas para aqueles que não cuidam de seus animais. O presidente Flávio 

disse que essa é uma preocupação de toda Farias Brito. Dando 

prosseguimento, a presidência foi passada para o vice-presidente, vereador 

Cícero Baixinho, para a discussão de requerimento de autoria do vereador 
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Professor Flávio. O presidente Ad Hoc determinou a leitura. A servidora da 

casa fez a leitura do Requerimento nº 039/2021, de autoria do Vereador Flávio 

Jorge, que solicita do Sr. Secretário de Administração, juntamente com a 

Procuradoria do Município e com o Sr. Prefeito, a criação do Plano de Cargos 

Carreiras e Salários dos Servidores do Município de Farias Brito – CE. Após a 

leitura, o requerimento foi colocado em discussão. O vereador Professor Flávio 

defendeu a necessidade do plano, já que visa que cada funcionário possa 

crescer de acordo com o seu cargo. O vereador Edson Ferreira apoiou a 

iniciativa, mas pontuou que já foram aprovadas proposições na casa para tratar 

de determinados planos de cargos, mas que as coisas não estão indo para 

frente. Parabenizou o vereador pela iniciativa, mas defendeu a necessidade de 

os instrumentos legislativos serem efetivados pelo executivo. Pediu 

sensibilidade à gestão para que comissões sejam montadas para a discussão 

dos planos de cargos, para que pontos como a viabilidade financeira sejam 

analisados. O vereador Professor Flávio falou que o seu requerimento visa 

justamente sensibilizar a gestão sobre essa questão. O vereador Edson pediu 

que o presidente, representando a casa, tentasse sensibilizar o poder executivo 

para instituir a comissão para avaliar a ampliação dos servidores, para instituir 

a comissão para estudo de viabilidade do Plano de Cargos e Carreiras do 

Magistério e a comissão proposta agora, sobre instalação do plano de cargos 

dos servidores. O presidente Flávio disse que fará um ofício para o executivo 

sobre essas questões. O vereador Professor Waltene parabenizou o vereador 

Flávio, mas quis entender quais as dificuldades de se criar uma comissão para 

debater os planos de cargos, já que visa justamente o debate e estudo da 

questão. O vereador Flávio sugeriu que todos os vereadores assinassem um 

ofício cobrando essa pauta. O vereador Julinho da Saúde achou louvável o 

requerimento, para trazer justiça aos salários dos servidores. Destacou que o 

que é aprovado na Câmara e não vai para frente apenas gera muita 

expectativa ao trabalhador. A vereadora Preta concordou com os vereadores e 

enfatizou que a gestão deve dar respostas embasadas à população, sejam elas 

boas ou ruins. Enfatizou a dificuldade passada pelos trabalhadores, o que 

justifica as expectativas criadas. O vereador Edson lembrou que os vereadores 

assumiram, em lei, um compromisso de discutir a ampliação de forma correta e 

no momento oportuno. Disse ser o momento de os requerimentos serem 

atendidos e executados. O requerimento foi colocado em votação e aprovado 

por todos. Logo depois, a presidência foi repassada para o vereador Professor 

Flávio. O vereador Edson, pela ordem, consultou o plenário se as reuniões da 
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Comissão Permanente poderiam ocorrer, nas segundas-feiras às 16 horas, de 

forma remota, por questão de quórum. Não havendo objeção, o plenário 

aceitou sua proposta. Em seguida, não havendo mais nada a tratar, o 

presidente 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, 15 de setembro de 2021.  


