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ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 09:10 horas (nove horas e dez minutos) do dia 13 (treze) de outubro 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, Heloísa Aurélio de Meneses Pereira, Manoel 
Domingos da Silva e Raul Franklin Carvalho de Souza. Os vereadores 
Francisco Lourenço de Andrade e João Ferreira de Alencar não estiveram 

presentes, mas justificaram devidamente suas ausências. Em nome de Deus e 
da democracia, o senhor presidente, vereador Flávio Jorge de Lima, declarou 
aberta a sessão ordinária e indagou, segundo o 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 os vereadores presentes. O presidente prestou 
condolências ao vereador Deir da Catingueira e família, pela perda do 
sobrinho. Em seguida, a palavra foi facultada aos vereadores, por ordem de 
inscrição. O vereador Julinho da Saúde, que saudou a todos, prestou 
solidariedade à família do vereador Deir e à família dos “Bastião” da Carnaúba. 
O vereador disse estar preocupado com o aumento de casos da covid-19 e 
pediu que o gestor tomasse providências quanto a isso. O vereador Edson 
Ferreira, que saudou a todos, externou seus sentimentos de pesar ao vereador 
Deir e à família, desejando também pela recuperação dos vereadores João 
Camilo e Chicão da Canabrava. O vereador Everton Calixto, que saudou a 
todos, prestou suas condolências ao vereador Deir e família. O vereador Cícero 
Baixinho, que saudou a todos, fez referência ao Dia das Crianças e em nome 
de Maria Luiza e Alice, suas netas, parabenizou todas as crianças de Farias 
Brito e do Brasil. O vereador destacou a importância de uma reunião com o 
prefeito para tratar do pagamento dos precatórios dos professores, para o qual 
está confiante, já que foi uma promessa de campanha do atual gestor. Como 
professor, ele defende que seja pago o mais rápido possível esse dinheiro, que 
será aplicado no município. O vereador Professor Waltene, que saudou a 
todos, externou seus sentimentos às famílias dos falecidos Oseias e Antônio. 
Ele também comentou sobre a questão dos precatórios, que é um direito dos 
professores, e disse que não sabe ainda o motivo da suspensão dos 
pagamentos. Fez referência ao dia 15 de outubro, dia do professor, citando sua 
primeira professora, Marica Sales, e parabenizando todos os professores 
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responsáveis pelo seu crescimento pessoal. A vereadora Preta, que saudou a 
todos, deixou os seus pêsames ao amigo vereador Deir, a ser estendido para 
toda sua família, pelo falecimento de seu querido sobrinho. A vereadora 
explicou que, por não haver uma decisão judicial que respaldasse o antigo 
gestor em relação a alguns trâmites, os precatórios não tinham sido pagos na 
gestão passada. Destacou que esse problema não existe agora, já que uma lei 
foi aprovada na Câmara em 2021 respaldando o pagamento e disciplinando a 
forma do rateio. Informou ainda que os 60% a serem pagos aos professores é 
um título executivo judicial, e que, em 2021, o município instaurou uma 
comissão para fazer a divisão do dinheiro, mas que suspendeu o pagamento 
agora. O vereador Edson Ferreira explicou que os processos judiciais sobre os 
precatórios são dois. Um avançou, após os professores recorrerem em 
segunda instância, após acordo com o município. Esse está com recurso para 
ser feito o pagamento e foi o que a execução foi suspensa. No outro processo, 
que ainda não há recurso para pagamento, ainda não houve acordo e está 
pendente de julgamento. A vereadora Preta disse que se referiu ao processo 
que já passou pelos trâmites legais. Destacou que o pagamento referente a ele 
depende apenas de uma decisão do gestor, já que há respaldo jurídico para 
isso, diferente do que havia no passado. Perguntou qual seria o motivo do não 
pagamento e lembrou que o pagamento foi promessa de campanha do atual 
prefeito. O presidente deixou seus pêsames à família do falecido Oseias. Ele 
destacou que sempre será professor e defende a classe. Falou que a decisão 
de suspensão de pagamento dos precatórios afeta a todos os munícipes de 
Farias Brito, não apenas os professores, pois seria um incentivo à economia. 
Disse que continuará brigando pela questão e se reunirá com o gestor para que 
ele tenha a coragem para fazer o pagamento de imediato. O vereador Deir da 
Catingueira, que saudou a todos, agradeceu ao presidente, em nome de todos 
os vereadores, por ter estado presente no velório do seu sobrinho. Falou que 
amava muito o seu sobrinho e que ele, trabalhador e que deixa dois filhos, veio 
a óbito por incompetência dos governantes, por falta de uma dose do remédio 
para malária. Destacou que um medicamento desses não pode faltar. Em 
seguida, após novamente deixar os sentimentos à família do vereador Deir, o 
presidente, não tendo mais nada a tratar, 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, 13 de outubro de 2021.  


