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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 09:15 (nove horas e quinze minutos) do dia 17 (dezessete) de dezembro do 
ano de 2021 (dois mil e vinte e um), compareceram à sessão extraordinária da 
Câmara Municipal os vereadores Antônio Bezerra Primo, Antônio Waltene F. 
De Alcântara, Cícero 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. O presidente, 

vereador Flávio Jorge de Lima, declarou aberta a sessão e determinou que a 
leitura da Ordem do Dia fosse feita. O relator da Comissão Permanente, 
vereador Raul da Serra, fez a leitura do Parecer n° 053/2021, de autoria da 
Comissão Permanente, que dispõe sobre o Projeto de Lei n° 026/2021, de 
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização legislativa para 
pagamento em forma de rateio proporcional do déficit da aplicação mínima de 
70% das receitas do FUNDEB recebidas no exercício de 2021. Após a leitura 
do parecer favorável à execução do projeto, o projeto foi colocado em 
discussão. O vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, esclareceu que a o 
processo ao qual versa a lei em discussão tem implicações legais, pois em tese 
a lei está submissa à Lei 173/2020. No entanto, a gestão, apesar de entender o 
processo, optou por cumprir os mínimos legais com a educação, decisão que 
para ele foi acertada, ficando a assessoria jurídica da prefeitura responsável 
para criar tese para defender a escolha. O vereador informou que o projeto de 
lei reforça o que já está no ordenamento jurídico e parabenizou o prefeito pela 
escolha, aproveitando para saudar todos os professores. O vereador Professor 
Waltene, que saudou a todos, lembrou que em sessão passada já manifestava 
expectativa pelo projeto. Citou o comprometimento da gestão e dos vereadores 
com a educação. Parabenizou o prefeito pela escolha que beneficia os 
professores e disse que tem esperanças de que os professores sejam cada vez 
mais valorizados. O vereador Julinho da Saúde, que saudou a todos, 
manifestou orgulho por votar um projeto que irá beneficiar uma classe que 
merece todos os aplausos, a dos professores. Parabenizou o prefeito e as 
secretarias envolvidas. Espera que em breve os vereadores possam estar 
votando o reajuste dos salários. A vereadora Preta, que saudou a todos, 
parabenizou os vereadores por buscarem a melhoria da qualidade de vida dos 
fariasbritenses. Parabenizou os professores da casa e aos demais vereadores 
pelo fortalecimento de um direito já previsto em lei. Parabenizou a secretaria de 
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administração e os demais envolvidos. Desejou um feliz Natal e um ano novo 
com muita saúde e paz a todos, lembrando que aprendeu muito com os 
colegas durante esse ano. O vereador Deir da Catingueira, que saudou a 
todos, disse que trabalha com mais garra quando é para aprovar um projeto 
para beneficiar o povo. Destacou que se outros projetos semelhantes 
aparecerem na casa, eles aprovam com carinho. Parabenizou a todos os 
professores. O presidente lembrou que as últimas sessões foram convocadas 
para aprovar projetos importantes para classes importantes. O vereador Cícero 
Baixinho, que saudou a todos, parabenizou o presidente pelo trabalho 
desenvolvido na Câmara, assim como a gestão pela iniciativa de oferecer um 
bom final de ano aos professores. Parabenizou os professores pelo 
compromisso com o município. Desejou, assim como o vereador Deir, que logo 
seja feito o pagamento dos precatórios. Desejou um feliz ano novo e bons 
projetos para o povo no ano que vem. O vereador Chicão da Canabrava, que 
saudou a todos, parabenizou a administração pelo projeto e disse que vai votar 
feliz, esperando que em 2022 eles possam ajudar o prefeito para conseguirem 
ofertar serviços para o povo de Farias Brito, a quem desejou um feliz ano novo, 
com muita saúde e muita paz. O vereador Raul da Serra, que saudou a todos, 
agradeceu a gestão e parabenizou a classe dos professores, pois eles 
merecem pelo esforço e trabalho dedicados ao povo durante o ano. Desejou 
um feliz Natal e feliz Ano Novo a todos. O vereador Everton Calixto, que 
saudou a todos, parabenizou a gestão, os vereadores e todos os professores. 
Desejou um feliz Natal e próspero ano novo a todos de Farias Brito. O 
presidente destacou o trabalho que os vereadores e o gestor vêm fazendo nos 
bastidores para aprovar projetos importantes. Lembrou que o projeto em 
discussão visa dar um maior embasamento para o pagamento de direitos. 
Agradeceu a todos os vereadores, em especial aos membros da Comissão 
Permanente, pelo trabalho desenvolvido. Também destacou a luta dos 
professores, incluindo ele e os demais vereadores representantes da classe. O 
vereador Edson informou que foi acordado entre os líderes que fosse feita uma 
emenda à lei para corrigir uma questão formal da lei. Falou que o texto vai sair 
com essa emenda previamente acordada. O parecer favorável à aprovação do 
projeto foi colocado em votação e foi aprovado por todos. O vereador Julinho 
da Saúde pediu a palavra para agradecer a cada vereador, com quem 
aprendeu muito durante esse ano. Citou de forma especial o vereador Chicão 
da Cantingueira e o presidente Professor Flávio. O vereador Chicão lembrou de 
suas dificuldades e se sente feliz e orgulhoso por ver uma cidade de Farias 
Brito mudada. Espera que o prefeito, com a ajuda dos vereadores, possa fazer 
ainda mais. O vereador Edson Ferreira agradeceu, como líder do governo, ao 
apoio dado pelo vereador Chicão à gestão, ajudando o prefeito a governar. Em 
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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, 17 de dezembro de 2021.  


