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ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA 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 15 (quinze) de dezembro 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, 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. 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. Em seguida, o presidente saudou a presença dos agentes 
de saúde na sessão e deu prosseguimento pedindo que o Expediente fosse 
lido. A servidora da casa fez a leitura dos seguintes projetos de lei: 023/2021, 
de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre alteração e acréscimos de 
dispositivos à Lei n° 1513 de 14 de abril de 2021; 024/2021, de autoria do 
Poder Executivo, que abre ao vigente orçamento da despesa crédito especial 
no valor total de R$ 50000,00 para os fins que indica e adota outras 
providências. Pela Ordem, nos termos do Regimento Interno, o vereador Edson 
Ferreira, em nome da liderança do governo, solicitou urgência na apreciação 
dos projetos lidos no Expediente e pediu, como consequência, pela 
convocação de uma sessão extraordinária após a presente sessão para a 
deliberação dos projetos. Ele convocou, como presidente da comissão, uma 
reunião extraordinária da Comissão Permanente após a sessão ordinária para 
a análise dos projetos. O presidente colocou em votação em plenário a 
possibilidade da extraordinária. A sessão extraordinária foi aprovada pelo 
plenário, ficando convocada para depois da sessão ordinária. O presidente 
também colocou em votação o pedido de urgência do vereador Edson, pedido 
que foi aprovado por todos. Dando prosseguimento, a palavra foi passada para 
os vereadores. O vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, homenageou 
os integrantes da Banda Municipal Padre Davi Moreira pelos serviços 
prestados ao município. O vereador Julinho da Saúde, que saudou a todos, 
destacou a abertura do Natal no município e a Semana do Bebê, 
parabenizando os envolvidos pelos eventos. Ele agradeceu a gestão por 
atender solicitação de reparos de buracos em frente à lavanderia da cidade. 
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Concluiu dizendo que espera que no próximo ano o relógio da cidade possa 
voltar a tocar em Farias Brito. O vereador João Camilo, que saudou a todos, 
também destacou a banda de música do município pela dedicação ao evento 
do Natal e aos demais eventos da cidade. O vereador Raul da Serra, que 
saudou a todos, parabenizou a gestão, em nome da primeira dama, pela festa 
natalina que se iniciou na cidade. Parabenizou a Secretaria de Assistência 
Social pelo início da Semana do Bebê, assim como todas as secretarias pelo 
trabalho desenvolvido em Farias Brito. Desejou um feliz final de ano e se 
colocou à disposição do povo. O vereador Chicão da Canabrava, que saudou a 
todos, desejou um feliz Natal para todos e um grande ano novo para os 
fariasbritenses. O vereador Professor Waltene, que saudou a todos, 
parabenizou a Secretaria de Infraestrutura por serviço de limpeza do canal por 
onde passa esgoto da chuva da Vila Madalena.  Destacou evento organizado 
pela secretaria de Educação e de Ação Social, um sarau cujo tema foi “ 
Infância sem Racismo”. O vereador reforçou a mensagem e propósito do Natal, 
também desejando um feliz ano novo a todos. O vereador Deir da Catingueira, 
que saudou a todos, lembrou das dificuldades no ano e agradeceu o presidente 
por ajudar. Também agradeceu ao procurador da casa e a todos os 
funcionários. Reforçou a mensagem do Natal e desejou um próspero ano novo 
a todos, enfatizando os funcionários da área da saúde do município. Prometeu 
trabalho e dedicação em prol do povo de Farias Brito. O vereador Everton 
Calixto, que saudou a todos, parabenizou a gestão, em nome da primeira 
dama, por evento da abertura de Natal. Desejou a todos um feliz Natal e 
próspero Ano Novo. A vereadora Preta, que saudou a todos, indicou ao prefeito 
um projeto para reajuste dos salários dos servidores do município e pediu 
apoio dos vereadores para esse projeto. Ela criticou os fogos barulhentos em 
festas de crianças e pediu que a Lei dos Fogos fosse sancionada. Destacou o 
evento da Semana do Bebê. O vereador Chicão, em aparte, falou que admira o 
trabalho da vereadora Preta e espera que o prefeito possa ter a sensibilidade 
para ajudar os servidores do município, se colocando à disposição para 
aprovar o projeto que chegue à casa. O vereador Professor Waltene 
parabenizou a vereadora Preta pela preocupação com os servidores, mas 
ressaltou que os vereadores e o executivo também têm a vontade de valorizar 
os funcionários, mas a Lei 173/2020 fez com que o aumento dado em 2021 
fosse retirado. Falou que, assim que os efeitos da lei cessarem, espera que o 
reajuste merecido seja dado aos servidores. O vereador Edson reforçou que o 
município estava impedido de fazer o reajuste em 2021, e que um reajuste 
ainda foi dado nos primeiros meses, mas foi suspenso por recomendação do 
Ministério Público. O vereador disse esperar que todos os vereadores e a 
gestão possam trabalhar por um reajuste justo para o próximo ano. A 
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vereadora Preta esclareceu que apenas pediu apoio de todos os vereadores 
para fortalecer o pedido do projeto, já que a lei 173/2020 veio expirar, podendo 
o município apto a fazer um reajuste digno baseado na inflação. O vereador 
João Camilo opinou que o projeto votado na casa a respeito dos fogos deve ser 
corrigido, incluindo penalidades no texto. A vereadora disse que o texto já foi 
discutido e aprovado, faltando apenas a sua sanção. O vereador Cícero 
Baixinho, que saudou a todos, parabenizou os integrantes da Secretaria de 
Educação e professores pelo evento do sarau, cujo tema para ele foi essencial. 
Convidou todos para comparecerem, no próximo dia 19, às finais dos 
campeonatos, dando apoio ao esporte do município. Citou o trabalho da 
Secretaria de Cultura e Esporte, no nome do coordenador Lucas Sales. 
Lembrou do ano difícil que passou e desejou um feliz Natal e um próspero Ano 
Novo a todos. O presidente, vereador Flávio Jorge, desejou muita saúde e paz 
aos vereadores e a todos os fariasbritenses. Parabenizou os Agentes 
Comunitários de Saúde pelas conquistas, parabenizou os envolvidos pela 
abertura da Semana do Bebê e do Sétimo Sarau de Poesia e Arte. Também 
destacou a noite democrática do evento Natal Feliz. Dando prosseguimento, o 
presidente pediu que fosse feita a leitura da Ordem do Dia. A servidora da casa 
fez a leitura do Parecer n° 046/2021, de autoria da Comissão Permanente, 
sobre o Projeto de Lei n° 020/2021, que revoga a Lei Ordinária Municipal n° 
902/1997, cria o Conselho Municipal de Educação e dá outras providências. O 
parecer favorável à aprovação do projeto foi colocado em discussão. O 
vereador Edson Ferreira explicou o projeto e o defendeu, ressaltando que se 
trata de uma adequação aos parâmetros do governo federal e do estado, assim 
como uma reformulação do Conselho Municipal de Educação, que registrará as 
escolas dos municípios, regulamentando, com um conjunto de instituições, a 
política municipal de educação. O parecer foi colocado em votação, sendo 
aprovado por todos. Em seguida, o presidente determinou a leitura de mais um 
parecer. A servidora da casa fez a leitura do Parecer n° 047/2021, da 
Comissão Permanente, sobre o mérito do Projeto de Lei n° 021/2021, do Poder 
Executivo, que dispõe sobre a alteração do art. 6° da Lei n° 1446, de 19 de 
outubro de 2017 e adota outras providências. O parecer favorável à aprovação 
do projeto foi colocado em discussão. O vereador Professor Waltene lembrou 
que o projeto visa corrigir uma falha na lei, criando um programa de caráter 
contínuo. O parecer foi colocado em votação e foi aprovado por todos. 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 dezembro de 2021.  


