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ATA DA TRIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 09:11 horas (nove horas e onze minutos) do dia 16 (dezesseis) de fevereiro 

do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), compareceram à sessão da Câmara 

Municipal os vereadores Antônio Waltene F. De Alcântara, Cícero Porfírio 

da Silva, Edson Ferreira Lima, Flávio Jorge de Lima, Francisco Lourenço 

de Andrade, Heloísa Aurélio de Meneses Pereira, João Ferreira de 

Alencar, José Anchieta Rodrigues e Manoel Domingos da Silva e Raul 

Franklin Carvalho de Souza. O vereador Antônio Bezerra Primo não esteve 

presente, mas justificou devidamente a sua ausência. Em nome de Deus e da 

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

aberta a sessão ordinária e indagou, segundo art. 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 pelos 

vereadores presentes. Em seguida, o presidente pediu que servidora da casa 

fizesse a leitura do Expediente. A servidora fez a leitura do Projeto de Lei n° 

006/2022, de autoria do vereador Edson Ferreira, que cria no âmbito do 

município de Farias Brito – CE a Comissão Externa de Acompanhamento de 

Processos Licitatórios e dispõe sobre a transmissão ao vivo via internet e adota 

outras providências. Leu também ofício do vereador Cícero Baixinho 

endereçado ao Secretário de Infraestrutura, Everton Calixto, solicitando 

confecção e colocação de placa nos seguintes locais: no ginásio poliesportivo, 

localizado no Mutirão, da praça da igreja da Vila Lamaju, da praça do centro da 

Vila Lamaju e da quadra poliesportiva da Vila Lamaju, todos localizados em 

Farias Brito – CE. Em seguida, por ordem de inscrição, a palavra foi passada 

aos vereadores. O vereador Chicão da Canabrava, trouxe novamente a 

discussão de problema de água na Canabrava, que estava relacionado com 

energia elétrica. O vereador João Camilo aparteou o vereador Chicão, trazendo 

algumas informações em relação à problemática. O presidente parabenizou os 

dois vereadores pelos esclarecimentos trazidos. O vereador Cícero Baixinho, 

que saudou a todos, falou que o ofício que encaminhou para o secretário de 

infraestrutura está relacionado a matérias aprovadas no ano passado na 

Câmara. Pediu que os secretários possam dar respostas em relação aos 

requerimentos, o que cobrou em relação a requerimentos feitos por ele sobre 

as passagens molhadas do Sítio Juá e relacionados a ladeiras do município. 
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Pediu urgência no conserto de luzes na Vila Lamaju. Pediu urgência no reparo 

em passagem molhada do Sítio Lagoa. Cobrou a construção de dois muros de 

arrimes do município, objetos de alguns requerimentos na Câmara. 

Parabenizou o pessoal da saúde, na figura do doutor Marcos Moreira, pelo 

acolhimento que é dado no hospital do município. Falou do reajuste dos 

servidores do município, pois os munícipes estão cobrando. Cobrou a 

pagamento dos precatórios para os professores. O vereador Deir da 

Catingueira, que saudou a todos, deixou os sentimentos à família de Roberval, 

ex-secretário do município. Falou ao povo do município que irá com o 

secretário de infraestrutura visitar algumas demandas da população. O 

vereador Professor Waltene, que saudou a todos, informou de visita que 

precisa ser feita com o secretário de infraestrutura na região dos Carás. Disse 

também que solicitou uma visita técnica para levantamento para viabilizar 

alargamento de passagem no Riacho da Roça. Informou que o secretário se 

comprometeu com ele em fazer as visitas. Reforçou as palavras do vereador 

Cícero Baixinho em relação aos precatórios e falou que anseia por um projeto 

de reajuste para os servidores. Também aguarda o projeto do piso salarial dos 

professores. O vereador Cícero Baixinho falou que entrou contato com outros 

agentes políticos da região sobre esse piso salarial. O vereador Professor 

Waltene falou que tem certa tranquilidade em relação ao pagamento do piso 

por parte do município. O presidente falou que no momento que chegar o 

projeto da prefeitura irá pautar o projeto na casa, nem que para isso seja 

preciso a convocação de uma sessão extraordinária. A vereadora Preta 

lembrou que o percentual do reajuste precisa ser analisado, respeitando-se o 

percentual da inflação. O vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, após 

lembrar que como presidente da comissão irá analisar o projeto do reajuste 

com a pressa e o cuidado que ele necessita, destacou o projeto de lei dos 

precatórios dos professores, que apresentou para ratificar acordo judicial 

homologado, que dará mais segurança jurídica ao prefeito para o pagamento, o 

que é um direito dos professores. Lembrou que outras prefeituras da região já 

pagaram os precatórios sem nenhum ônus jurídico. Também destacou o 

projeto que apresentou para a criação da comissão externa de 

acompanhamento de processos licitatórios, que visa a transparência e o 

combate à corrupção. Concluindo, o vereador se dirigiu à secretária de saúde, 

Marcleide, pedindo o reestabelecimento da refrigeração das duas salas de 

observação do hospital do município. Pediu também uma melhor organização 

do ambiente das pessoas com suspeita de covid, tendo um espaço exclusivo 
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para elas, evitando-se contaminação. O vereador informou que as obras do 

calçamento do São João estão paradas, que o motivo informado seria falta de 

pagamento, e solicitou ao secretário de infraestrutura para tomar providências. 

O vereador João Camilo, em aparte, informou que, em conversa com o 

secretário, ele afirmou que há demandas de pagamentos de 2017 com a 

empresa Pedrosa. O vereador Edson disse que há um problema legal, já que a 

responsável pela obra é a Pedrosa, mas outra empresa está realizando os 

serviços. O presidente informou que a secretária lhe falou que a refrigeração do 

hospital está sendo providenciada e que irá conversar com ela a respeito da 

questão do covid. A vereadora Preta, que saudou a todos, agradeceu ao 

vereador Edson por confirmar o problema do calçamento do São João. Citou 

problemas com limpeza e construções no município. Lembrou que o poder 

público tem a obrigação de fazer o melhor para os munícipes. Citou a lei do 

reajuste aos servidores que ainda não chegou à casa e que deverá ter a 

correção de acordo com a inflação. Disse que há dinheiro para o pagamento 

dos precatórios e que isso depende de questão política. O vereador Edson, em 

aparte, sugeriu a criação de uma comissão para acompanhamento dos 

serviços públicos no município. O presidente perguntou sobre a data da 

homologação do acordo dos precatórios. O vereador Edson informou que o 

processo foi transitado em julgado em 15 de julho de 2021 e esclareceu que 

existem dois processos de precatórios no município. O presidente falou que 

todos os vereadores estão cobrando o pagamento e que os vereadores Cícero 

Baixinho, Professor Waltene e ele representam a classe. O vereador Edson 

disse que é testemunha do empenho deles, mas que falta vontade do prefeito 

para o pagamento. Ele pediu para usar o tempo de liderança de partido a que 

tem direito. O vereador argumentou que não existe empecilho jurídico para o 

pagamento dos precatórios, mas apresentou um projeto de lei para ratificar o 

acordo e dar ainda mais segurança jurídica ao prefeito. Explicou sobre a 

situação dos dois processos relacionados aos precatórios. Disse que em um 

deles o prefeito se recusa a pagar desde julho de 2021. Lembrou que uma 

decisão do TCU não muda uma decisão judicial e falou que não existe decisão 

do TCU versando sobre o não pagamento a partir do acordo judicial. A 

vereadora Preta esclareceu que é testemunha da cobrança dos precatórios por 

parte dos vereadores. O presidente falou que as questões financeiras, legais, 

cabem ao Ministério Público apurar. O vereador Anchieta, que saudou a todos, 

pediu ao secretário de infraestrutura para dar uma revisada nos calçamentos 

do município. Pediu ao secretário para visitar estrada da “Extrema”. Informou 
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que tem um requerimento para ser protocolado e apresentado na próxima 

sessão. O vereador Raul da Serra, que saudou a todos, prestou condolências à 

família do amigo e ex-secretário Roberval. O vereador falou que uma equipe 

está tampando alguns buracos requisitados pelo vereador Anchieta, assim 

como estão sendo feitos alguns reparos na Extrema. Agradeceu à gestão por 

atender a requerimento por melhorias no Quincuncá. Sobre os calçamentos, 

falou que quem tem a real obrigação de efetuar o trabalho é a empresa que 

ganha a licitação, por mais que a gestão seja cobrada. Sobre a questão da 

saúde, ele informou que estão sendo construídas duas salas separadas no 

hospital para a testagem de pacientes com sintomas de covid. Dando 

prosseguindo, o presidente deu início à Ordem do Dia. Servidora da casa fez a 

leitura do Projeto de indicação n° 001/2022, de autoria da Vereadora Preta, que 

solicita do Poder Executivo a concessão de Revisão geral e anual aos 

servidores municipais. O projeto de indicação foi colocado em discussão. A 

vereadora Preta falou que os valores pretendidos pela matéria já foram 

discutidos anteriormente na casa. Pediu que a revisão seja adequada, 

conforme a inflação, e pediu retroativo. O vereador Edson Ferreira parabenizou 

a vereadora pela iniciativa e destacou que vai defender na casa uma reposição 

anual de todos os servidores de 16,16%, além de um aumento de 33. 24% para 

o piso do magistério e um aumento de 12.90% do piso nacional para os 

agentes de saúde e para os agentes de combate a endemias. O projeto de 

indicação foi colocado em votação e foi aprovado por todos os vereadores 

presentes. Em seguida, a servidora da casa fez a leitura do Requerimento nº 

008/2022, de autoria do Vereador Edson Ferreira, que solicita ao Sr. Prefeito 

Municipal e ao Sr. Secretário de Infraestrutura, a implementação de iluminação 

pública em alguns postes do Sitio Oitis, na estrada que interliga a BR-230 à 

CE-166. O requerimento foi colocado em discussão. O vereador Edson 

lembrou que a iluminação é deficitária na região e reiterou requerimento 

aprovado na sessão anterior destacando o mesmo problema em Cariutaba, 

que ainda não foi solucionado. O requerimento foi colocado em votação e foi 

aprovado por todos os presentes. Em seguida, o vereador Edson Ferreira 

apresentou requerimento verbal requerendo a convocação do secretário de 

Agricultura e Meio Ambiente do município para prestar esclarecimentos à 

Câmara referentes ao Programa de Prestação de Alimentos, exercício 2021, e 

ao Programa Municipal de Aração de Terra para a safra 2022. O requerimento 

foi colocado em discussão. O vereador Edson destacou a importância da 

transparência, por parte do secretário, na execução dos dois programas. O 
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requerimento foi aprovado por todos os vereadores presentes. Após o 

resultado, o vereador Edson Ferreira pediu para retirar de pauta o requerimento 

n° 009/2022 e pediu para que os vereadores definissem, nos termos do 

Regimento Interno, o dia que o secretário virá à Câmara, sugerindo a próxima 

sessão ordinária, no dia 23 de fevereiro. O presidente colocou em votação os 

dias 23 de fevereiro e 09 de março, ficando decidido por maioria que a 

convocação será para o próximo dia 23. Em seguida, a direção dos trabalhos 

foi passada para o vereador Cícero Baixinho, vice-presidente. O presidente 

interino solicitou a leitura de duas moções de pesar de autoria do vereador 

Flávio Jorge. A servidora da casa fez a leitura da Moção de Pesar n° 002/2022, 

de autoria do Vereador Flávio Jorge, em virtude do falecimento do Sr. José 

Fernandes de Oliveira. O presidente Cícero Baixinho homenageou o senhor 

José e colocou a moção em discussão. O vereador Flávio Jorge destacou a 

pessoa de José Fernandes, considerando justa a moção. A vereadora Preta 

lembrou de forma triste da morte de Thalia, neta de Dona Almira do Lamaju. 

Pediu que as famílias em luto possam ser confortadas. O vereador Edson 

externou novamente condolências ao vereador Chicão e à toda família de Tiê. 

Ficou surpreso com o falecimento de Thalia e prestou condolências à família. O 

vereador Deir considerou justa a moção, destacou a pessoa do falecido e 

manifestou comoção. Parabenizou a imprensa de Farias Brito e de todo o 

Brasil. A moção de pesar foi colocada em votação e foi aprovada por todos os 

presentes. Em seguida, a servidora da casa fez a leitura da Moção de Pesar nº 

003/2022, de autoria do Vereador Flávio Jorge, em virtude do falecimento do 

Sr. Roberval Gonçalves de Araújo. A moção foi colocada em discussão. O 

vereador Flávio Jorge lembrou que Roberval modificou o esporte de Farias 

Brito com dedicação ao trabalho. O presidente Cícero Baixinho destacou a 

simplicidade de Roberval e lamentou a fatalidade de sua morte. Desejou 

conforto à toda a família. A moção foi colocada em votação e foi aprovada por 

todos. Em seguida, a presidência foi repassada para o vereador Flávio Jorge, 

que, não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a sessão. Eu, José 

Anchieta Rodrigues, lavrei a presente ata que será assinada pelos vereadores. 

Plenário Luiz Pereira da Silva da Câmara Municipal de Farias Brito, Ceará, 16 

de fevereiro de 2022.  


