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ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 09:00 horas (nove horas) do dia 09 (nove) de março do ano de 2022 (dois mil e 
vinte e dois), 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. Em sequência, o Presidente 
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.  A servidora 
Nayara Sales leu as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 007/2022, do Poder 
Legislativo, que concede revisão geral e anual da remuneração e gratificações dos 
Servidores Públicos da Câmara Municipal de Farias Brito – CE. Projeto de 
Resolução nº 001/2022, de autoria do Vereador Edson Ferreira, que institui a 
medalha Francisca Neusa de Alcântara. Ofício nº 012/2022, da Secretária de 
Assistência Social, que solicita o uso da tribuna no dia 09 de março, para tratar de 
assuntos relacionados a apresentação do Plano Municipal Pela Primeira Infância. 
Ofício nº 001/2022/PT, da Sra. Antonia Zildete Rodrigues Costa, que indica o 
Vereador Edson Ferreira como o líder do partido, PT. Ofício da Sra. Jacqueline 
Ferreira, que solicita o uso da tribuna no dia 09 de março, para tratar de assuntos 
relacionados a promoção do bem-estar animal, prevenção de acidentes e a causa 
animal como questão de saúde pública. Ofício do Sr. Francisco Leite Macedo, que 
solicita o uso da tribuna no dia 09 de março, para tratar de assuntos relacionados 
ao evento Paixão de Cristo – 2022. Os Projetos foram encaminhados a Comissão 
Permanente. O Vereador Edson Ferreira requereu questão de ordem, alegando a 
ausência na pauta da referida sessão do projeto de Resolução, de sua autoria, que 
alteração do Regimento Interno. O Presidente declinou que pautaria na próxima 
sessão.  O Presidente concedeu a fala ao assistente social Júlio Cesar, que expôs os 
objetivos, metas e ações que farão parte do projeto de Lei pela Primeira Infância – 
PMPI – Farias Brito/CE (o projeto de Lei será encaminhado posteriormente a 
Câmara). Em seguida o Presidente concedeu a palavra a Jacqueline Ferreira, 
vereadora da cidade de Juazeiro do Norte/CE, que versou sobre o tema: promoção 
do bem-estar animal, prevenção de acidentes e a causa animal como questão de 
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saúde pública. O Presidente convidou a secretária de saúde Marcleide, que 
reforçou a importância quanto aos cuidados com os animais. Frisou que o 
Município irá construir uma clínica veterinária. A Vereadora Preta, os Vereadores 
Waltene, Edson Ferreira e Deir, fizeram uso da palavra para reforçar a situação da 
causa animal no Município ao passo que a secretária de saúde e Jacquelene 
responderam as colocações dos vereadores. Deir cobrou maior atenção e 
participação dos portadores de necessidades especiais nos eventos municipais, 
bem como mais profissionais – fonoaudiólogos para atender a grande demanda 
local. O Presidente negou a participação das pessoas (Chico da Betânia, Cicinha da 
ação social) que não estavam previamente escritas para fazerem uso da tribuna 
e/ou falarem sobre a causa animal. Em seguida concedeu a palavra a Mairton 
Macedo, que declinou sobre o evento PAIXÃO DE CRISTO, resumindo a situação 
(em ordem temporal) do EVENTO e/ou da ASSOCIAÇÃO. Frisou ainda que o 
Município nunca bancou cem por centos (100%) os valores dos eventos, porém, 
arcava com uma parte e, a Associação angariava o restante. Foi contundente 
quanto a importância da Peça Teatral Paixão de Cristo, para alavancar a economia 
local, bem como a divulgação do Município. A vereadora Preta, os vereadores 
Edson Ferreira e Julinho da Saúde, enalteceram a importância do evento e 
pediram que o Prefeito e a Primeira Dama se sensibilizassem e apoiassem o 
evento. O Presidente rebateu as acusações de falta de democracia (devido a não 
permissão do uso da palavra) feita por pessoas que assistiam a sessão na plenária 
da Casa Legislativa – dizem ser esta Casa muito democrática! A vereadora Preta se 
colocou novamente, desta vez denunciando a má qualidade da merenda escolar. 
Lembrou da falta do projeto de reajuste dos servidores do Município. O vereador 
Edson Ferreira – PT, deu os parabéns as mulheres, pelo dia internacional da 
mulher; fez cobranças de melhor qualidade no tocante a merenda escolar – 
medicamentos e coleta do lixo no Distrito de Cariutaba.  Ainda sobre o dia da 
mulher, disse que protocolou projeto de Resolução que cria a Medalha Dona 
Neuza. Declinou ainda, que causou estranheza a publicação no diário dos 
Município do Ceará, de portaria concedendo diárias ao secretário de Agricultura e 
Meio Ambiente Alfredo Leite Macedo do PT, quando o mesmo havia juntado a 
secretaria da Câmara atestado médico – então: ou ele viajou ou estava doente? 
Finalizou dizendo da necessidade de apurar o caso. Com a palavra o vereador Raul 
da Serra, fez uso da palavra para enaltecer os feitos da atual Gestão. O vereador 
Cícero Porfirio, usou a palavra para dizer que a Administração está a realizar a 
limpeza da Praça da Vila Lamjú. O vereador Waltene usando a palavra citou os 
seguintes termos: que em novembro passado teve a oportunidade de ver um 
extrato da arrecadação da contribuição de iluminação pública, onde constava 
arrecadação no valor de 64 mil reais e pagava 68 mil reais, tendo um défice, 
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portanto. Deir, novamente falou para cobrar o reparo em um buraco na rua do 
deposito de gás de Osmanio, mostrando até uma foto em seu aparelho telefônico. 
Passou a ordem do dia, foram colocados em votação os requerimentos e/ou 
projetos: Parecer nº 002/2022 da Comissão Permanente, sobre o mérito do 
Projeto de Lei nº 001/2022, de autoria da Vereadora Preta, conexo ao Projeto de 
Lei nº 001/2021, de autoria do Vereador Edson Ferreira que dispõe sobre o 
transporte escolar gratuito aos estudantes universitários e profissionalizantes e 
adota outras providencias. Após discussão foi aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº 015/2022, de autoria do Vereador Julinho da Saúde, que seja 
realizada a coleta de lixo regular na comunidade do Sítio Fazenda, 
aproximadamente a 05 km da sede do distrito Quincuncá, Município de Farias 
Brito – CE.  Após discussão foi aprovado por unanimidade. Em seguida, não 
havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão (a íntegra   
da sessão encontra-se gravada nos seguintes endereços:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
https://www.facebook.com/Camaramunicipalfb/videos/962269874404360 e    
https://www.facebook.com/Camaramunicipalfb/videos/531504481831842). 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, 09 de 
março de 2022.  


