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ATA DA QUADRAGÉSIMA QUARTA 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 30 (trinta) de março do ano de 2022 (dois 

mil e vinte e dois), compareceram à sessão da Câmara Municipal os 

vereadores Antônio Waltene F. De Alcântara, Antônio Bezerra Primo, 

Cícero Porfírio da Silva, Edson Ferreira Lima, Flávio Jorge de Lima, 

Francisco Lourenço de Andrade, João Ferreira de Alencar, José Anchieta 

Rodrigues, Manoel Domingos da Silva e Raul Franklin Carvalho de Souza. 

A vereadora Heloísa Aurélio de Meneses Pereira esteve ausente na sessão, 

mas justificou devidamente. 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 por todos. Em seguida, 

a palavra foi passada aos vereadores, por ordem de inscrição. O vereador 

Edson Ferreira, que saudou a todos, trouxe novamente problema na estrada do 

Caiçara. Lamentou pelo prefeito não ter feito nenhuma ação concreta para 

resolver o problema, apesar da demanda ter sido trazida. Pediu que o prefeito 

acionasse uma equipe para piçarrar a estrada. O vereador Julinho da Saúde, 

que saudou a todos, citou problema na rua Carlivan Alves Bezerra e pediu que 

o presidente marcasse uma reunião com o gerente geral da CAGECE para 

falar sobre falhas no atendimento das demandas do município de Farias Brito. 

O vereador Cícero Baixinho, que saudou a todos, parabenizou o presidente por 

levar os vereadores do município a encontro de vereadores visando a 

qualificação dos mesmos. Agradeceu ao secretário de transportes por reparos 

de alguns buracos na estrada do Juá. Conversou com o secretário Everton, 

que colocará o nome das duas quadras do Lamaju e do Mutirão, assim como 

nome da praça no Lamaju. O vereador Professor Waltene, que saudou a todos, 

lamentou os transtornos nas estradas, mas falou que é perceptível que as 

máquinas da prefeitura estão trabalhando nelas. Destacou o encontro dos 

vereadores acontecido na cidade de Triunfo/PE. Informou que entrará, junto 

com o vereador Cícero Baixinho, com um projeto de indicação para que o 

município, mediante solicitação, possa confeccionar uma carteirinha de 

professor para dar direito a meia entrada nos eventos culturais. O vereador 

Raul da Serra, que saudou a todos, informou sobre a Semana Municipal de 
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Conscientização do Autismo, que acontecerá na próxima semana no município. 

Também destacou o congresso que os vereadores participaram em Triunfo/PE. 

O vereador Deir da Catingueira, que saudou a todos, pediu que o secretário de 

infraestrutura visitasse as regiões do Carás, Cipó de Catingueira, para 

consertar estradas interditadas. O vereador Edson aparteou falando ser natural 

na época chuvosa problemas nas estradas carroçais, mas opinou ser o 

momento de recuperar os pontos mais críticos, pelo menos os atoleiros. O 

vereador Deir falou que há um material bom na Carnaúba para reparar as 

estradas. O vereador Professor Waltene ratificou a fala do vereador Edson, 

mas deu exemplo prático das dificuldades para os reparos nessa época. O 

vereador Chicão da Canabrava, que saudou a todos, também trouxe 

problemática com as estradas e destacou que que a gestão precisa dar suporte 

para a resolução dos problemas do povo. O vereador João Camilo, que saudou 

a todos, disse que não há caçambas suficientes para todos os problemas das 

estradas no período chuvoso. O presidente Flávio falou que o município está 

trabalhando em cima dos problemas das estradas, mas citou a falta de 

planejamento para cuidar desses problemas em um município tão extenso. O 

presidente também cobrou melhor iluminação em praça de Nova Betânia e em 

frente ao hospital de Farias Brito. Agradeceu à secretária de saúde por estar 

resolvendo questão de ventiladores nos quartos dos pacientes. O vereador 

Julinho da Saúde disse ficar triste com os problemas das estradas, mas sabe 

do compromisso do prefeito em tentar resolvê-los, apesar das dificuldades. 

Falou que vai visitar com o secretário de infraestrutura trechos nas Carnaúbas, 

Sítio Cachoeira e Sítio Caiçara. O presidente afirmou que já cobrou algumas 

soluções para esses locais, reiterando a dedicação do prefeito. Ele disse que é 

preciso ser feito um levantamento em todo o município para solucionar os 

locais mais críticos, citou a responsabilidade de todos, e falou que o prefeito 

está dando continuidade no calçamento de algumas regiões. O vereador Edson 

Ferreira falou que o poder legislativo não tem responsabilidade de executar as 

ações e está cumprindo o papel de trazer os problemas e fiscalizar. O 

presidente falou que é preciso uma aproximação maior com a gestão. O 

vereador Deir da Catingueira ressaltou que é preciso dedicação do secretário 

para resolver os problemas. O vereador Julinho opinou que as demandas das 

estradas também são responsabilidade dos vereadores, que podem ajudar no 

planejamento, pois são conhecedores de suas regiões. Citou problemas com 

equipamentos e sugeriu um contrato de emergência para adquirir algumas 

caçambas. O vereador Edson Ferreira falou que os problemas devem ser 
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resolvidos de forma mais definitiva, necessitando apenas de manutenção 

posteriormente. Em seguida, o presidente deu início à Ordem do Dia. A 

servidora Nayara Sales fez a leitura do Requerimento n° 020/2022, de autoria 

do vereador Anchieta, que requer o calçamento nas intermediações do campo 

de futebol do Quincuncá. O vereador Anchieta citou vários problemas nas 

estradas do município e disse que é preciso de um pouco de paciência. 

Defendeu a necessidade da aprovação do seu requerimento. O vereador Raul 

da Serra pediu para subscrever junto com o vereador Anchieta o requerimento. 

O vereador Cícero Baixinho expôs uma dúvida sobre o requerimento e foi 

atendido pelo vereador Anchieta. O vereador Edson Ferreira parabenizou o 

vereador pelo requerimento e pediu que o prefeito atenda aos requerimentos 

aprovados. O vereador Chicão da Canabrava ressaltou que sempre gostou de 

cobrar pessoalmente e falou que está em tempo de o governo cumprir as 

promessas. O vereador Julinho da Saúde falou da importância dos 

requerimentos e citou as dificuldades de se cumprir algumas demandas no 

período chuvoso. Parabenizou o vereador Anchieta e defendeu a necessidade 

do calçamento na região citada. O presidente Flávio destacou que é papel do 

vereador protocolar requerimentos, por mais que nem todos sejam 

respondidos, como era feito em gestões anteriores. Lembrou que conseguiu 

com o deputado Pedro Bezerra um milhão de reais em emendas para o 

município. O requerimento foi colocado em votação e foi aprovado por todos. O 

vereador Edson Ferreira fez Questão de Ordem para devolver o projeto de lei 

sobre o bolsa esporte, em cima do qual ele havia feito pedido de vistas. Em 

seguida, não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a 

sessão. Eu, José Anchieta Rodrigues, lavrei esta ata que será assinada pelos 

vereadores. Plenário Luiz Pereira da Silva da Câmara Municipal de Farias 

Brito, Ceará, 30 de março de 2022.  


