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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 09:23 horas (nove horas e vinte e três minutos) do dia 13 (treze) de abril 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, Heloísa Aurélio de Meneses Pereira, 

João Ferreira de Alencar, José Anchieta Rodrigues, 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 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, o presidente deu início ao Expediente. A servidora Nayara 

Sales fez a leitura da Proposta de Emenda à Lei Orgânica N° 01/2022, de 

autoria de todos os vereadores, que altera o art. 118 e acrescenta-se o art. 

119-A à Lei Orgânica do Município de Farias Brito, que institui o orçamento 

impositivo e dispõe sobre a execução orçamentária e financeira da 

programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em Lei 

Orçamentária Anual – LOA. Dando prosseguimento, a palavra foi passada aos 

vereadores, por ordem de inscrição. O vereador Julinho da Saúde, que saudou 

a todos, relatou tristeza por acontecimento trágico em hospital de Brejo Santo, 

mostrando preocupação e sugerindo medidas de segurança, já que o hospital 

de Farias Brito também não possui ala psiquiátrica. O vereador Professor 

Waltene, que saudou a todos, agradeceu às secretarias de Infraestrutura e 

Transportes por atendimento a requerimento dele para solucionar problemas 

pontuais de acesso à comunidade da Catingueira, Carás e Cipó. O vereador 

também fez referência ao feriado e destacou a importância da Páscoa. O 

vereador Deir da Catingueira, que saudou a todos, agradeceu ao secretário de 

transportes por levar as máquinas para resolver problemas em sua região. O 

vereador cobrou o secretário de educação a respeito da rota do transporte dos 

alunos da Catingueira. Desejou um feliz feriado a todos. O vereador Raul da 

Serra, que saudou a todos, agradeceu à Secretaria de Transportes por atender 

a requerimento para fazer alguns reparos na Serra. Destacou o início de 

trabalho na estrada que liga Farias Brito ao Barreiro do Jorge e esclareceu à 
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população sobre trabalho que será feito nas estradas do município. O vereador 

destacou a inauguração, na sexta-feira passada, do CAIS, centro de inclusão 

social para população, que trará benefício ao município. O vereador Chicão da 

Canabrava, que saudou a todos, pediu ao prefeito levar as máquinas para fazer 

estradas na sua região. O vereador João Camilo, que saudou a todos, 

destacou que, apesar das demandas pendentes, muita coisa já foi feita na 

região dele e do vereador Chicão. Convidou os vereadores para fazerem uma 

frente para desmembrar do Lamaju os PSFs do Souza e do São Vicente. Sobre 

as estradas, falou que é uma demanda recorrente, mas lembrou que os 

problemas mais urgentes foram resolvidos, com exceção daqueles que só são 

resolvidos com piçarra. O vereador Anchieta, que saudou a todos, falou a 

respeito dos problemas com as estradas, opinando que o prefeito com o tempo 

irá realizar todos os trabalhos relacionados a elas. A vereadora Preta, que 

saudou a todos, lamentou a morte da técnica de enfermagem em Brejo Santo e 

falou sobre dificuldade de internar pacientes psiquiátricos, por causa de fatores 

como o preconceito. A vereadora citou recorrentes problemas nas estradas, 

pedindo uma solução mais duradoura para eles. A vereadora também elogiou o 

funcionário Alex, da área da saúde, pelo atendimento exemplar e imparcial. O 

vereador Edson Ferreira aparteou a vereadora ressaltando as qualidades do 

referido profissional. A vereadora Preta trouxe informação sobre demora no 

pagamento do salário dos funcionários da coleta de lixo do município. O 

vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, destacou que não adianta os 

vereadores aprovarem requerimentos para não terem solução por parte do 

executivo. Citou exemplo de requerimento de iluminação pública em novas 

ruas de Cariutaba e Oitís, o que ainda não foi atendido. O vereador informou 

que pediu prestação de contas sobre a situação financeira do fundo de 

iluminação pública e descobriu que há saldo na conta da prefeitura, referente a 

essas taxas, de mais de duzentos e oitenta mil reais. Também citou outros 

problemas em Cariutaba, como com praças e equipamentos da Academia 

Popular, além de problema com passagem molhada. O vereador pediu que a 

secretária de saúde providenciasse a contratação de um médico para a UBS 

de sua região. A vereadora Preta lembrou que há problemas com manutenção 

em todas as academias populares do município. O vereador Chicão ressaltou 

que cada secretário deve se responsabilizar por sua respectiva pasta. O 

vereador Edson agradeceu a participação dos vereadores e concluiu falando 

que irá cobrar melhorias para as comunidades do município, já que os 

requerimentos não estão sendo atendidos de forma oficial. Ressaltou que o 
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povo está fazendo alguns serviços que são de obrigação da prefeitura fazer. O 

presidente agradeceu à gestão municipal por inauguração do CAIS (Centro de 

Atendimento e Inclusão Social). O vereador também parabenizou os alunos da 

Escola Gabriel Bezerra de Moraes, na Catingueira, que solicitaram solução do 

problema das estradas na localidade. O presidente lembrou das dificuldades de 

se resolver problemas das estradas em período invernoso. Ele também falou 

que vai fazer requerimento para o secretário de transportes solicitando 

informações sobre o andamento das máquinas, para informar o agendamento 

dos trabalhos da pasta para os vereadores e para a população. Ele opinou que 

nunca foi colocado tanta lâmpada no município como nessa gestão. O vereador 

Edson Ferreira pediu a palavra para desejar uma feliz Páscoa a todos. 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, 13 de abril de 2022.  


