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ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE 

Às 09:15 horas (nove horas e quinze minutos) do dia 27 (vinte e sete) de abril 

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

Municipal os vereadores 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. O vereador Antônio Waltene F. De Alcântara esteve 

ausente, 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, 

o presidente deu início ao Expediente. A servidora Nayara Sales fez a leitura do 

Projeto de Lei n° 005/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a 

revisão geral anual dos subsídios de prefeito, vice-prefeito, secretários 

municipais de Farias Brito – CE e adota outras providências. O presidente 

convidou o cidadão José Cordeiro para fazer um comunicado. O cidadão, que 

é uma das lideranças da Vila Umari, convidou toda a população do município 

para os festejos da comunidade, que acontecerá do dia primeiro ao dia treze 

de maio. Em seguida, o presidente falou que passaria hoje a palavra aos 

vereadores pela ordem alfabética dos nomes parlamentares. O vereador Edson 

Ferreira, pela ordem, sugeriu que a inscrição dos vereadores ocorresse na 

secretaria da casa, até a abertura da sessão, com um servidor controlando a 

lista. O vereador Cícero Baixinho, que saudou a todos, agradeceu à Secretaria 

de Infraestrutura por resolver problema com passagem molhada em sua região. 

Citou o início da recuperação do campo de futebol de Cariutaba e lembrou de 

requerimento seu para construir lances de arquibancada nos campos de 

Cariutaba e de Nova Betânia. O vereador também informou sobre a situação 

dos pagamentos dos precatórios. O vereador Deir da Catingueira, que saudou 

a todos, falou sobre licitação para roço das estradas de Farias Brito, e espera 

que o serviço seja bem-feito. O vereador cobrou sobre centro de reabilitação de 

crianças especiais do município, que foi inaugurado, mas não está 

funcionando. O vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, falou sobre 
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familiares do município em relação ao Programa Nacional de Merenda Escolar 

(PNAE), que estariam fornecendo os alimentos sem serem pagos há mais de 

dois meses. Pediu que a Secretaria de Educação tomasse providências. O 

vereador também trouxe denúncia a respeito da empresa responsável pela 

limpeza do lixo no município, que não assinou a carteira de trabalho dos 

trabalhadores, descumprindo a CLT. O vereador falou que o município pode 

ser responsabilizado solidariamente em relação à denúncia. Ele pediu que a 

ata com sua fala fosse encaminhada ao Ministério Público do Trabalho e ao 

Ministério do Trabalho para que eles fossem informados e tomassem 

providências. Ele também lamentou o déficit no serviço de atendimento às 

pessoas com deficiência. O vereador Chicão da Canabrava, em aparte, citou 

exemplo em Juazeiro do Norte, de empresa com todos os funcionários 

trabalhando com carteira assinada e lamentou o mesmo não estar acontecendo 

em Farias Brito. O vereador Edson Ferreira concluiu sua fala lamentando a 

postura da empresa e esperando providências para regularizar a situação. O 

vereador Julinho da Saúde, que saudou a todos, pediu que o secretário de 

infraestrutura mandasse uma equipe de iluminação pública para resolver 

problemas no Cemitério Central Morada Feliz. A vereadora Preta, que saudou 

a todos, reforçou o pedido para regularização do pagamento do PNAE aos 

agricultores do município. Pediu apoio à agricultura familiar e pediu que a base 

tomasse providências para saber os motivos desse apoio ter decaído. A 

vereadora também pediu melhoria no atendimento ao pagamento do Bolsa 

Família e citou problemas na Assistência Social do município. Ela concluiu sua 

fala reconhecendo melhorias na limpeza pública, mas pediu melhorias no 

discurso também, exemplificando o caso de alguém que colocou culpa do não 

pagamento do salário dos funcionários da limpeza na gestão passada. Em 

relação do roço das estradas, ela espera um bom serviço, pois falou que o 

pagamento pelo serviço é alto. O presidente justificou a ausência do vereador 

Professor Waltene. O vereador Raul da Serra, pela ordem e com fundamento 

no parágrafo primeiro do artigo 171 do regimento, pediu a retirada do Parecer 

número 013/2022. O vereador Edson Ferreira, pela ordem, falou que o projeto 

objeto do parecer trata-se de uma emenda à Lei Orgânica que fortaleceria o 

trabalho dos vereadores. Ele questionou ao vereador Raul da Serra sobre 

quais os motivos da retirada de pauta, já que a emenda foi proposta por todos 

os vereadores e com parecer unânime da Comissão Permanente. O vereador 

Raul falou que o gestor municipal pediu para retirar o projeto para 

posteriormente ser criado um projeto mais bem formulado. O vereador Edson 
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explicou que o projeto versa que os vereadores possam destinar 1,2 % de 

emendas parlamentares, o que geraria emendas para as comunidades. Ele 

também defendeu a técnica legislativa do projeto e pediu que os vereadores da 

base fortalecessem o trabalho do vereador. A vereadora Preta opinou que o 

funcionamento dos trabalhos está difícil, já que o projeto passou por todos os 

trâmites, mas agora está sendo retirado de pauta. Ela também defendeu o 

fortalecimento do trabalho do vereador. O vereador Raul disse que entende o 

questionamento dos colegas, mas disse que confia nas palavras do gestor. O 

vereador Julinho da Saúde defendeu que o gestor quer melhorar o projeto e 

falou que a retirada do parecer segue o rito legislativo se for decidido pelo 

plenário. O vereador Edson Ferreira propôs que haja um prazo de 30 dias para 

o projeto retomar à Comissão Permanente, o governo encaminhar as 

sugestões de melhoria, e ele ser votado na sessão do dia 25 de maio. O 

vereador Julinho defendeu que a retirada deve ser votada, sendo defendida a 

soberania do plenário. O presidente falou que, seguindo o regimento, vai 

colocar a decisão da retirada para o plenário, mas opinou que defende o 

orçamento positivo. Não falou de prazos, mas falou que, posteriormente, vai 

conversar com o prefeito para um novo projeto ser pautado. O vereador Deir da 

Catingueira defendeu que o projeto não causaria prejuízo financeiro à gestão, 

já que destinará uma porcentagem baixa do orçamento, e fortaleceria o 

trabalho dos vereadores com as comunidades. Dando prosseguimento à 

sessão, o presidente deu início à Ordem do Dia. A funcionária da casa fez a 

leitura do Parecer n° 012/2022, da Comissão Permanente, sobre o Projeto de 

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

município de Farias Brito uma comissão externa de acompanhamento de 

processos licitatórios, dispõe da transmissão ao vivo via internet e adota outras 

providências. O parecer favorável ao projeto foi colocado em discussão. O 

vereador Edson Ferreira defendeu o projeto como forma de dar mais 

transparência aos processos licitatórios do município, criando ferramentas para 

uma melhor fiscalização e consequentemente uma melhor aplicação do 

dinheiro público. O vereador Raul defendeu o projeto e citou casos de 

vencedores de licitação que não estariam habilitados para o contrato. Ele falou 

que o projeto incentiva que mais empresas idôneas participem dos processos 

licitatórios. O vereador Edson propôs que o município complemente a nova lei 

de licitação, com proposta da Comissão Permanente, criando condições de 

melhor competitividade para empresas do município. O vereador Julinho da 

Saúde falou que acha o projeto louvável, sendo uma maneira de coibir 

http://www.camarafariasbrito.ce.gov.br/


ESTADO DO CEARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

5 

Rua Independência Nº 190, Bairro Nova Esperança, Farias Brito – Ceará. 

Cep: 63.185-000. Tel: (88) 3544-1231. www.camarafariasbrito.ce.gov.br 

 

 

 

empresas inidôneas. O vereador Deir da Catingueira defendeu o projeto como 

forma de corrigir problemas que aconteceram no passado com algumas 

empresas. O presidente citou problemas com licitações e defendeu o projeto. O 

parecer favorável à aprovação do projeto foi colocado em votação e foi 

aprovado por todos os vereadores presentes. Em seguida, a servidora da casa 

fez a leitura do Parecer 015/2022, da Comissão Permanente, sobre o Projeto 

de Lei n° 008/2022, de autoria do vereador Edson Ferreira, que dispõe sobre a 

contratação de jovens aprendizes pelas empresas vencedoras de licitações 

públicas em Farias Brito - CE e adota outras providências. O parecer favorável 

à aprovação do projeto foi colocado em discussão. O vereador Edson Ferreira 

destacou a importância da geração de emprego e renda para os jovens de 14 a 

21 anos. Ele falou que a iniciativa não gera custo ao município, apenas 

fortalece a política de juventude, já que cria uma obrigatoriedade de 

contratação para a empresa. O vereador Chicão da Canabrava parabenizou o 

colega pelo projeto que dá oportunidade ao jovem para o primeiro emprego. O 

vereador Julinho sugeriu que as empresas que prestassem serviços na região 

de Farias Brito contratassem apenas pessoas do município para os trabalhos e 

parabenizou o vereador Edson pela iniciativa. O vereador Raul defendeu o 

projeto e citou a luta do gestor para atrair investimentos para o município. A 

vereadora Preta falou da dificuldade para conseguir o primeiro emprego e 

parabenizou o vereador Edson pela iniciativa. O parecer foi colocado em 

votação e foi aprovado por todos os presentes. Em seguida, a servidora da 

casa fez a leitura do Requerimento n° 026/2022, de autoria do vereador Julinho 

da Saúde, que requer do sr. Prefeito e do sr. Secretário de Infraestrutura a 

construção de gavetas no Novo Cemitério localizado em Farias Brito – CE. O 

requerimento foi colocado em discussão. O vereador Julinho da Saúde falou 

das dificuldades de se enterrar um ente no cemitério novo, destacando a 

necessidade de seu requerimento. O vereador Edson destacou a delicadeza da 

situação, pedindo agilidade na resolução do problema. Ele falou que há o 

mesmo problema no Cemitério Municipal de Cariutaba e em outros cemitérios 

do município. O vereador Julinho citou requerimento seu pedindo ampliação do 

cemitério de Nova Betânia. O requerimento foi colocado em votação e foi 

aprovado por todos os presentes. Em seguida, a servidora da casa fez a leitura 

do Requerimento n° 027/2022, de autoria do vereador Julinho da Saúde, que 

requer do sr. Prefeito e do sr. Secretário de Infraestrutura construção do 

canteiro central da rua principal de Nova Betânia com iluminação de pétala de 

led. O requerimento foi colocado em discussão. O vereador Julinho da Saúde 
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defendeu a melhoria da iluminação do distrito de Nova Betânia. O vereador 

Raul da Serra fez um requerimento verbal para que a secretaria de 

infraestrutura destine luzes de led para o Pontal do Padre Cícero, local turístico 

da cidade. O vereador Edson Ferreira pediu para o secretário de infraestrutura 

atender a requerimento seu que trata de iluminação de ruas do Cariutaba e do 

Sítio Oitis. O vereador Chicão da Canabrava pediu que o vereador e o 

secretário de infraestrutura visitassem o Sítio Souza para visualizarem alguns 

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

os presentes. Em seguida, o presidente passou a palavra para vice-presidente, 

vereador Cícero Baixinho. O presidente em exercício pediu que a servidora da 

casa fizesse a leitura da Moção de Repúdio n° 001/2022, de autoria do 

vereador Flávio Jorge, mostrando indignação à empresa ENEL por reajuste 

tarifário. O vereador Flávio disse que o povo do estado não pode pagar uma 

conta de luz absurda como a que está sendo cobrada, o que não justifica ainda 

mais um aumento. O vereador Julinho também demonstrou sua indignação, 

citando fala do presidente da república sobre queda das tarifas, o que é 

contraditório ao aumento. O vereador Deir da Catingueira parabenizou o 

vereador Flávio Jorge pela nota e questionou o aumento abusivo da empresa. 

Opinou que todos os deputados tentarão acabar com esse aumento abusivo. O 

vereador Raul da Serra citou transtornos que a empresa ENEL vem causando 

ao Estado e pediu que o reajuste não aconteça. O vereador Edson se somou 

aos colegas em relação ao repúdio e criticou a privatização das empresas 

estatais. Sugeriu que a nota fosse publicada no site da casa e encaminhada 

para a ENEL e para a Assembleia Legislativa do Ceará em forma de ofício 

cobrando providências. O vereador Cícero Baixinho deixou seu repúdio e pediu 

que os deputados federais também se mobilizassem em relação ao problema. 

Em seguida, após a presidência ser passada novamente ao vereador Flávio 

Jorge e 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, 27 de abril de 2022. 
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