ESTADO DO CEARÁ
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE
Às 09:24 horas (nove horas e vinte e quatro minutos) do dia 04 (quatro) de
maio 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 pretenderiam 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 Veto ao Projeto de Lei n° 006/2022, de autoria do Poder
Executivo. Em seguida, a palavra foi passada aos vereadores, por ordem de
inscrição. O vereador Julinho da Saúde, que saudou a todos, pediu aos
secretários de infraestrutura e de transportes para providenciarem, de forma
urgente, ao menos uma carrada de cascalho em cima da parede de açude do
município. O vereador mostrou indignação pelo caso de cidadã não ser
atendida, com seu filho, por médica do município, no hospital, por estar sem
máscara. Pediu que o prefeito tomasse providências quanto a isso. Convidou
os vereadores para montarem uma comissão para apurarem os fatos na
unidade de saúde. O presidente se colocou à disposição para visitar o hospital
ao término da sessão. O vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, falou
que a situação da saúde de Farias Brito está um caos e citou a falta de
medicamentos e dificuldades com exames e consultas. Também citou
dificuldades no atendimento da UBS de Cariutaba. Mencionou problema de
abastecimento de água na Caiçara e interrupção da obra do Açude do Arão,
assim como o calçamento do São João. Em aparte, o vereador Chicão da
Canabrava concordou com os colegas sobre a situação da saúde e pediu que
todos os vereadores fiscalizassem a situação do município. O vereador Edson
concluiu sua fala esperando que as coisas melhorem para o povo do município.
O vereador Raul da Serra, que saudou a todos, deixou seus pesares pelo
falecimento do senhor Chico Antão. Ele solicitou ao secretário de infraestrutura
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que fizesse levantamento sobre iluminação pública da Serra. Em relação ao
ocorrido no hospital, falou que os fatos devem ser averiguados e os culpados
responsabilizados se for o caso. Em relação à falta de medicamento, pediu que
sempre isso ocorrer as pessoas os procurem para eles notificarem a Secretaria
de Saúde para as devidas providências. O vereador Professor Waltene, que
saudou a todos, falou que cabe aos vereadores a fiscalização. Ele reconheceu
que pode haver mau atendimento, mas disse que as pessoas não devem
generalizar. Citou problema no atendimento, mas falou que alguns
procedimentos dependem de regulamentação do SUS, não tirando a
responsabilidade do município. O vereador Chicão da Canabrava, que saudou
a todos, citou serviços realizados em outras gestões. Ele pediu boa vontade à
secretária de saúde para resolver problemas com medicamentos. Argumentou
que há problemas com diversos outros serviços no município. O vereador
Edson propôs o estudo de uma lei para dar transparência à fila dos pedidos de
exames, preservando a privacidade dos pacientes. O vereador Julinho, falou
que sempre existiu falta de exames no município e que as UBs realizam
apenas consultas agendadas. Falou que biópsias gratuitas, respeitando-se os
trâmites, sempre existiram em Farias Brito. Falou o mesmo em relação à falta
de medicamentos, embora defenda que eles não devam faltar. O vereador
Chicão reconheceu que faltavam medicamentos, mas argumentou que alguns
serviços estão aquém das gestões passadas. O vereador Raul argumentou que
houve algumas melhorias nos serviços de saúde e parabenizou o doutor
Marcos Moreira por atendimento. Citou serviços realizados no município. A
vereadora Preta sugeriu que os vereadores se juntem para fazerem visitas in
loco para cobrarem pela execução dos serviços públicos. A vereadora lembrou
que, quando pedidos com urgência, os exames eram providenciados. Ela
defendeu que o prefeito, pela responsabilidade que tem, é o agente que deve
ser cobrado pelos serviços. Pediu que as rixas partidárias fossem deixadas de
lado em prol do melhor para o município. O vereador Edson Ferreira, que pediu
a palavra como liderança do PT, destacou que a nova gestão, nas eleições,
propôs fazer mudanças positivas para o município, o que afirmou que não está
acontecendo agora. O vereador pediu que o prefeito resolvesse a situação dos
medicamentos e não ficasse colocando a culpa no passado. Ele destacou o
funcionário Alex, da saúde, mas falou que infelizmente ele sozinho não resolve
os problemas do município. O vereador também manifestou repúdio a falas
ofensivas ao Partido dos Trabalhadores feitas pelo presidencial Ciro Gomes,
PDT. Ele disse que é defensor da aliança entre PDT e PT no estado, pois
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trouxe bons frutos para a população, mas observou que a aliança não pode
continuar se o PDT, através do presidenciável, continuar desconstruindo o PT e
o ex-presidente Lula. O presidente lembrou de reunião, após a sessão, para
tratar do caso do mau atendimento. Ele citou projeto de sua autoria visando
transparência nos exames que foi negado duas vezes pelo vereador Edson. O
presidente falou que quase todos os dias está levando pessoas para realizar
exames em Crato, Juazeiro ou Barbalha, já que às vezes o poder público não
dá de conta de toda a demanda. Ele elogiou a imparcialidade da realização dos
exames nessa gestão e falou que problemas existem em todas os mandatos,
embora não falte dedicação para o prefeito atual. Em seguida, após o
presidente iniciar a Ordem do dia, a servidora da casa fez a leitura da Moção
de Pesar n° 004/2022, de autoria do vereador Professor Waltene, que
manifesta solidariedade à família de Joselita Furtado Ribeiro, pelo falecimento
ocorrido em 29 de abril de 2022. A moção foi colocada em discussão. O
vereador Professor Waltene destacou a importância da professora Joselita na
formação da sociedade fariasbritense, principalmente no âmbito da educação.
A moção foi colocada em votação e foi aprovada por todos. Pela ordem, o
vereador Edson Ferreira pediu que as duas próximas matérias, de sua autoria,
fossem lidas e votadas em conjunto. O presidente deferiu o pedido. A servidora
da casa fez a leitura das seguintes proposições: Moção de Aplausos n°
01/2022, que requer que seja encaminhado congratulações aos senhores Luiz
Ribamar Pereira, Romário Gomes Pereira, Luiz Ribamar Pereira Júnior, Rafael
Gomes Pereira e à senhora Maria Adaelta Gomes Pereira, proprietários do
empreendimento Rio Ceará Distribuidora, em reconhecimento do compromisso
dessa família com o desenvolvimento econômico e social de Farias brito;
Moção de Aplausos n° 02/2022, que requer congratulações ao senhor Antônio
Lopes de Menezes e à senhora Umberlita Correia de Menezes, proprietários do
empreendimento Posto Center, pelo compromisso com o desenvolvimento
econômico e social do distrito de Cariutaba e do município de Farias Brito. As
moções foram colocadas em discussão. O vereador Edson Ferreira destacou a
importância da geração de emprego e renda no município e aplaudiu a inciativa
das famílias citadas. O vereador Julinho da Saúde parabenizou os
homenageados pela coragem e pela prioridade que dão ao povo do município.
A vereadora Preta destacou os empreendimentos dos homenageados e
agradeceu a todos que abrem oportunidades ao povo de Farias Brito. O
vereador Cícero Baixinho saudou a todos e parabenizou a todos os
empreendedores que geram emprego ao município, citando alguns nomes. O
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vereador Raul da Serra juntou-se aos colegas e parabenizou os citados, além
de todos os pequenos empreendedores do município. 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, 04
de maio de 2022.
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