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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 09:10 horas (nove horas e dez minutos) do dia 11 (onze) 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, 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 Bezerra Primo 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 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 da casa fez a leitura das seguintes proposições: Veto Total, do Poder 

Executivo, ao Projeto de Lei n° 006, de 2022, de autoria do vereador Edson 

Ferreira; Veto Total, do Poder Executivo, ao Projeto de Lei n° 008, de 2022, de 

autoria do vereador Edson Ferreira; Projeto de Decreto Legislativo n° 001/2022, 

de autoria do vereador Professor Flávio, que concede título de cidadão 

fariasbritense ao senhor Mauro Benevides Filho e dá outras providências. O 

presidente prestou condolências à família de Maria de Lourdes Antero Pereira, 

filha de ex-prefeito de Farias Brito. Em seguida a palavra foi passada aos 

vereadores, por ordem de inscrição. O vereador Chicão da Canabrava, que 

saudou a todos, agradeceu à gestão por serviços na estrada do Tabuleiro. O 

vereador desejou um bom trabalho para o secretário de educação e pediu que 

ele ouvisse a Câmara Legislativa. O vereador Cícero Baixinho, que saudou a 

todos, parabenizou as comunidades do Mutirão, da Rua Boa Vista e de outras 

vias que estão recebendo a pavimentação asfáltica do SINALIZA, do Governo 

do Estado. Parabenizou a gestão por estar conseguindo melhorias para o 

município. O vereador parabenizou todas as escolas pela comemoração do Dia 

das Mães. Ele pediu, com urgência, a recuperação da passagem que liga a 

Lagoa à estrada principal, próximo à Maria de Chico Assis. O vereador Deir da 

Catingueira, que saudou a todos, pediu ao secretário de infraestrutura para 

agilizar o roço das estradas do município. Pediu ao secretário de transporte 

para a gestão disponibilizar mais carros para o transporte de crianças do CAIS 
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(Centro de Atenção à Inclusão Social). Pediu mais assistência ao órgão. O 

vereador Cícero Baixinho, em aparte, reforçou pedido para a gestão dar 

suporte a projeto de asfalto das estradas de Cariús a Farias Brito. O vereador 

Deir da Catingueira concluiu sua fala prestando homenagem ao falecido tio 

Amadeus, da Baraúna. O vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, falou 

que o governo não cumpriu a palavra dada nas eleições, por vetos do Poder 

Executivo a projetos de sua autoria e que seriam bons para o povo de Farias 

Brito. O vereador falou que não desanimará e continuará com proposições que 

julga importantes para o bem da população. Ele agradeceu ao vereador Chicão 

da Canabrava por convite a visita na região dele, visita que, segundo o 

vereador, foi muito proveitosa, de onde ouviu algumas demandas da 

população, como as relacionadas a falta de remédio, estradas e transportes. O 

vereador também trouxe problemas das escolas do município, como o 

impedimento dos servidores comerem da merenda escolar e problemas de 

iluminação. O vereador parabenizou a gestão municipal e o Governo do Estado 

pelo programa SINALIZE. Finalizou parabenizando a gestão municipal pela 

recuperação dos esgotos de Cariutaba, consertos de buracos e do campo de 

futebol da região. Em aparte, o vereador Chicão falou que as lideranças 

políticas são construídas com trabalho junto às comunidades. Pediu trabalho 

ao prefeito pelo bem do povo. O vereador João Camilo falou sobre as etapas 

para a recuperação das estradas e informou que, após conversa com a gestão, 

o roço das estradas de sua região está sendo providenciado. O vereador 

Edson falou que as demandas trazidas por ele foram entregues pela própria 

população, e observou que falta organização do poder executivo para fazer as 

operações nas estradas da forma correta. O vereador João Camilo citou o 

serviço no Tabuleiro como um exemplo de serviço bem feito. O vereador Edson 

citou serviço de topografia que está sendo feito no asfalto da CE 166 – 

Cariús/Farias Brito. Sugeriu que os vereadores lutassem, propondo carta de 

compromisso, para que aqueles que o sucederam possam trabalhar no intuito 

de concluir a CE - 166 de Farias Brito a Nova Olinda. A vereadora Preta, que 

saudou a todos, falou de problemas nas estradas e lembrou que dar acesso às 

pessoas é obrigação da gestão, assim como disponibilizar outros serviços. Ela 

citou falta de manutenção nas academias populares e nas brinquedotecas. 

Lembrou que houve um projeto reprovado na casa relacionado a melhoria no 

transporte do CAIS. A vereadora observou que existia uma estrutura no 

município para realizar alguns serviços, mas que essa estrutura está 

sucateada. Ela reconheceu o trabalho da gestão por disponibilizar consulta 
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com neurologista, embora tenha dito que vários pontos precisam melhorar. 

Lamentou o veto do município a projetos importantes. O vereador Professor 

Waltene, que saudou a todos, manifestou pesar pelo falecimento de Seu 

Amadeus. Ele citou a necessidade de reparos nas estradas do Carás e do 

Cajueiro, mas falou que a legalização dos serviços precisa de um tempo, 

citando exemplo de processo licitatório para o roço das estradas. Ele falou que 

espera que a gestão execute o trabalho. Disse que há reclamações, mas 

também informações de máquinas trabalhando nas estradas. Ele disse que, 

além da manutenção, a educação é essencial para a preservação do 

patrimônio público. O vereador também falou que já foi proibido, como 

professor, de comer da merenda escolar e manifestou dúvidas quanto à 

possibilidade ou não disso acontecer. O vereador Raul da Serra, que saudou a 

todos, lembrou que maio é o mês de conscientização contra o abuso e a 

exploração sexual de crianças e adolescentes, o “Maio Laranja”. Após desejar 

um feliz dia das mães para a sua esposa e as demais mães do município, 

informou que está em andamento, na Serra, processo de piçarramento das 

estradas. Ele citou problemas no maquinário, no ano passado, e lembrou que o 

suporte ao maquinário dificulta os serviços. O vereador parabenizou os 

organizadores do campeonato de futsal na Vila Umari. Ele parabenizou a 

gestão municipal pelo apoio dado às vaquejadas. A vereadora Preta pediu a 

palavra para prestar condolências à família de Seu Amadeus, segundo ela 

referência em sua localidade. O vereador Raul aproveitou a deixa para prestar 

condolências à família de Deócleres, do Barreiro do Jorge, por morte de sua 

irmã. O presidente enalteceu a parceria do Banco do Nordeste com a 

população de Farias Brito e com a gestão municipal. Destacou investimento 

dado pelo banco ao município, embora considere que o valor investido na 

agricultura não tenha sido tão alto. Ele citou lei que proíbe o uso de merenda 

escolar pelos profissionais de educação e defendeu a sinergia de todos pela 

educação. O vereador opinou que no final do ano as estradas estarão em 

condições melhores do que no mesmo período do ano passado e parabenizou 

a gestão por se prontificar a melhorar o escoamento da produção dos 

agricultores, além de trabalhar, junto com o Governo do Estado, para 

regularizar as pequenas propriedades rurais. O vereador Chicão da Canabrava 

pediu ao presidente para cobrar do prefeito para ele se pronunciar junto à casa 

legislativa. O vereador Edson Ferreira reiterou que trouxe relatos de pessoas, e 

não discutiu a legalidade da questão da merenda escolar. Citou problemas de 

assessoria da gestão aos agricultores para eles conseguiram o crédito para a 
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produção. Ele defendeu que parte da regularização fundiária está pendente em 

Farias Brito, pelos agricultores não terem condições de pagar as despesas 

cartorárias. Ele sugeriu uma força tarefa para tratar da questão, para achar, por 

exemplo, alguma forma do poder público subsidiar as despesas. O presidente, 

em resposta ao vereador Chicão, falou que o prefeito tem porta-vozes na 

Câmara e que os vereadores trabalham com sinergia para o bem do povo. O 

vereador Professor Waltene esclareceu sobre as dificuldades de os agricultores 

conseguirem financiamento por causa da burocracia. O vereador Edson disse 

que a burocracia é resultado da corrupção em relação à finalidade dos 

empréstimos, o que criou mais trâmites para conter a situação. O vereador 

cobrou ações da Secretaria de Agricultura para o desenvolvimento da pasta. A 

vereadora Preta mostrou relato de professora contando a situação da merenda 

escolar, informando mudança em relação a distribuição dos alimentos. Em 

seguida, na Ordem do Dia, a funcionária da casa fez a leitura do Requerimento 

n° 028, de 2022, de autoria do vereador Edson Ferreira, que solicita 

recapeamento do asfalto da Rua Antônio Rodrigues, no distrito de Cariutaba. A 

matéria foi colocada em discussão. O vereador Edson Ferreira reconheceu os 

serviços na rua Antônio Rodrigues, mas defendeu a necessidade do 

recapeamento nela. O requerimento foi colocado em votação e foi aprovado 

por todos os presentes. Em seguida, a servidora fez a leitura em conjunto dos 

requerimentos: Requerimento n° 029, de 2022, de autoria do vereador Edson 

Ferreira, que pede envio de ofício ao sr. Rogério Nogueira Pinheiro, secretário 

de Esporte e Juventude do Estado do Ceará, com cópia ao sr. Francisco 

Williams Cabral Filho, secretário executivo de esporte, solicitando a 

implantação de duas academias populares ao ar livre, uma para o distrito de 

Cariutaba e outra para o distrito de Nova Betânia; Requerimento n° 030, de 

2022, de autoria do vereador Edson Ferreira, que requer envio de ofício ao Sr. 

Rondinelle Pereira de Freitas (Nelinho), deputado estadual, solicitando a 

implantação de academias populares ao ar livre para as comunidades de 

Cariutaba, Nova Betânia, Sítio Souza e Sítio Queimadas, no município de 

Farias Brito. Os requerimentos foram colocados em discussão. O vereador 

Edson Ferreira defendeu a importância das academias populares para a saúde 

pública. Os requerimentos foram colocados em votação e foram aprovados por 

todos os presentes. Em seguida, não havendo mais nada a tratar, o presidente 

declarou encerrada a sessão. 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, 11 de maio de 2022.  


