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ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 09:20 horas (nove horas e vinte minutos) do dia 18 (dezoito) de maio do ano 

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

os vereadores Antônio Bezerra Primo, 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. 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 do Projeto de Lei n° 010/2022, de 

autoria dos vereadores Cícero Baixinho e Professor Waltene, que institui a 

carteira de identidade funcional e estudantil no âmbito da rede pública 

municipal de ensino e adota outras providências. Em seguida, a palavra foi 

passada aos vereadores por ordem de inscrição. O vereador Edson Ferreira, 

que saudou a todos, agradeceu aos fariasbritenses por mensagens de 

reconhecimento a seu trabalho como parlamentar e prestação de solidariedade 

pelas acusações sofridas pelo vereador nas redes sociais. Ele defendeu que os 

políticos estão sujeitos a críticas, mas não a mentiras, difamações e calúnias. 

Esclareceu que não “pegou carona” em ação do governo municipal e falou que 

as difamações lhe dão mais força para fazer um trabalho digno como 

parlamentar. Falou que é admissível a Câmara ter contrato com uma empresa 

que possui uma página para difamar vereador. Agradeceu a nota feita pelo 

presidente. O presidente disse ser contra a ataques a qualquer vereador da 

casa. Citou as divergências, mas destacou que preza pelo respeito. O vereador 

Cícero baixinho, que saudou a todos, agradeceu à administração por atender a 

pedido de recuperação de passagem molhada que liga a “Lagoa de Dentro” à 

“Lagoa de Fora”. Ele falou que viu em algumas comunidades as máquinas 

fazendo serviços, além de terem dado início ao roço das estradas. O vereador 

Deir da Catingueira, que saudou a todos, trouxe novamente problema com o 

transporte das crianças especiais do CRAIS, citando a importância da 

demanda, já que as crianças estariam sem fazer fisioterapia por causa da falta 
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de transporte. Ele pediu que o gestor tomasse providências, além de pedir para 

o secretário de infraestrutura providenciar com urgência o roço das estradas. O 

vereador Chicão da Canabrava, que saudou a todos, falou sobre problema na 

cadeira do dentista no posto de saúde do Sítio Souza, argumentando que há 

um ano não é feita uma extração de dente lá por causa disso. Pediu 

providências quanto a isso, além de pedir que a gestão resolvesse problema 

com buraco no Sítio Verde. O vereador João Camilo, que saudou a todos, 

opinou que a cadeira não está há tanto tempo quebrada e criticou o fato do 

vereador Chicão não ter trazido a demanda antes. Falou que não adianta fazer 

as estradas antes de fazer o roço, o que começará a ser feito amanhã segundo 

ele. O vereador Edson Ferreira, pela ordem, interpretou que o direito de 

resposta deve ser dado somente quando há um ataque direto e afrontoso a um 

parlamentar. O presidente pediu para os vereadores evitarem citar o nome de 

outro parlamentar. O vereador Professor Waltene, que saudou a todos, 

homenageou a família e defendeu a sua importância, em especial para os 

cristãos. Falou que nenhum outro modelo social, embora devam ser 

respeitados, substitui a família tradicional, com pai, mãe e filhos. O vereador 

Julinho da Saúde, que saudou a todos, agradeceu o prefeito por ter dado início 

ao trabalho nas estradas do município. Informou que o roço das estradas 

começou. Informou também que esteve com o prefeito para tratar de alguns 

requerimentos seus e, após a conversa, ficou confiante de que em breve será 

dado início ao canteiro central e à reforma e ampliação do cemitério de Nova 

Betânia. A vereadora Preta, que saudou a todos, solidarizou-se com a família 

do conterrâneo doutor Aroldo Máximo, ex-presidente do TRE – CE. Ela 

homenageou todas as formas de família e também deixou seu respeito aos 

profissionais da Assistência Social, cuja data comemorativa foi 15 de maio, 

assim como o Dia da Família. Ela citou o Dia Nacional do combate à 

LGBTfobia, no dia 17 de maio, e pediu respeito às pessoas da forma que elas 

são. Informou sobre Movimento da Luta Antimanicomial que está acontecendo 

no CAPS. Mudando de assunto, a vereadora sugeriu que, após a sessão, os 

vereadores fiscalizassem a garagem dos veículos do município, para se 

certificarem sobre alguns problemas. O presidente falou que a casa legislativa 

respeita todos os parlamentares e deu início à Ordem do Dia. A servidora da 

Casa fez a leitura do Parecer n° 17/2022, de autoria da Comissão Permanente, 

sobre o Veto Total ao Projeto de Lei n° 06/2022, que dispõe sobre a alteração à 

Lei n° 1253, de 2 de março de 2022, mudando a nomenclatura da Secretaria de 

Cultura, Esporte e Juventude do município de Farias Brito/CE e adota outras 
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providências. O parecer favorável ao veto foi colocado em discussão. O 

vereador Edson Ferreira argumentou que não existe ilegalidade no processo 

legislativo relativo a lei citada. Ele explicou que o projeto mandado pelo 

prefeito, que foi substituído, não tinha boa técnica legislativa e os vereadores o 

corrigiram. Ele citou que o Poder Judiciário se manifestou, através de ministro 

do STF, versando que o legislativo tem o poder de emendar projetos de 

competência do executivo, desde que a emenda seja pertinente à matéria. Ele 

citou que a mesma gestão que diz que o projeto é inconstitucional, mandou um 

projeto inconstitucional à casa, que altera a própria remuneração. O vereador 

Deir da Catingueira citou problemas relacionados à seleção para agentes de 

saúde e falou que não vai compactuar com coisas erradas, manifestando voto 

contrário ao veto. O vereador Chicão pediu que o prefeito tomasse iniciativa 

para administrar. Pediu também que os vereadores votassem conforme a lei e 

manifestou voto contrário ao veto. A vereadora Preta disse haver um embate 

entre os poderes. Ela pediu que a gestão trabalhasse em conjunto com a 

Câmara, sentando-se com os vereadores para justificar o veto, por exemplo. O 

presidente suspendeu a sessão por cinco minutos. Após o retorno das 

atividades, o vereador Edson Ferreira, como líder do Partido dos 

Trabalhadores, orientou a bancada do PT para votar contra o veto. Em 

seguida, a vereadora Preta, como líder do partido PCdoB, também orientou sua 

bancada a votar contra o veto. Dando prosseguimento e segundo o Regimento 

Interno, o veto ao projeto foi colocado em votação secreta, sendo mantido por 6 

(seis) votos a favor e 4 (quatro) contrários. Dando continuidade à Ordem do 

Dia, a servidora da casa fez a leitura do Requerimento n° 031/2022, de autoria 

do vereador Cícero Baixinho, que requer envio de ofício ao sr. Deputado Davi 

de Raimundão solicitando a implantação de uma academia popular ao ar livre 

na Vila do Lamaju, no município de Farias Brito/CE. O requerimento foi 

colocado em discussão. O vereador Cícero Baixinho lembrou de outros pedidos 

de academias para o município e destacou a necessidade do mesmo espaço 

na Vila do Lamaju, que serviria também para comunidades vizinhas. O 

vereador Edson Ferreira parabenizou o vereador pela iniciativa, e lembrou de 

requerimento semelhante de sua autoria. O vereador Julinho da Saúde pediu 

para incluir no requerimento pedido de academia para o Sítio São João. 

Aproveitou para agradecer ao deputado Davi de Raimundão e à gestão 

municipal pelos investimentos ao município. A vereadora Preta observou que 

as academias precisam de profissionais de educação física para orientar as 

pessoas nos exercícios. O vereador Professor Waltene lembrou que muitas 
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vezes os vereadores fazem trabalho de campo, solicitando serviços à gestão. 

Defendeu a importância dos requerimentos para academias, mas justificou que 

as demandas para a sua comunidade são outras, pois é uma região pobre e 

que precisa de infraestrutura, sendo o que ele tem buscado. O vereador Deir 

da Catingueira lembrou de requerimento seu pedindo academia para as 

“Queimadas” e informou que também fará pedido direto para algum deputado. 

O requerimento foi colocado em votação e foi aprovado por todos. Em seguida, 

a servidora da casa fez a leitura do Requerimento n° 032/2022, de autoria do 

vereador Edson Ferreira, que solicita consulta ao plenário para realizar Sessão 

Extraordinária Itinerante para o dia 10 de junho de 2022, no distrito de 

Cariutaba, às 15h00min. O vereador Edson Ferreira falou que a construção da 

agenda dessa sessão está sendo feita com a Associação de Moradores de 

Cariutaba, levando-se em conta a semana dos festejos de Santo Antônio. Ele 

informou que a comunidade indicou o horário da sessão para se adequar 

melhor à programação do evento. Em relação às pautas, ele informou que a 

comunidade está trabalhando para tratar de matérias inerentes a ela, como 

relacionadas à deliberação de nomes de ruas que receberão calçamento com a 

ajuda de emenda do deputado Marcos Sobreira. O presidente lembrou que o 

recurso do deputado foi destinado a algumas ruas de Nova Betânia e 

Cariutaba, após solicitação de alguns vereadores. O requerimento foi colocado 

em votação e foi aprovado por todos. Pela ordem, o vereador Edson Ferreira 

pediu para encerrar a sessão com um minuto de silêncio em homenagem ao 

falecido doutor Aroldo, ilustre cidadão de Cariutaba. Após a homenagem e 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, 18 de maio de 2022.  


