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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE 

Às 09:25 horas (nove horas e vinte e cinco minutos) do dia 25 (vinte e cinco) 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. O vereador 

Edson Ferreira, pela ordem, informou que não teve acesso à ata. Fez o 

comunicado, mas não fez objeção, confiando na técnica do servidor. A ata foi 

colocada em votação e foi aprovada. Em seguida, a palavra foi passada aos 

vereadores. O vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, destacou o início 

dos festejos, no distrito de Cariutaba, em homenagem a Santo Antônio. Ele 

desejou sucesso aos organizadores da Capela de Santo Antônio e da festa. O 

vereador chamou a atenção para dois vetos a duas matérias importantes, de 

sua autoria, que seriam votados na sessão. Ele trouxe algumas denúncias, que 

ele está apurando, como o uso inadequado da frota do município e os 

constantes problemas com o transporte dos estudantes. Explicou que os 

defeitos nos ônibus causam prejuízo no aprendizado dos estudantes. O 

vereador professor Waltene, que saudou a todos, mencionou que os trabalhos 

de recuperação das estradas Carás/Catingueira já foram iniciados. Informou 

que neste ano o trabalho de recuperação está mais intenso. O vereador Edson, 

em aparte, registrou o Dia do Trabalhador Rural e parabenizou a todos em 

nome do sindicato. O vereador Raul da Serra, que saudou a todos, 

parabenizou os trabalhadores rurais e explicitou a importância deles. Ele 

informou que foi dado início ao roço das estradas na Serra e agradeceu a 

Secretaria de Infraestrutura pelos reparos no saneamento básico no 

Quincuncá. Solicitou verbalmente uma máquina para recuperação de 

calçamento na Lagoinha e no Timbaúba. O vereador Deir da Catingueira, que 

saudou a todos, citou alguns pontos em que as estradas foram recuperadas e 

parabenizou os trabalhadores do roço das estradas. Lamentou os serviços não 
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estarem sendo bem feitos na Catingueira. Trouxe demanda novamente de falta 

de transporte para as crianças do CRAIS. O vereador Julinho da Saúde, que 

saudou a todos, agradeceu a comunidade do Sítio Soturno por acolhimento na 

região. Ele também parabenizou todos os trabalhadores rurais do município e 

os organizadores da Festa do Pau da Bandeira de Cariutaba. Citou visita ao 

prefeito para consertar problema de atoleiros no Sítio Carás. Comentou sobre 

roubo de fazenda no município e parabenizou o subtenente Freire e os demais 

policiais por recuperarem os bens materiais. Falou que o secretário de 

transportes está resolvendo o problema dos ônibus, que ficaram muito tempo 

parados, o que fez que eles fossem danificados segundo o vereador. O 

vereador Chicão da Canabrava, que saudou a todos, falou sobre os altos 

custos das contas de energia cobradas pela empresa ENEL no município. Ele 

deixou recado ao secretário de transportes sobre irregularidades nos carros da 

prefeitura. Pediu que a gestão tomasse providências em relação a alguns 

problemas como sobre denúncias de uso de carros públicos para fins 

particulares. A vereadora Preta, que saudou a todos, parabenizou os 

trabalhadores rurais e registrou sua presença em ação da Semana do Combate 

à LGBTfobia. Ela falou que é um momento importante para fazer políticas 

públicas voltadas para esse público. Agradeceu a população do Cariutaba por 

receber o dep. Estadual Agenor e pelo carinho no evento da festa de Santo 

Antônio, que retornou após a pandemia. Pediu que a gestão tomasse 

providências em relação aos problemas nos transportes dos estudantes e da 

falta de transportes no CRAIS. O vereador Cícero Baixinho, que saudou a 

todos, pediu pela conclusão do roço das estradas e agilidade na conclusão da 

estrada para a Extrema, que é rota para estudantes. O vereador citou 

problemas no Lamaju, principalmente relacionadas ao abastecimento de água. 

Comunicou que criará um projeto para fazer marcos nas divisas do município. 

Citou o Forno do Contínuo, presente na bandeira do município, mas 

pertencente ao município de Altaneira. Ele também falou que fará um projeto 

para alargamento das estradas do município. O vereador Edson Ferreira, pela 

Ordem, pediu para usar seu tempo como líder do PT. Ele citou o decreto 525, 

de 2022, que regulamenta o art. 100 da Lei 1178, de 2006, o Estatuto dos 

Servidores Públicos. Após analisar o decreto, o vereador opinou que o gestor 

abusa do poder de legislar com o decreto, fazendo inovações que prejudicam o 

servidor público municipal. Ele falou que o decreto exclui como estudantes os 

mestrandos e doutorandos e opinou que esses cursos também são abrangidos 

pelo ensino superior. Sugeriu, citando indicação de sua autoria, que a matéria 
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fosse tratada em um projeto de lei e fosse encaminhada para a Câmara. Pediu 

que o prefeito criasse a lei, já que é de competência exclusiva dele. Ele citou 

que a regulamentação, no art. 12, cria categorias de deficiência para definir a 

redução da carga horária dos profissionais que possuem dependentes com 

necessidades especiais. Segundo ele, seria um entendimento contrário ao da 

União que versa sobre redução de 25% da carga horária independentemente 

de ser leve, moderada ou alta a deficiência. Convidou todos os vereadores 

para abrirem diálogo com os sindicatos para debaterem sobre a questão. O 

vereador Professor Waltene, como líder do PDT, falou que o decreto 

regulamenta a lei e disse que regulamentar uma carga horária que não cause 

prejuízo nem para a administração nem para o funcionário é diferente de 

licença para cursar mestrado ou doutorado. O vereador Raul da Serra opinou 

que a regulamentação estaria abrindo mais possibilidades para atender os 

direitos do funcionário. A vereadora Preta, como líder do PCdoB, falou que se 

deve ter cuidado para não tirar direitos das pessoas. O vereador Edson 

explanou que houve processo judicial que concedeu direito de afastamento 

remunerado para servidor do município cursar mestrado. Concluiu falando que 

o decreto é um empecilho para os servidores conseguirem os direitos. A 

vereadora Preta questionou a necessidade de se discutir uma condição 

expressa por profissionais e já versada em lei. O vereador Raul da Serra 

defendeu que a intenção do decreto é ser mais uma forma de corrigir os erros 

administrativamente, sem precisar da esfera judicial. O presidente parabenizou 

os trabalhadores rurais, em nome da presidente do sindicato e dos ex- 

presidentes. Parabenizou toda a comunidade de Cariutaba pela organização da 

festa do Pau da Bandeira. Pediu que o Estado interfira na realização de 

cirurgias eletivas. Explicou que o fato da viatura do SAMU no município estar 

quebrada é responsabilidade da União e pediu providências quanto a isso. Em 

seguida, dando início à Ordem do Dia, a servidora a casa fez a leitura do Veto 

Total ao 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 do município e adota outras providências. O 

veto foi colocado em discussão. O vereador Edson Ferreira defendeu a 

constitucionalidade do projeto e falou que ele é uma oportunidade de geração 

de emprego para o município. Argumentou que a alegação da procuradoria do 

município de que se trata de matéria trabalhista e de licitação, o que seria 

vedado para a Câmara legislar, não se sustenta, já que o projeto de lei em 

nenhum momento trata de direito material ou formal do trabalho. Ele citou que 
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vários municípios aprovaram leis semelhantes e que elas estão em vigor. O 

vereador pediu para todos os vereadores votarem não ao veto. O vereador 

Professor Waltene falou que o programa Jovem Aprendiz é um programa 

nacional, com critérios, portanto a lei por si só não garantiria o jovem aprendiz 

nas empresas vencedoras das licitações. A vereadora Preta falou que a 

discussão do projeto é no âmbito municipal, propondo que o jovem aprendiz do 

município, e não de outros, sejam contratados em Farias Brito. O vereador 

Edson Ferreira, em aparte, defendeu que o projeto respeita a lei nacional. A 

vereadora Preta concluiu falando que o projeto é uma oportunidade para dar 

experiência ao jovem do município e para gerar empregos. O vereador Raul da 

Serra citou empreendedores que estão investindo no município, o que mostra, 

segundo ele, credibilidade da gestão. Falou que o veto é uma orientação 

técnica da procuradoria do município, embora os vereadores tenham aprovado 

o projeto. Pela ordem e citando o art. 119 do Regimento Interno, o vereador 

Edson Ferreira, como líder do PT, orientou sua bancada a votar contra o veto. 

A vereadora Preta, como líder do PCdoB, também orientou sua bancada a 

votar contra o veto. Em seguida, foi dado início à votação secreta do veto. Após 

a apuração dos votos, com 5 votos contrários e 5 a favor, houve um empate. 

Pela Ordem, o vereador Edson pediu esclarecimento de como seria o voto de 

desempate do presidente. O presidente votou abertamente para desempatar, 

sendo voto favorável, e o veto foi mantido. Dando prosseguimento, a servidora 

da casa fez a leitura do Veto Total ao Projeto de Lei n° 006/2022, de autoria do 

vereador Edson Ferreira, que cria no âmbito do município de Farias Brito a 

Comissão Externa de Acompanhamentos de Processos Licitatórios, dispõe 

sobre a transmissão ao vivo via internet e adota outras providências. O veto ao 

projeto foi colocado em discussão. O vereador Edson argumentou que não 

existe razão para o embasamento do parecer da procuradoria do município, já 

que o projeto não legisla sobre normais de caráter geral de licitação, mas de 

normas de caráter local, o que seria permitido à Câmara. Defendeu que é um 

projeto que traz transparência e indagou qual seria o motivo para não aprovar 

um mecanismo de transparência e combate à corrupção. O vereador anunciou 

que fará outra lei, na mesma linha, para tentar aprovar o programa de primeiro 

emprego de Farias Brito e espera que não haja resistência. Pediu voto contra o 

veto, pelo projeto não conter a inconstitucionalidade apresentada no veto. Em 

aparte, o vereador Chicão concordou com o vereador Edson e citou exemplo 

de corrupção em licitação, defendendo a fiscalização das licitações. A 

vereadora indagou quais seriam os motivos de se vetar algo tão importante 
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para a transparência do município. Como líder do PCdoB, ela orientou sua 

bancada a votar contra o veto. O vereador Deir da Catingueira falou da 

oportunidade que cada vereador tem de fazer um município melhor. Defendeu 

a importância da transparência nas licitações, sendo importante inclusive para 

o prefeito. O vereador Edson Ferreira, como líder do PT, orientou a sua 

bancada a votar não ao veto do prefeito. O veto foi colocado em votação 

secreta. Com seis votos a favor e quatro votos contra, o veto ao projeto foi 

mantido. Em seguida, a servidora da casa fez a leitura dos seguintes 

requerimentos: Requerimento 034/2022, de autoria do vereador Raul da Serra, 

que requer medidas quanto à pavimentação asfáltica nas ruas da Vila Barreiro 

do Jorge e na Ribeirinha; Requerimento 033/2022, de autoria do vereador Raul 

da Serra, que requer que seja complementado o calçamento da Rua Duque 

Pereira (rua de Zé Dias), e da mesma forma o calçamento da rua José Evaristo 

Gonçalves (Rua da Creche). Solicita ainda a abertura e calçamento em Pedra 

Tosca da rua da Caixa d’água, que dá acesso à Rua do Cruzeiro. Os 

requerimentos foram colocados em discussão. O vereador Raul da Serra 

argumentou sobre a necessidade da pavimentação nas ruas referidas. O 

vereador Edson demonstrou felicidade pela solicitação do vereador Raul para a 

comunidade do Barreiro do Jorge, que segundo ele está esquecida pela 

administração. Os requerimentos foram colocados em votação e foram 

aprovados por todos. O presidente lembrou de audiência pública amanhã no 

CRAIS, às 9 horas da manhã, sobre abastecimento de água da sede e do 

distrito de Cariutaba. O vereador Julinho da Saúde lembrou que moradora do 

Sítio Cachoeira lhe mandou mensagem expressando que sua terra está 

esquecida e pediu para que a Câmara voltasse a ler versículos bíblicos nas 

sessões. 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, 25 de maio de 2022. 
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