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ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

PRIMEIRO PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA 

PRIMEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 09:30 horas (nove horas e trinta minutos) do dia 01 (primeiro) de junho 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 das seguintes proposições: 

Projeto de Lei n° 008/2022, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito 

especial ao vigente orçamento da despesa no valor total de R$ 422.142,77 

para os fins que indica, cria a política especial de recomposição da 

aprendizagem no âmbito do município de Farias Brito e dá outras providências; 

Projeto de Decreto Legislativo n° 002/2022, de autoria do vereador Edson 

Ferreira, que concede título de cidadão de Farias Brito ao sr. Camilo Sobreira 

de Santana e dá outras providências; Projeto de Decreto Legislativo n° 

003/2022, de autoria do vereador Edson  Ferreira, que susta a aplicação do 

Decreto Municipal n° 525/2022, de 05 de maio de 2022, que regula o art. 100 

da Lei Municipal n° 1178/2006 e dá outras providências; Projeto de Lei n° 

010/2022, de autoria do vereador Julinho da Saúde, que denomina de rua 

Thaise Gomes Bezerra e adota outras providências. O presidente se 

pronunciou em defesa do vereador Edson Ferreira por ataques infundados nas 

redes sociais. Em seguida, por ordem de inscrição, a palavra foi passada para 

os vereadores. O vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, agradeceu o 

presidente pelas palavras e reiterou que as acusações sofridas são mentiras. 

Ele falou da realização de audiência pública com a CAGECE, a Associação de 

Moradores de Cariutaba e alguns vereadores, além do procurador da Câmara. 

O vereador destacou o debate no evento e citou encaminhamentos, como a 

ativação de poço em Cariutaba e a expansão de rua na localidade. Ele se 

preocupou por descobrir na audiência que a CAGECE opera em déficit, 
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correndo o risco de a empresa entregar a concessão do abastecimento no 

município. Ele lamentou a ausência da participação do Poder Executivo na 

audiência pública, dada a importância do debate para a população. Pediu que a 

gestão assumisse a sua corresponsabilidade em relação ao abastecimento de 

água. Pediu que a gestão priorizasse as coisas mais importantes para a vida 

da população, que está reclamando pela não prestação de serviços básicos. O 

vereador Chicão da Canabrava, em aparte, reconheceu a boa vontade do 

vereador Edson em resolver os problemas e disse que algumas coisas 

dependem de ações inteligentes dos secretários. Citou problema de água em 

sua região. O vereador Edson concluiu esperando que a administração resolva 

os grandes problemas do município, um município agrícola e com grande 

potencial no campo. Pediu ações concretas da gestão para esse setor. O 

vereador Professor Waltene, que saudou a todos, corroborou com as palavras 

do presidente no que diz respeito à defesa dos vereadores, e incluiu a defesa 

de qualquer cidadão de acusações infundadas. Ele lembrou que todas as 

gestões têm demandas e falhas, não sendo diferente com Farias Brito. Em 

relação aos problemas com transporte escolar, ele falou que não é certo 

generalizar, mas sim citar e corrigir os problemas esporádicos. O mesmo falou 

em relação aos problemas com merenda escolar, citando ofertas de merenda 

nas escolas, apesar de falhas eventuais. O vereador citou projeto de 

reestruturação da cadeia produtiva de leite do município, que não depende 

somente do poder executivo municipal. O vereador Raul da Serra, em aparte, 

falou que a merenda escolar é preparada por nutricionistas e, de acordo com 

visitas que fez, o cardápio estava sendo cumprido. Citou também que a gestão 

está trabalhando para concluir as obras nas estradas, inclusive locando 

maquinário de forma emergencial para benefício da população. Falou sobre 

preocupação da gestão em relação ao abastecimento de água, citando que 

poços estão sendo cavados nas comunidades. O vereador Professor Waltene 

concluiu apoiando o vereador Edson em relação aos ataques sofridos. O 

vereador Edson Ferreira agradeceu o apoio e, assim como o colega fez, 

manifestou estima ao vereador. O presidente registrou a presença dos alunos 

da rede municipal de ensino. O vereador Cícero Baixinho, que saudou a todos, 

manifestou solidariedade à família de Davi Pereira, grande figura do município 

que faleceu no dia de ontem. O vereador também falou sobre o processo dos 

precatórios dos professores. Ele falou sobre a Vila Lamaju e mencionou 

algumas demandas para solucionar junto com o vereador João Camilo e o 

secretário Everton Calixto. Comunicou aos moradores do Sítio Extrema que 
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está sendo providenciado camada de terra para a estrada. Ele citou a 

conclusão do roço das estradas, o que agilizará a recuperação. Comunicou que 

esteve com o secretário de transportes, que providenciará uma máquina para 

trabalhar na parede do Açude de Arão. Pediu ao ex-vereador e assessor Chico 

da Betânia para ver com o deputado Davi de Raimundão a instalação de 

academia popular na Vila Lamaju.  A vereadora Preta, que saudou a todos, em 

especial aos estudantes presentes na sessão, expressou-se contra cidadão 

que estaria sujando o nome dos vereadores. Chamou o mesmo cidadão de 

bandido, citando o seu nome, Lucivaldo, e opinou que a gestão que trabalha 

com pessoas assim perde a credibilidade. Parabenizou o presidente da 

Câmara por essa pessoa não estar mais prestando serviços para a casa 

legislativa. Citou festa que foi cancelada por problemas com alvarás, segundo 

lhe falaram, e a pessoa, responsável pelo evento, teria respondido que aquilo 

iria ser ajeitado. O vereador Anchieta, que saudou a todos, expressou alívio 

pelos secretários estarem trabalhando em prol do município. Ele abordou o 

problema nas estradas, esclarecendo que o prefeito alugou mais uma máquina 

para auxiliar nas reformas. O vereador pediu paciência e citou o longo inverno. 

Ele elogiou as ideias do prefeito e pediu que as pessoas o ajudassem, e não 

“queimassem” o seu trabalho. O vereador Deir da Catingueira, que saudou a 

todos, parabenizou o presidente pelo apoio que tem sido dado aos vereadores. 

Ele pediu uma melhor organização no agendamento das consultas médicas no 

município, assim como uma maior agilidade na entrega dos exames, embora 

tenha parabenizado o hospital por outros tipos de atendimento. O presidente 

registrou a presença de agente do DEMUTRAN e parabenizou os alunos da 

escola Gabriel Bezerra de Morais por presença na sessão. Ele falou de 

audiência pública com a CAGECE sobre abastecimento de água na sede e no 

distrito de Cariutaba. Citou acordo feito na audiência. Em relação a 

medicamentos, informou que o município está sendo abastecido pelo Estado. 

Citou grande quantidade de medicamentos, com recursos do próprio município, 

disponível no hospital. Disse que os exames estão sendo realizados com mais 

agilidade do que antes. Falou que sempre defendeu o protocolo nos exames e 

citou procedimentos que estão sendo feitos. Ele lembrou das dificuldades 

históricas com a merenda escolar, citando anos bons e outros ruins em relação 

à demanda. Falou, após pesquisa, que hoje está tendo merenda escolar de 

qualidade no município. O vereador Julinho da Saúde, em aparte, manifestou 

alegria pela presença dos jovens estudantes na Câmara e pontuou questões 

sobre a Saúde no município. Falou que os exames médicos não dependem 
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apenas do município, mas elogiou os procedimentos ofertados no hospital. A 

vereadora Preta, em aparte, sugeriu que mais equipes entre os vereadores 

fossem formadas para fiscalizar os equipamentos para se certificarem dos 

problemas do município. O presidente concluiu falando que o município hoje 

oferta mais serviços médicos. O vereador Edson Ferreira lembrou que a 

Câmara é a casa dos debates e que o julgamento é feito pelo povo. Ele 

esclareceu que os problemas com transportes, saúde, merenda escolar, entre 

outros, trazidos pela oposição, são demandas do povo, e não invenção. Falou 

que falta planejamento para a gestão e se solidarizou com a vereadora Preta 

por ataques sofridos nas redes sociais. O vereador Chicão da Canabrava, em 

aparte, citou problemas em serviços de saúde no Sítio Souza. O vereador 

Julinho da Saúde lembrou que as consultas com dermatologistas demoravam 

mais no passado. Ele falou que o transporte sanitário continua acontecendo no 

município. A vereadora Preta disse que o debate move uma Câmara Municipal, 

mas destacou o papel do povo nesse processo. Ela desafiou os vereadores 

para formarem uma comissão de fiscalização. Em seguida foi dado início à 

Ordem do Dia. A servidora da casa fez a leitura do Projeto de Indicação n° 

004/2022, do vereador Cícero Baixinho, que indica elaboração de projeto de lei 

para fixar o salário base dos agentes de trânsito e transporte do município no 

valor de R$ 1815,00, objetivando a correção das perdas salariais nos últimos 

anos. Indica também a criação de adicional de protetor solar em percentual de 

7% sobre o salário base dos mesmos. A indicação foi colocada em discussão. 

O vereador Cícero Baixinho defendeu a importância de um trânsito em ordem, 

destacando o trabalho do Demutran na cidade. Ele acha que o prefeito está 

com boa vontade em relação à pauta e pediu pela aprovação da indicação. O 

vereador Deir da Catingueira parabenizou o vereador pela indicação e 

destacou o trabalho arriscado dos agentes de trânsito. O vereador Julinho da 

Saúde parabenizou o vereador Cícero Baixinho pela indicação, assim como a 

classe dos agentes de trânsito pelo trabalho que está sendo feito no município. 

O vereador Edson Ferreira cumprimentou o vereador pela iniciativa e lembrou 

da importância da organização da cidade, trabalho desenvolvido pelo 

Demutran. Ele disse esperar que a reivindicação retorne à casa como projeto 

de lei. Espera também a valorização de outras classes. O vereador Professor 

Waltene salientou a importância da educação e da fiscalização realizadas pela 

instituição Demutran. O vereador Raul da Serra saudou os agentes de trânsito 

presentes e destacou a importância da valorização do trabalho deles. A 

vereadora Preta se colocou à disposição do órgão de trânsito e desejou que a 
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conquista da classe fosse alcançada. O presidente lembrou da luta dos 

profissionais do Demutran e os parabenizou. Em seguida, a indicação foi 

colocada em votação e foi aprovada por todos. Dando prosseguimento, a 

servidora da casa fez a leitura do Requerimento n° 036/2022, de autoria do 

vereador Julinho da Saúde, que requer construção de brinquedopraça no 

distrito de Cariutaba. O vereador Julinho lembrou do crescimento do distrito e 

da necessidade de espaços ao ar livre para as crianças. O vereador Edson 

Ferreira lembrou de autorização do Estado para a criação de uma 

briquedopraça e de uma areninha para o município, com o compromisso 

político do prefeito de colocá-las em Cariutaba. Ele falou que já foi negociado o 

espaço da brinquedopraça na localidade e que faltam alguns trâmites para a 

implantação. Achou louvável a iniciativa do vereador Julinho, pois é um esforço 

a mais para conseguir as demandas. O requerimento foi colocado em votação 

e foi aprovado por todos. Em seguida, a servidora da casa fez a leitura do 

Requerimento n° 037/2022, de autoria do vereador Julinho da Saúde, que 

requer reforma do cemitério do distrito de Cariutaba e, se possível, uma área 

de terra no local para a construção de um centro de velório. O vereador Julinho 

citou a deficiência do cemitério e espera que o gestor consiga área para a 

ampliação. O vereador Edson Ferreira lembrou que a situação crítica do 

cemitério é antiga e pediu que dessa vez o prefeito atenda à solicitação do 

vereador da base. O vereador Deir da catingueira louvou a iniciativa e pediu 

que fosse também reformado o cemitério do Monte Pio. O requerimento foi 

colocado em votação e foi aprovado por todos. Em seguida, a servidora fez a 

leitura do Requerimento n° 038/2022, de autoria do vereador Julinho da Saúde, 

que requer colocação de massa asfáltica nas ruas Ana de Souza Lacerda e 

Travessa Ana de Souza Lacerda, rua sem denominação oficial, no Bairro 

Alecrim. O requerimento foi colocado em discussão e defendido pelo autor, 

pois trata de ruas que dão acesso para a Escola Santa Bárbara. O 

requerimento foi colocado em votação e foi aprovado por todos. 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, 01 de junho de 2022.  


