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ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 09:27 horas (nove horas e vinte e sete minutos) do dia 08 (oito) 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 Ordinária 011/2022, de autoria do vereador Edson Ferreira, que 

denomina de Quadra Poliesportiva Antônio Branco a quadra poliesportiva 

situada no Sítio Cajueiro, distrito de Cariutaba, e adota outras providências; 

Projeto de Lei Ordinária 012/2022, de autoria do vereador Edson Ferreira, que 

declara de utilidade pública municipal a Associação Comunitária de Cariutaba; 

Projeto de Lei Ordinária 013/2022, de autoria do vereador Edson Ferreira, que 

declara de utilidade pública municipal a Associação dos Moradores do Sítio 

Cajueiro e Adjacências – AMSCA; Projeto de Lei Ordinária 014/2022, de 

autoria do vereador Edson Ferreira, que dispõe sobre a denominação dos 

logradouros públicos do Distrito de Cariutaba e dá outras providências. Pela 

ordem, o vereador Edson Ferreira citou acordo com a Comissão Permanente 

para análise dos três projetos com parecer favorável. Tendo em vista que eles 

foram construídos com a comunidade de Cariutaba, ele pediu que os projetos, 

após os pareceres, fossem deliberados na Sessão Itinerante de Cariutaba, que 

acontecerá na próxima sexta-feira. O presidente aproveitou para falar que 

pretende convocar uma extraordinária, após a sessão, para deliberar sobre 

projeto do executivo. O vereador Edson, presidente da Comissão Permanente, 

falou que há divergências sobre a matéria e opinou que talvez não fosse 

possível a votação da matéria em uma extraordinária para a data de hoje. O 

presidente saudou a presença do suplente a vereador Juço do PT. A vereadora 

Preta, que saudou a todos, pediu informações sobre o andamento da 
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colocação de asfalto da Betânia. A vereadora citou problemas com o transporte 

dos universitários. Ela pediu, após procura de populares, que o presidente 

enviasse ofício à Secretaria de Educação requisitando informações sobre o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) realizado no município. O 

vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, destacou o trabalho do delegado 

municipal Doutor Rafael Facundes, que no dia de ontem concluiu os trabalhos 

frente à delegacia da polícia civil de Farias Brito. O vereador também citou 

problemas com superlotação e quebra dos veículos do transporte dos 

estudantes. Pediu que a Secretaria de Transportes e a Secretaria de Educação 

tomassem medidas necessárias para garantir o acesso a esse direito. Ele falou 

não entender, diante dos valores gastos mostrados no portal da transparência, 

haver tantos problemas relacionados à essa demanda. O vereador Deir da 

Catingueira, que saudou a todos, registrou o falecimento do cidadão Nildelânio, 

seu primo, e pediu conforto à família. Pediu que a gestão tentasse, junto ao 

Governo do Estado, o empréstimo de máquinas para ajudar nas obras de 

estrada do município. O vereador Cícero Porfírio, que saudou a todos, 

manifestou felicidade por informação sobre o novo mapeamento das divisas do 

município, que trará o Forno do Contínuo como pertencente a Farias Brito. 

Disse que entrará com um projeto para demarcação dos limites do município. 

Em seguida, foi dado início à Ordem do Dia. A servidora da casa fez a leitura 

do Parecer n° 018/2022, da Comissão Permanente, sobre o mérito do Projeto 

de Decreto Legislativo n° 02/2022 que concede o título de cidadão 

fariasbritense a Camilo Sobreira de Santana e adota outras providências. O 

parecer favorável à aprovação do projeto foi colocado em discussão. O 

vereador Edson Ferreira falou da contribuição, com políticas para a agricultura 

familiar e para a cidade, do ex-governador Camilo ao município de Farias Brito. 

Citou as políticas de quando ele era secretário e os investimentos de quando 

ele era governador. O parecer foi colocado em votação e foi aprovado por 

todos. Em seguida, a servidora da casa fez a leitura do Parecer n° 019/2022, 

de autoria da Comissão Permanente, sobre o mérito do Projeto 010/2022, do 

Poder Legislativo, que denomina de rua Thaíse Gomes Bezerra e adota outras 

providências. O parecer favorável à aprovação do projeto foi colocado em 

discussão. O vereador Julinho da Saúde falou que a homenagem foi uma 

requisição da comunidade a qual a rua pertence. Dando prosseguimento, o 

presidente anunciou a leitura de mais uma proposição. A servidora da casa fez 

a leitura do Parecer 020/2022, da Comissão Permanente, sobre o mérito do 

Projeto de Lei n° 09/2022, do Poder Legislativo, que institui a carteira de 
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identidade funcional e estudantil no âmbito da rede pública municipal de ensino 

e adota outras providências. O parecer favorável à aprovação do projeto foi 

colocado em discussão. O vereador Professor Waltene defendeu que o projeto 

visa solucionar problema da identificação do profissional de educação e alunos, 

para que eles tenham acesso a direitos. O vereador Cícero Baixinho falou da 

necessidade do projeto e pediu pela sua aprovação. A vereadora Preta achou o 

projeto louvável e argumentou que ele facilitará a vida dos professores e 

estudantes. O projeto 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, 08 de junho de 2022.  


