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ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA 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 15 (quinze) 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, 

José Anchieta Rodrigues, Manoel Domingos da Silva e Raul Franklin 

Carvalho de Souza. O vereador João Ferreira de Alencar não esteve 

presente, mas justificou sua ausência. 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 os vereadores presentes. Em seguida, o presidente 

deu início ao Expediente. A servidora da casa fez a leitura do Projeto de 

Decreto Legislativo n° 004/2022, de autoria do vereador Deir da Catingueira, 

que visa conceder o título de cidadão fariasbritense ao senhor Fernando Matos 

Santana e adota outras providências. Dando prosseguimento, o presidente 

parabenizou os vereadores pela sessão itinerante realizada em Cariutaba, 

elogiada pela população, e deu abertura para a realização de sessões 

semelhantes, após requerimento. A palavra foi passada para os vereadores, 

por ordem de inscrição. O vereador Deir da Catingueira, que saudou a todos, 

destacou a sessão itinerante acontecida em Cariutaba e desejou muita paz ao 

povo de Farias Brito. O vereador Chicão da Canabrava, que saudou a todos e 

agradeceu pela sessão itinerante, pediu para o secretário de transportes do 

município mais ações em sua região. Ele explanou sobre problemas nas 

estradas. O vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, destacou a 

importância da sessão itinerante em Cariutaba, que deliberou sobre demandas 

da comunidade. O vereador trouxe denúncia, que disse precisar de apuração, 

sobre um particular monopolizar vendas de bebidas alcoólicas em festa do 

município organizada pelo poder público. Ele trouxe também demanda de uma 

mãe cujo filho não vem tendo acesso aos serviços do Centro de Atenção 

Especializada do município. Disse não ser contra a festas, mas citou outras 

prioridades. O vereador informou que, após visitas com a vereadora Preta às 

escolas do Barreiro do Jorge, Umari, Quincuncá e Lagoa Seca, constatou que 
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as denúncias que lhes chegam sobre problemas com a merenda escolar 

procedem. Ele informou que no Quincucá encontraram feijão vencido e 

alimentos prestes a vencer. Falou ainda que pediu audiência com o secretário 

da pasta sobre o problema da merenda, mas a audiência ainda não foi 

agendada. Ele pediu auxílio do Ministério Público Federal para apurar 

denúncias mais graves, de uso indevido de recurso do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), com indícios de fraudes em algumas 

contratações. Citou outras denúncias que precisam ser apuradas no município. 

Falou que infelizmente a Secretaria de Agricultura ainda não prestou contas 

sobre o Programa de Aração de Terras e sobre o de aquisição de alimentos. A 

vereadora Preta, que saudou a todos, relatou sobre as discordâncias naturais 

ocorridas entre os vereadores no passado. Falou sobre o papel da oposição e 

ressaltou que eles estão averiguando os fatos, como em relação à merenda 

escolar. Sugeriu novamente que todos os vereadores visitem os equipamentos 

públicos para apurar como os serviços estão sendo prestados. Destacou que a 

gestão tem que se responsabilizar pela organização dos eventos no município, 

inclusive após a ocorrência deles. Falou que nas festas do município, com o 

uso do dinheiro público, o povo precisa vender suas mercadorias. A vereadora 

informou o vereador Edson sobre procedimento para atendimento 

neuropediátrico, o que pode ter sido empecilho para o caso de não 

atendimento no Centro Especializado citado pelo vereador. O vereador Raul da 

Serra, que saudou a todos, parabenizou a gestão por ação com o médico 

Marcos Moreira no distrito de Cariutaba. O vereador falou sobre a questão da 

merenda escolar, elogiando a reposição e falando que o alimento vencido, do 

Quincuncá, não seria ofertado, como conversou com o coordenador da escola. 

Ele falou que algumas insatisfações acontecem e que nem toda 

responsabilidade deve ser colocada em cima da gestão. Pediu para ser 

convidado na próxima visita e informou que visitará o CAES para apurar com 

os responsáveis sobre o atendimento. O vereador Professor Waltene, que 

saudou a todos, falou que as informações, dependendo da fonte, podem não 

conter toda a verdade. Lembrou de cardápio de escola citado por ele em 

sessão, mas lembrou que um cardápio não é seguido rigorosamente todos os 

dias, informando que a reposição é semanal. O vereador Edson, em aparte, 

lembrou que o que foi falado foi sobre a repetição constante de um ou dois 

tipos de merendas. O vereador Professor Waltene concluiu falando que a 

crítica é natural do ser humano, mas que os tempos de fartura (na merenda) 

também devem ser lembrados. Também lembrou que os alunos julgam 



 
ESTADO DO CEARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 
 

3 

__________________________________________________________________ 

Rua Independência Nº 190, Bairro Nova Esperança, Farias Brito – Ceará. 

Cep: 63.185-000. Tel: (88) 3544-1231. www.camarafariasbrito.ce.gov.br  

 

também a partir do gosto pessoal. O vereador Deir da Catingueira, em aparte, 

criticou a falta de almoço para as crianças que vão para o reforço escolar. O 

presidente destacou o papel da oposição, mas destacou a fala do vereador 

Raul no que se refere à comissão pluripartidária para a visita nas escolas. A 

vereadora Preta concordou com o presidente e sugeriu que fosse feito um 

sorteio da escola visitada e que a informação da visita não fosse passada para 

a escola. Ela lembrou que sugeriu comissões para acompanhar os serviços em 

outras sessões, o que está registrado em ata. Ela lembrou que para alguns 

alunos a merenda escolar é uma das principais refeições. Novamente com a 

palavra, o presidente ressaltou a gestão feita atualmente em relação ao esporte 

do município. O vereador Raul da Serra convidou a todos para o Arraiá do 

CRAIS do Quincuncá, que ocorrerá no dia 23 de junho. 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, 15 de junho de 2022.  


