ESTADO DO CEARÁ
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
ATA DA SEGUNDA SESSÃO ITINERANTE DA VIGÉSIMA PRIMEIRA
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE
Às 15:20 horas (quinze horas e vinte minutos) do dia 10 (dez) de junho do ano
de 2022 (dois mil e vinte e dois), compareceram à sessão da Câmara Municipal
os vereadores Antônio Bezerra Primo, 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. O vereador Antônio Waltene F. De Alcântara não esteve presente,
mas justificou devidamente sua ausência. Em nome de Deus e da democracia,
o senhor presidente, vereador Flávio Jorge de Lima, declarou aberta a sessão
itinerante e, em seguida, todos se levantaram para ouvirem o hino nacional e o
hino de Farias Brito. Após apresentação de aluna da Escola Pedro Fernandes
de Alcântara, a palavra foi passada para o diretor da escola, Vandeberg
Ferreira. Ele deu boas-vindas a todos e mostrou apoio ao evento. Dando
prosseguimento, após apresentação de outra aluna da escola, o presidente
passou a palavra para os ex-vereadores de Farias Brito homenageados no
evento. A ex-professora Maria Helena, representando sua mãe, dona Doraci,
relembrou a trajetória política da família e citou os vereadores e ex-vereadores
de Cariutaba. Ela destacou a sua terra e pediu melhorias para o distrito, para
que o povo seja bem representado. A palavra foi passada para a ex-vereadora
Maria de Alcântara Seabra Pinheiro. Ela saudou a mesa em nome do vereador
Edson, de Cariutaba, e explicou sobre o papel de um vereador. Falou das
dificuldades e responsabilidades e citou nominalmente cada vereador,
parabenizando-nos, assim como a todos os organizadores do evento. Pediu
zelo pelo distrito de Cariutaba. O presidente passou a palavra para o exvereador Antônio Valdeglácio de Lima. Ele agradeceu pelo convite e pediu para
que o distrito não fosse abandonado. O presidente convidou o ex-vereador
Chico da Betânia para fazer uso da palavra. O cidadão Chico da Betânia, que
saudou a todos, agradeceu ao presidente e ao vereador Edson Ferreira pelo
convite e explanou que nos seus mandatos como vereador sempre teve apoio
do povo de Cariutaba. Destacou a parceria com a comunidade. Citou
requerimento que fez em sessões passadas para o calçamento para a
Barragem de Cariutaba, ponto turístico da região, e pediu que o prefeito o
atendesse. O ex-vereador se colocou à disposição em prol do povo do
município e do distrito. Cumprimentou o amigo Aldeir Primo e parabenizou a
Câmara pela sessão. Em seguida o presidente passou a palavra para a
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suplente de vereador e presidente do Sindicato dos Trabalhadores Valdenice.
Ela cumprimentou a mesa em nome da vereadora Preta e saudou a todos os
presentes. Pediu que os vereadores fossem a voz do povo de Cariutaba e do
distrito de Cariutaba. O suplente de vereador Salviano saudou a todos e
parabenizou a Câmara pela aproximação com o povo. Parabenizou os jovens
presentes e pediu que cada vereador pudesse melhorar um pouco a vida do
povo, fazando um projeto após ouvirem as demandas. O suplente de vereador
Juço saudou a todos, pediu para o vereador Raul da Serra levar uma sessão
para a Serra de Quincuncá. O presidente falou que pretende levar a Câmara
para todas as partes do município e em seguida convidou a presidente da
Associação dos Moradores de Cariutaba, Umberlita Correia, para fazer uso da
palavra. Ela passou para os representantes locais, através de requerimento, as
reivindicações da comunidade. Citou a construção de um novo cemitério, obras
nas vias e ofertas de incentivos aos jovens. O presidente recebeu o
requerimento e anunciou que o repassará para o Poder Executivo. Em seguida,
a palavra foi passada, por ordem de inscrição, aos vereadores. O vereador
Edson Ferreira, que saudou a todos, agradeceu os colegas vereadores por
aprovação da sessão, após requerimento seu. Manifestou prazer por ocupar a
cadeira de vereador como representante do município e de Cariutaba. Saudou
os estudantes presentes em nome do coordenador Professor Edilson.
Destacou a presença dos ex-vereadores Estênio, Antônio de Otávio, Besouro,
Zé de Daci e das ex-vereadoras Doraci e Seabranira. Destacou também outros
ex-vereadores. Saudou os suplentes Valdenice, Salviano e João de Gordin.
Prestou contas sobre seu trabalho parlamentar durante um ano e seis meses.
Informou que apresentou onze projetos, aprovados, sendo nove sancionados
pelo prefeito, destacando o projeto que garante transporte gratuito para os
estudantes de ensino superior do município. Lamentou os projetos que foram
vetados. Lembrou dos requerimentos apresentados, dando destaque para os
que tratam de iluminação pública para os logradouros e recapeamento de rua
de Cariutaba, além de reforma das praças, que já estão sendo reformadas.
Citou recuperação de esgotos e calçamentos. Citou pedido para expansão do
cemitério ou construção de novo cemitério, ressaltando que também é um
pedido do vereador Julinho da Saúde. Citou pedido reforma do campo de
futebol. Citou oficio solicitando asfalto de Farias Brito a Carius, na CE 166,
assim como asfalto do Juá à BR 130. Citou oficio para a implantação de
academias populares. Citou cinco indicações de projetos ao executivo, todas
aprovadas, como a que visa criar o Conselho Municipal de Desenvolvimento
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Rural Sustentável e outra que versa sobre a criação do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico, além de indicação para implantação de programa
de renda cidadão no município. Nesse tempo, informou que foram mais de 35
matérias apresentadas. Manifestou orgulho por presidir a Comissão
Permanente e citou audiências públicas importantes que foram realizadas com
as empresas SISAR e CAGECE para discutir abastecimento de água. Concluiu
agradecendo a todos os vereadores da casa pelo apoio em sua produção
legislativa. O vereador Julinho da Saúde, que saudou a todos, manifestou
orgulho por participar de sessão em sua terra e lembrou de bons momentos na
região. Reconheceu as gerações passadas que lutaram por Cariutaba, citando
seu Marcelino Primo, seu João Gomes, dentre outros. Citou algumas reformas
que já foram feitas no distrito como as reformas do campo de futebol, do posto
de saúde, da praça da igreja e de parte do saneamento básico. Informou que o
deputado Davi de Raimundão protocolou junto ao Governo do Estado a
construção de uma escola de educação infantil para o distrito. Falou sobre a
reforma e ampliação do cemitério, que está sendo tratada com o prefeito, além
de brinquedopraça que será instalada após requerimento de sua autoria. Citou
promessa do deputado Davi de Raimundão para criação de uma areninha.
Saudou e homenageou Chico Sapatinho, seu ídolo no esporte. Agradeceu por
tudo que ele fez para o esporte do município. Finalizou convidando a todos
para o mutirão de médicos que ocorrerá amanhã no distrito. O vereador Cícero
Baixinho saudou a todos, em especial às pessoas que estão à frente da Escola
Pedro Fernandes de Alcântara, citando o coordenador Vandeberg e as
professoras Maria Helena e Seabranira. Lembrou de quando foi professor no
distrito e também citou Chico Sapatinho como referência. Saudou os suplentes
de vereadores e os ex-vereadores presentes. Relembrou que não é um
vereador apenas de Lamaju, mas de todo o município. Falou do trabalho dos
vereadores, inclusive quando estão aprovando projetos dos colegas. Lembrou
da sessão itinerante no Lamaju e destacou a importância da prestação de
contas com a comunidade. Fez referência a Umberlita e a Antônio de Zé Godin,
pessoas que segundo ele estão fazendo a diferença em Farias Brito.
Agradeceu ao povo de Cariutaba e desejou uma boa tarde a todos. A
vereadora Preta, que saudou a todos em nome da eterna vereadora Doraci,
demonstrou carinho por Cariutaba, onde trabalhou como assistente social.
Registrou os projetos que apoiou, como o projeto referentes aos fogos de
artifício. Lembrou dos projetos referentes ao transporte de pessoas com
deficiência, o referente a medicação e o do transporte escolar, que não foram
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aprovados. Lembrou que levantou a bandeira do aumento do salário dos
funcionários públicos. Falou do dever de fiscalizar e fazer emendas aos
projetos do prefeito, mas disse que está com o prefeito para o que é bom para
a comunidade. Pediu para os jovens estudarem a política para, no futuro,
fazerem uma política que assegure direitos. Lembrou que ela e o amigo
Salviano conseguiram junto com o deputado Agenor verba para uma
ambulância. Ela pediu o apoio dos colegas para trazer essa ambulância para o
município. Agradeceu e pediu mais participação das mulheres na política. O
vereador Deir da Catingueira, que saudou a todos, parabenizou a escola Pedro
Fernandes e aos alunos que fizeram apresentações na sessão. Agradeceu ao
presidente e ao vereador Edson pela sessão. Falou que se sente em casa em
Cariutaba e parabenizou os ex-vereadores do distrito, como Besouro e
Seabranira. Falou que está tentando, na Câmara, fazer o melhor para o povo,
apesar das dificuldades como oposição. Disse que está de braços abertos para
atender às reivindicações de todos. O vereador Chicão da Canabrava, que
saudou a todos, agradeceu aos ex-vereadores presentes, à presidente do
sindicato e aos suplentes. Falou das dificuldades da profissão de vereador.
Parabenizou o vereador Edson, a quem citou como grande vereador de
Cariutaba, assim como foi Doraci. Falou que o prefeito Deda ainda não cumpriu
as promessas com o município. Falou das conquistas em sua região. Falou que
os vereadores estão fazendo a parte deles, mas que falta o executivo fazer a
realização dos projetos. O vereador Raul da Serra saudou a população de
Cariutaba e todos os ex-vereadores e suplentes. Parabenizou a escola pela
organização do evento. Falou que a administração municipal, na medida do
possível, está atendendo às demandas do distrito e elogiou a abertura dada
pela atual gestão. Falou que um funcionário da prefeitura já deu início ao
projeto da ampliação do cemitério. Lembrou que está sendo concluída a
reforma do campo do Cariutaba e citou requerimentos que estão sendo
atendidos na Serra do Quincuncá. Saudou a presença do ex-prefeito Zé Maria
e colocou seu mandato à disposição de todos. O vereador Anchieta, que
saudou a todos, em especial aos ex-vereadores, destacou o trabalho dos
vereadores, com suas dificuldades e benefícios. Ressaltou a importância da
união dos vereadores para benefício do povo. Desejou que obra de asfalto
requerida pelos vereadores, a qual votou a favor em dois mandatos diferentes,
seja concluída e falou que os vereadores não votaram nada contra o povo. O
presidente relembrou sua história no distrito, onde foi professor e sente orgulho
disso. Enfatizou problema de água e reforma do cemitério do distrito,
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demandas sobre as quais está conversando com o prefeito para a resolução.
Informou que esteve em Fortaleza, no gabinete do deputado Marcos Sobreira,
solicitando recursos e que foram conseguidos 300 mil reais, parte destinada
para o distrito. Lembrou que o deputado Davi de Raimundão solicitou várias
bem-feitorias para o distrito de Cariutaba. Falou sobre a CE que liga Carius a
Farias Brito, que está se tornando realidade após luta de todos os vereadores.
O ex-vereador Chico da Betânia pediu mobilização para a estrada ser
construída. O presente falou que o prefeito informou que está sendo dado início
à obra. Ele agradeceu à comunidade pelo acolhimento e colocou a Câmara à
disposição. Em seguida, o presidente deu início à Ordem do Dia. A servidora
da casa fez a leitura do Parecer n° 021/2022, da Comissão Permanente, sobre
o mérito do Projeto de Lei n° 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 contém outras providências. O
parecer favorável à aprovação do projeto foi colocado em discussão. O
vereador Edson Ferreira lembrou que Antônio Branco é seu bisavô, era
proprietário do terreno da quadra, e achou justa a homenagem para a família
do Cajueiro e para o cidadão. O parecer foi colocado em votação e foi
aprovado por todos os vereadores presentes. Em seguida, após questão de
ordem do vereador Edson Ferreira, o presidente determinou que a servidora
fizesse a leitura em conjunto de duas matérias. A servidora da casa fez a
leitura das proposições: Parecer n° 022/2022, da Comissão Permanente, sobre
o mérito do Projeto de Lei ° 012/2022, de autoria do vereador Edson Ferreira,
que declara a utilidade pública municipal da Associação Comunitária de
Cariutaba; Parecer 023/2022, da Comissão Permanente, sobre o mérito do
Projeto de Lei n° 013/2022, de autoria do vereador Edson Ferreira, que declara
a utilidade pública municipal da Associação dos Moradores do Sítio Cajueiro e
Adjacências – AMSCA. Os pareceres favoráveis à aprovação dos projetos
foram colocados em discussão. O vereador Edson Ferreira falou que as
matérias tratam de um reconhecimento do poder público às contribuições
dadas pelas referidas associações, do Cajueiro e de Cariutaba. O vereador
Deir da Catingueira parabenizou o colega Edson pelos projetos e pediu para
que o prefeito colocasse em prática os projetos aprovados, citando alguns. Os
pareceres foram colocados em votação e foram aprovados por todos os
presentes. Em seguida, a servidora da casa fez a leitura do Parecer n°
024/2022, da Comissão Permanente, sobre o mérito do Projeto de Lei n°
014/2022, de autoria do vereador Edson Ferreira, que dispõe sobre a
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denominação dos logradouros públicos do distrito de Cairiutaba e dá outras
providências. O parecer favorável à aprovação do projeto foi colocado em
discussão. O vereador Edson Ferreira falou que o projeto nasce de uma luta de
outros vereadores, em especial da ex-vereadora Seabranira. Ele defendeu que
a matéria visa organizar melhor o distrito e citou que o deputado Marcos
Sobreira destinou verbas que dependem do nome das ruas para o projeto de
calçamento. O vereador expôs as alterações que precisam ser feitas e falou
que após a regulamentação os nomes das ruas serão enviados para a
CAGECE e para a ENEL. O vereador Cícero Baixinho parabenizou os
envolvidos no projeto e falou que está tentando fazer algo semelhante no
Lamaju. O vereador Edson registrou a contribuição de Antônio de Otávio e de
Seabranira para o projeto. Em seguida, a servidora da casa fez a leitura do
Parecer n° 025/2022, da Comissão Permanente, sobre o mérito do 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$ 422.147,77 para os fins que
indica, cria política especial de recomposição da aprendizagem no âmbito do
município de Farias Brito e adota outras providências. O parecer favorável à
aprovação do projeto foi colocado em discussão e posteriormente em votação,
sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Em seguida a palavra foi
passada ao vereador Edson Ferreira para considerações finais. Ele agradeceu
a todos, em especial às associações e à escola pela organização da sessão.
Lembrou das festividades no distrito e destacou a importância da sessão.
Colocou o seu mandato à disposição e agradeceu também a todos os
vereadores pelo trabalho executado. O presidente agradeceu a todos e falou
de verba conseguida pelo prefeito. Não havendo mais nada a tratar, ele
declarou encerrada a sessão. Eu, José Anchieta Rodrigues, lavrei a presente
ata que será assinada pelos vereadores. Colégio Pedro Fernandes de
Alcântara, Cariutaba, Farias Brito /CE, 10 de junho de 2022.
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