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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEXTA 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 22 (vinte e dois) 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, 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. 

Os vereadores Edson Ferreira Lima e João Ferreira de Alencar não 

estiveram presentes, mas justificaram devidamente suas ausências. 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, não havendo matéria ou comunicado para o Expediente, a palavra foi 

passada para os vereadores, por ordem de inscrição. O vereador Cícero 

Baixinho, que saudou a todos, registrando a presença do cidadão assíduo nas 

sessões Seu Geraldo, lamentou o falecimento do amigo Celso Panema e se 

solidarizou com a família. Parabenizou a gestão pelos festejos juninos com a 

Escola Antônio Paes de Andrade. O vereador falou da recuperação das 

estradas no município, citando o Sítio Souza e a Extrema. Ele informou que a 

infraestrutura do município deu início a saneamento de rua no Lamaju. O 

vereador Professor Waltene, que saudou a todos, solidarizou-se com a família 

do amigo Celso Panema. Ele esclareceu para a população do Sítio Carás que 

tem buscado solução para corte da iluminação da praça da região. Expressou 

sua preocupação com a localidade e pediu condições para mostrar sua 

representatividade. Falou que pediu informações para a gestão sobre o 

problema da iluminação e lhe foram passadas informações vagas, e que 

informações mais detalhadas foram passadas posteriormente após pressão 

popular. O presidente, em aparte, reconheceu o esforço do vereador, por vários 

dias, para solucionar esse problema. Disse que pedirá ao gestor mais 

transparência com os vereadores. Os dois vereadores reconheceram o direito 

dos cidadãos de fazerem as reclamações. A vereadora Preta, que saudou a 

todos, cobrou abrigo que seria feito para os animais e citou alguns problemas 

que o município, como um todo, deve se responsabilizar. Pediu respeito aos 
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vereadores e lembrou que os secretários devem ajudar o município a crescer, e 

não quererem crescimento pessoal. O vereador Deir da Catingueira, que 

saudou a todos, relatou problema com falta de materiais para serviços 

odontológicos no CEO e fez apelo para a Secretaria de Saúde para melhorar 

essa situação. O vereador relatou que o município recebeu um veículo novo e 

pediu que ele fosse destinado para o transporte de pessoas com necessidades 

especiais. O vereador Julinho da Saúde, que saudou a todos, opinou que o 

prefeito não está sabendo da falta de informação para com os vereadores. 

Citou pedidos seus que foram executados, mas não foi lhe dado transparência, 

por parte da gestão, sobre eles. O presidente, em aparte, pediu mais 

comunicação dos secretários com os vereadores. A vereadora Preta em aparte 

falou que se o prefeito não sabe ele deve ser avisado, pois é impossível um 

prefeito nunca saber de nada. O vereador Professor Waltene falou que não 

colocaria a culpa do citado problema de iluminação pública no Carás na 

infraestrutura, mas sim em outro setor, já que se trataria de um corte indevido. 

A vereadora Preta falou que um setor não pode querer dar resposta a algo que 

não é de sua competência. O vereador Julinho concluiu pedindo que houvesse 

uma pessoa para fazer a ligação entre os vereadores e a prefeitura e pediu que 

todas as lâmpadas do canteiro central de Nova Betânia fossem trocadas antes 

das festas. O vereador Chicão da Canabrava, que saudou a todos, perguntou 

sobre onde estaria o secretário de obras, citando exemplos de vários 

problemas que estão sendo cobrados, mas que não estão tendo providências. 

Falou que o município não tem uma obra concluída e lembrou das obras em 

sua região durante os seus mandatos. Ele lembrou de buracos em vários locais 

nas ruas e cobrou providências. Lembrou de como era a gestão no passado e 

pediu mais diálogo do prefeito com a Câmara Municipal. O vereador Raul da 

Serra, que saudou a todos, falou que os vereadores estão buscando melhorias 

para as comunidades e que são aliados nesse sentido. Ele reforçou solicitação 

para limpeza pública da Vila Barreiro do Jorge, além de reparo da iluminação 

não só da vila, mas do Quincuncá e da Vila Umari. Solicitou também limpeza 

na Vila Ribeirinha. A vereadora Preta agradeceu ao deputado Nelinho por 

construção de academia popular para o Barreiro do Jorge. Ela disse que 

quando trabalha para o povo não tem intenção de outro tipo de crescimento ou 

vaidade. Falou que vai atrás de recursos com os deputados para melhorar a 

qualidade de vida do povo. O presidente deixou condolências à família Panema 

e registrou o falecimento de sua tia, Maria Fernandes, a quem prestou 

homenagem. O presidente informou sobre atraso do fornecedor em materiais 
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para o CEO, mas disse que a questão foi regularizada. Ele lembrou que 

existem falhas nos equipamentos para reparo das estradas, que já vêm de 

algum tempo, mas falou que a gestão está trabalhando para resolver os 

problemas. Pediu para a Administração mais zelo para tratar com os 

vereadores. O vereador Chicão da Canabrava deixou os sentimentos pelo 

falecimento de Dona Maria Fernandes. Em seguida foi dado início à Ordem do 

Dia. A servidora da casa fez a leitura do Parecer n° 026/2022, de autoria da 

Comissão Permanente, sobre o mérito do Projeto de Lei n° 006/2022, de 

autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 

o exercício de 2023 e adota outras providências. O parecer favorável à 

aprovação do projeto foi colocado em discussão e em seguida em votação, 

sendo aprovado por todos os presentes. Em seguida a servidora fez a leitura 

do Parecer n° 027/2022, da Comissão Permanente, sobre o mérito do Projeto 

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

que concede título de cidadão fariasbritense a Fernando Matos Santana e 

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

colocado em discussão. O vereador Deir da Catingueira destacou os feitos do 

homem público Fernando Santana pelo município e pediu pela aprovação do 

decreto. O parecer foi colocado em votação e foi aprovado por todos os 

presentes. Antes da leitura, em conjunto, de duas moções de pesar, o 

presidente prestou solidariedade à família de Luiza do Laço pelo seu 

falecimento e para a família de Dona Liduína. A servidora da casa fez a leitura 

das moções de pesar 005/2022 e 006/2022, de autoria dos vereadores, que 

prestam solidariedade pelos falecimentos de Celso Algézio Ferreira Silva e de 

Maria Fernandes de Lima. As moções foram colocadas em discussão. O 

vereador Cícero Baixinho se manifestou novamente em relação ao amigo 

Celso e lamentou não ter podido estar presente em seu velório. Lamentou 

também pelo falecimento de Dona Maria, tia do presidente Flávio. O vereador 

Deir também deixou condolências às famílias dos homenageados, assim como 

para as famílias de todas as vítimas de acidente ocorrido em Dom Quintino. As 

moções foram colocadas em votação e foram aprovadas por todos os 

vereadores presentes. 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, 22 de junho de 2022.  


