ESTADO DO CEARÁ
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
ATA DA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO
PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE
Às 09:25 horas (nove horas e vinte e cinco minutos) do dia 29 (vinte e nove) 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 devidamente 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,
não havendo matéria ou comunicado para o Expediente, a palavra foi passada
para os vereadores, por ordem de inscrição. A vereadora Preta, que saudou a
todos, falou sobre atraso em obras do Açude de Arão, o que vem causando
problemas para o entorno. Ela também citou problemas com o transporte dos
estudantes e sugeriu que os requerimentos que passam na Câmara fossem
divulgados para dar créditos aos vereadores que trabalham por eles. A
vereadora pediu que os projetos aprovados na casa, como o que versa sobre
absorventes, fossem colocados em prática. O vereador Cícero Baixinho, que
saudou a todos, pediu intensidade para o município no combate à pandemia de
covid-19. Ele informou sobre problemas no campo de futebol da cidade e pediu
que a maioria das festas do município fossem realizadas no Parque de
Vaquejada. Pediu ainda que quando fossem realizadas festas no campo parte
da arrecadação fosse destinada para melhorias do local. O vereador sugeriu
uma comissão para cobrar decisão sobre a questão dos precatórios. Ele
prestou contas sobre a sua produção legislativa nessa legislatura, citando
indicação para projeto que fixa salário base dos agentes de trânsito, projeto de
lei para carteira funcional dos profissionais de educação e estudantes, projeto
de lei para criação de bandeira e hino do Lamaju, requerimento ao deputado
Davi de Raimundão para academia popular do Lamaju, além de outras
proposições. O vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, citou problema
em ladeira de estrada do Sítio Carnaúba. Ele lembrou à Administração sobre
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trechos de estradas que precisam ser corrigidos no município. O vereador
lembrou de problemas na iluminação pública, citando luzes que há meses
estão apagadas em Cariutaba. Ele também citou problemas com o transporte
dos universitários e falou que a gestão foi incompetente ao tirar a bomba de
poço que abastece o Sítio Caiçara, cujo povo está, segundo ele, há seis meses
sobrevivendo com água de cisterna e de rio. Ele falou que os problemas são
recorrentes e que foram trazidos em outras sessões legislativas. O vereador
lembrou que na última sessão itinerante foram aprovados cinco projetos, mas
apenas um, de interesse do prefeito, havia sido promulgado, sendo que os
projetos foram encaminhados pela Câmara no mesmo dia. O vereador Chicão
da Canabrava, em aparte, citou as taxas abusivas cobradas pela empresa
ENEL, e lembrou que votou contra projeto de isenção de taxa de iluminação
pública para os irrigantes porque acha que essa isenção deve se estender para
outras pessoas que não conseguem pagar a taxa. O vereador Edson Ferreira
falou que o debate para diminuir as taxas de iluminação ou isentar aqueles de
baixa renda precisa ser enfrentado. O presidente informou que, por questões
de saúde, o vereador Deir da Catingueira precisaria se ausentar mais cedo e
lhe passou a palavra. O vereador Deir da Catingueira, que saudou a todos,
citou problemas em ladeiras da Catingueira e pediu que a gestão as
reformasse. Também citou outros reparos em estradas e na iluminação da
região. O vereador pediu que a Secretaria de Saúde providenciasse materiais
odontológicos que estão em falta e que o prefeito visse os problemas e
melhorasse a sua comunicação para resolver as demandas. O vereador
Professor Waltene, que saudou a todos, solicitou que o nome do homenageado
Evaristo Roseno de Oliveira fosse colocado novamente na quadra poliesportiva
da Escola Maria Carmosina. Ele opinou ser contra eventos festivos nos
espaços de lazer públicos, citando a quadra poliesportiva e o campo da cidade,
já que esses espaços ficam sem condições de uso por um tempo após os
eventos. Ele pediu que a Secretaria de Esportes se preocupasse em devolver
para o povo os espaços públicos utilizados em eventos, com as devidas
condições de uso. O vereador Chicão da Canabrava, que saudou a todos,
parabenizou a gestão pela qualidade das estradas reformadas em sua região.
Pediu que o secretário de obras corrigisse problemas com passagens
molhadas ainda pendentes na localidade. Pediu que a gestão tomasse mais
providências para executar as proposições aprovadas na Câmara e disse que
ainda tem muita coisa a ser feita no município. O vereador Raul da Serra, que
saudou a todos, pediu precaução em relação à pandemia de covid-19. O
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vereador exibiu mensagem de cidadã que usava o transporte universitário do
município, que segundo ela era pago, diferentemente do que é hoje. O
vereador reconheceu as falhas no transporte, mas disse que a gestão vem
tentando o máximo possível disponibilizar esse transporte diário. Ele informou
que o secretário Júnior visitou o Ministério da Educação e solicitou ônibus
novos. Lembrou que não é fácil recuperar uma frota de transportes sucateada.
Falou que recebeu informações de que a bomba que abastece a Caiçara vem
queimando por ser muito grande e a energia não suporta, mas informou que foi
solicitada a mudança, junto à ENEL, para a energia trifásica para tentar
solucionar o problema. O vereador ressaltou a arrecadação de alimentos
ocorrida nas festas juninas. A vereadora Preta falou que realmente o transporte
universitário era uma parceria do poder público com a associação, e que agora
foi prometido tal transporte de forma gratuita. Lembrou que a partir do momento
que virou lei é obrigação cumprir. Ela falou que as obras do campo e da
rodoviária estão concluídas e precisam ser geridas, o que seria
responsabilidade do município colocar para funcionar. O vereador Raul disse
que a gestão recebeu essas duas obras em abandono. O vereador Edson
Ferreira pediu para usar seu tempo como líder do PT. Ele falou que o prefeito
prometeu dar transporte aos estudantes universitários, o que deve ser
oferecido sem interrupção, mas o serviço vem tendo muitas reclamações
relacionadas à precariedade. O vereador pediu para o prefeito governar, e não
transferir responsabilidade para terceiros. Disse que pedirá explicações do
prefeito sobre quais os problemas que justificam o não funcionamento da
rodoviária e do campo do município. O vereador Raul da Serra agradeceu à
gestão por serviços de infraestrutura em esgotos no Quincuncá. Ele voltou a
destacar o serviço de transporte gratuito ofertado, apesar de eventuais
problemas. Falou que a maioria dos recursos são usados para a manutenção
dos aparelhos públicos, além de ser importante ter uma reserva. O presidente,
que saudou a todos, parabenizou os vereadores e citou proposições feitas por
elas em prol de benefícios para as comunidades. O vereador solicitou
organização nas obras para que estradas que ficam próximas fossem
concluídas ao mesmo tempo. Ele ressaltou o trabalho de todos os vereadores.
O vereador Julinho da Saúde ressaltou a dedicação para cumprir o prometido
em campanha e falou que não deixará de trabalhar para as comunidades nas
quais foi votado. Falou de seus requerimentos para as comunidades no
decorrer da legislatura. Lembrou que alguns já foram atendidos como o que se
refere à iluminação de Nova Betânia. A vereadora Preta falou sobre a
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implementação no município, após solicitação de duas mulheres, da
procuradoria geral da mulher, para realizar ações de reforço contra a violência
da mulher. Ela informou que a proposição será trazida para a Câmara para ser
deliberada após o recesso legislativo. Em seguida, o presidente passou a
direção dos trabalhos para o secretário, vereador Anchieta. O presidente ad
hoc determinou a leitura de projeto da Ordem do Dia. A servidora da casa fez a
leitura do Projeto de Indicação n° 005/2022, de autoria dos vereadores
Professor Flávio, Professor Waltene e Cícero Baixinho, que objetiva a
atualização nos valores previstos na Lei n° 1143/2005, que dispõe sobre o
custeio de transporte dos professores da rede municipal de ensino e adota
outras providências. O projeto de indicação foi colocado em discussão. O
vereador Cícero Baixinho defendeu a importância do projeto, falando da
defasagem atual no deslocamento dos professores do município. O vereador
Professor Waltene falou do compromisso para a melhoria das condições dos
professores do município e disse que a melhoria da educação parte pela
melhoria das condições de trabalho do professor. O vereador Edson Ferreira
parabenizou os vereadores pela iniciativa, mas se disse receoso da proposição
não virar realidade após aprovação na Câmara, dando exemplos de outras
vezes que isso aconteceu. Ele disse esperar que o Poder Executivo mande um
projeto de lei para a câmara atendendo a indicação, assim como um projeto
criando uma comissão para melhoria do plano de cargos e carreiras dos
profissionais de educação e a ampliação definitiva para o cargo de professor. O
vereador Raul da Serra parabenizou os colegas pela iniciativa e falou que o
município vem fazendo o reconhecimento da classe. O vereador Professor
Flávio lembrou de sua atuação como professor, explanando sobre as
dificuldades com locomoção. Ele falou que a indicação é justa para incentivar
os trabalhadores, repondo perda de poder econômico. Em seguida o projeto de
indicação foi colocado em votação e foi aprovado por todos. Dando
prosseguimento, o vice-presidente, vereador Cícero Baixinho, assumiu a
direção dos trabalhos e determinou a leitura em bloco de requerimentos de
autoria do vereador Professor Flávio. A servidora da casa fez a leitura dos
requerimentos: 039/2022, que requer reforma de cemitério localizado na Vila do
Monte Pio, Farias Brito – CE; 040/2022, que requer a reforma da quadra
poliesportiva localizada na Vila Lambedouro, Farias Brito – CE; 042/2022, que
requer a construção ou implementação de um banheiro público no distrito de
Cariutaba, Farias Brito- CE; 043/2022, que requer empiçarramento,
alargamento e manutenção com manilhas das estradas da Vila Monte Pio ao
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Sítio Carnaúba dos Marcos, Farias Brito- CE; 044/2022, que requer
empiçarramento, alargamento e manutenção com manilhas das estradas da
CE 386 ao Sítio Cedro via Sítio Lenços, Farias Brito – CE. Os requerimentos
foram colocados em discussão. O vereador Professor Flávio pediu apoio aos
requerimentos, argumentando que todos versam sobre reformas/serviços
importantes para o município. O vereador Edson Ferreira falou que a
Administração já havia sido procurada ano passado sobre a reivindicação do
banheiro público em Cariutaba. O vereador, na ocasião, sugeriu um local para
o banheiro, mas a gestão havia lhe dado a justificativa de que não haveria um
espaço público adequado para o banheiro. Ele também fez um apelo quanto à
construção de um novo cemitério de Cariutaba, para que fosse atendido o
requerimento para cemitério do Monte Pio, mas que fosse incluído na mesma
licitação o cemitério de Cariutaba. Também pediu que a gestão solucionasse
problemas em outros cemitérios objetos de requerimentos. O vereador Chicão
da Canabrava pediu para que a energia da quadra do Lambedor, cortada,
fosse religada. O vereador Anchieta lembrou que os problemas com os
cemitérios são antigos e falou que eles precisam ser resolvidos. O vereador
Julinho da Saúde destacou os problemas nos cemitérios citados, mas também
trouxe problemas com os cemitérios da sede do município. Os requerimentos
foram colocados em votação e foram aprovados por todos os vereadores
presentes. Em seguida, a servidora da casa fez a leitura do Requerimento n°
041/2022, de autoria do vereador Julinho da Saúde, que requer que seja feita
uma minipraça em espaço público ao lado esquerdo da igreja matriz de Nova
Betânia. O requerimento foi colocado em discussão. O vereador Julinho da
Saúde defendeu a utilização do espaço citado, melhorando a visibilidade do
local. A vereadora Preta registrou a dedicação do vereador Julinho pelo distrito
de Nova Betânia. O requerimento foi colocado em votação e foi aprovado por
todos os 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, 29 de junho de 2022.
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