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ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 09:30 horas (nove horas e trinta minutos) do dia 03 (três) de agosto 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 os vereadores. Em seguida, não 

havendo matéria ou comunicado para o Expediente, a palavra foi passada para 

os vereadores, por ordem de inscrição. O vereador Julinho da Saúde, que 

saudou a todos, agradeceu ao prefeito pela volta da ambulância do SAMU para 

o município. Ele aproveitou para pedir para a Secretária de Saúde fazer uma 

visita ao SAMU e, se possível, mandar fazer uma reforma no prédio onde 

funciona o órgão. O vereador agradeceu ao empresário Zenir por ação que 

proporcionou a doação de quinze colchões para camas hospitalares ao hospital 

de Farias Brito. Concluiu sua fala informando que foi dado início às obras do 

Açude do Arão. O vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, destacou a 

importância do próximo semestre para a Câmara, para o Ceará e para o Brasil, 

com as eleições. Ele destacou a convenção partidária, no último dia 30, do 

Partido dos Trabalhadores, na cidade de Fortaleza, lançando a chapa que 

concorrerá ao Governo do Ceará. O vereador falou sobre o rompimento entre 

PT e PDT no Estado e no município, e deu destaque à eleição da nova Mesa 

Diretora da Câmara para os próximos dois anos. Ele cobrou a conclusão das 

estradas do distrito de Cariutaba e comemorou o fato de a bomba da Caiçara 

ter sido colocada, depois de seis meses, abastecendo a comunidade. Ele pediu 

uma posição da Mesa Diretora sobre duas matérias propostas por ele: uma 

emenda à Lei Orgânica, sobre orçamento impositivo, e a Reforma do 

Regimento Interno. O presidente respondeu que irá pautar o melhoramento do 

Regimento Interno e que se reunirá com os vereadores para tratar sobre o 



 
ESTADO DO CEARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 
 

2 

__________________________________________________________________ 

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

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

 

orçamento impositivo. O vereador Professor Waltene, que saudou a todos, 

falou que o problema das estradas tem sido recorrente, mas lembrou que 

nunca no município as estradas foram concluídas antes de outubro, 

observando que o governo atual teve a coragem de tentar ajeitá-las antes 

desse período. Ele agradeceu a gestão por recuperação de estradas do 

município. O vereador Edson Ferreira, em aparte, ressaltou que não criticou a 

recuperação de estradas, apenas pediu a mesma atenção que foi dada a 

requerimento do colega vereador à recuperação de estradas que ele citou, 

dando atenção a todo o município. O vereador Professor Waltene enfatizou que 

as máquinas estão trabalhando para atender, na medida do possível, às 

demandas das estradas. O vereador Cícero Baixinho, que saudou a todos, fez 

referência ao início das obras no Bairro Boa Vista, da Orla do Açude do Arão, 

além de início de projeto para melhoramento do Parque de Vaquejada. O 

vereador agradeceu aos vereadores por aprovarem requerimento para 

academia popular na Vila Lamaju, requerido ao deputado Davi de Raimundão, 

e agradeceu à gestão pelo empenho para conseguir fazer essa obra. Ele falou 

que esteve observando, junto com a gestão, a recuperação das luminárias da 

Lagoa, do Lamaju e toda a região. A vereadora Preta, que saudou a todos, 

destacou a presença de Seu Geraldo, sempre presente nas sessões. Ela falou 

sobre licença que pediu para cuidar da saúde de sua mãe, que é o mais 

importante para ela nesse momento. Ressaltou que não está entregando o 

cargo, que apenas se trata de uma licença. O vereador Edson Ferreira desejou 

pronta recuperação da mãe da vereadora e lamentou a perda de uma 

vereadora tão combativa por esse período. O vereador também destacou o 

Sauviano, primeiro suplente a vereador. A vereadora Preta agradeceu e 

lamentou comentários machistas contra a atual Governadora do Ceará, Izolda. 

Ela opinou que o Ceará perdeu uma grande oportunidade com a não escolha 

da atual governadora do estado como candidata do PDT nas próximas 

eleições. Ela destacou a luta dos vereadores e o poder da sociedade civil, com 

o poder de escolha. Falou que alguns erros do poder público não podem 

acontecer, como a falta de justificativa em casos de medicamentos vencidos. O 

vereador Edson Ferreira lembrou que protocolou ontem na Câmara um 

requerimento para a convocação da secretária de saúde, Marcleide, para 

prestar esclarecimentos quanto a questão da falta de medicamentos na 

Farmácia Central e da entrega de medicamentos vencidos. Ele espera que os 

vereadores tenham compromisso com esse debate. Dando continuidade, a 

vereadora Preta falou do começo de uma construção no Parque de Vaquejada, 
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mas que não tem uma especificação do que está sendo feito, com placas. Ela 

citou os problemas do espaço, pedindo satisfação para a população. O 

presidente saudou o ex-colega vereador Junior da Betânia, presente na 

sessão. O vereador Chicão da Canabrava, que saudou a todos, destacou a 

volta do recesso e lembrou que conhece as estradas do município, citando 

trechos feitos e trechos com problemas. Falou que falta muita coisa no 

município. Ele pediu, no tocante à saúde, que a gestão providenciasse mais 

funcionários para trabalhar no Sítio Souza. Lembrou que não há uma obra feita 

pela gestão no município. Ele pediu que o presidente respeitasse o seu tempo 

de fala, e o presidente explicou sobre os tempos regimentais de fala para cada 

vereador, pedindo apenas que o vereador concluísse. O vereador Chicão 

concluiu falando que se Deus quiser o ex-presidente Lula será eleito nas 

próximas eleições presidenciais. O vereador Deir da Catingueira, que saudou a 

todos, cobrou novamente resolução de problema de ladeira na Catingueira. 

Falou que o secretário de infraestrutura, Everton, não está resolvendo os 

problemas da região. Ele falou que jamais vai criticar uma coisa que beneficia o 

povo e citou problemas em alguns serviços nas estradas. O vereador Raul da 

Serra, que saudou a todos, solidarizou-se com a vereadora Preta e se disse 

feliz pelo retorno das atividades. Ele destacou que as máquinas estão 

trabalhando nas estradas do município e falou que alguns problemas não são 

por má vontade. Pediu reconhecimento ao que está sendo feito. O vereador 

Edson Ferreira, após pedir para usar o tempo como líder do PT, reconheceu o 

esforço feito pela CAGECE e registrou que a empresa executou as extensões 

de rede de água do distrito de Cariutaba, em parceria com o povo do distrito. 

Reconheceu também o trabalho da empresa, que disponibilizou água para o 

cemitério, citando que o município não havia feito a movimentação da terra 

para o serviço. Falou que continuará cobrando melhorias no sistema de 

abastecimento de água no distrito de Cariutaba. O vereador Chicão da 

Canabrava, em aparte, disse que o secretário de obras não está enxergando 

as demandas do município, citando como exemplo problema com buraco na 

sede. O vereador Edson citou abandono da prefeitura em relação a rua da 

entrada do distrito de Cariutaba. O presidente citou sua imparcialidade em 

relação aos vereadores e desejou sorte à vereadora Preta. Ele falou que 

algumas estradas, como a do Soturno, agora estão sendo as primeiras a serem 

feitas. Falou que é visível que a gestão está trabalhando nessa questão. Citou 

problema com bomba na Carnaúba dos Marcos e na Caiçara, que foi resolvido. 

Ele falou que o prefeito escuta sobre os problemas e tenta resolvê-los da 
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melhor maneira possível. Registrou que viu com o empresário Zenir sobre a 

possibilidade dele colocar uma loja de móveis no município, possibilidade que 

está sendo estudada pelo empresário. A vereadora Preta pediu 

esclarecimentos sobre projeto para instituir o piso dos Agentes Comunitários de 

Saúde no município. O presidente falou que foi protocolado um projeto sobre a 

questão na casa, mas que ele será pautado nas próximas sessões. Ele 

explicou que não haverá nenhum prejuízo para os servidores, inclusive com o 

pagamento dos retroativos. O vereador Deir da Catingueira perguntou sobre o 

FUNDEB. O presidente falou que essa questão está na esfera jurídica, mas 

que os vereadores estão cobrando sobre os precatórios. O vereador Julinho da 

Saúde pediu para que os trabalhos feitos sejam reconhecidos. Ele citou a orla 

do Açude do Arão, o Parque de Exposição, implantação de PSF, e estradas 

sendo feitas em alguns locais. Ele citou anexo que está sendo feito, no 

hospital, para colocar especialidades que nunca existiram no município. Dando 

prosseguimento, na Ordem do Dia, o vereador Professor Waltene, a pedido do 

presidente, fez a leitura do Oficio 013/2022, de autoria da vereadora Preta, que 

solicita licença, de acordo com Regimento Interno, para tratar de assuntos 

particulares. O vereador Edson Ferreira deixou registrado, após confirmar com 

o presidente, que o período da licença é de até 120 dias, podendo ser 

interrompido pela vereadora antes de terminado esse prazo. O vereador 

Julinho desejou que a saúde da mãe da vereadora seja reestabelecida, para 

que em breve a vereadora volte aos trabalhos. O vereador Deir da Catingueira 

desejou boa sorte para a vereadora e sua mãe, assim como fez em seguida o 

vereador Professor Waltene. O vereador Chicão ressaltou a falta que a 

vereadora irá fazer. O vereador Cícero Baixinho destacou a representatividade 

da vereadora, desejando a ela sorte, e desejou um bom trabalho para o 

suplente. O vereador João Camilo, que saudou a todos, desejou sorte para a 

vereadora e para sua mãe. O requerimento da vereadora 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, 03 de agosto de 2022.  


