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ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 09:10 horas (nove horas e dez minutos) do dia 10 (dez) 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, João Ferreira de Alencar, José Anchieta 

Rodrigues, Manoel Domingos da Silva, Raul Franklin Carvalho de Souza e 

Sauviano Fernandes de Alcântara. 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. Dando prosseguimento, o presidente 

deu início à posse do senhor Sauviano Fernandes de Alcântara, do partido 

PCdoB, em virtude do licenciamento da vereadora Preta. O presidente 

anunciou que, conforme o Regimento Interno, o suplente entregou toda a 

documentação necessária. Ele convidou o suplente a tomar assento à bancada 

e assumir o compromisso com a casa. Após o presidente fazer a leitura do 

texto regimental e o senhor Sauviano Fernandes responder com “assim 

prometo”, o vereador foi declarado empossado, sendo facultada a palavra para 

ele. O agora vereador Sauviano Fernandes, usando a tribuna, parabenizou o 

presidente, pela condução dos trabalhos, e os vereadores pela condução 

democrática na casa. Ele cumprimentou o ex-prefeito Zé Maria, a família e 

todos os presentes. Agradeceu ao povo pela oportunidade, principalmente à 

comunidade de Cariutaba. Agradeceu à vereadora Preta e ao ex-prefeito Zé 

Maria pela oportunidade de agora haver dois vereadores do distrito de 

Cariutaba. Prometeu esforço com os trabalhos da Câmara. O presidente 

parabenizou o vereador Sauviano e destacou que apesar das divergências de 

ideias todos os vereadores visam o melhor para o povo. Em seguida, foi dado 

início à leitura do Expediente. O procurador da Câmara fez a leitura do Projeto 

de Lei n° 11/2022, de autoria do Poder Executivo, que concede reajuste dos 

vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de 

Combate a Endemias do Município de Farias Brito/CE. Em seguida, o 

procurador fez a leitura do Projeto de Lei n° 015/2022, de autoria do vereador 
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Edson Ferreira, que institui o Programa Municipal do Primeiro Emprego e 

dispõe sobre o cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza a 

empresas que aderirem ao programa. Após a leitura, a palavra foi passada 

para os vereadores. O vereador Julinho da Saúde, que saudou a todos, 

ressaltando a presença dos agentes de saúde e dos agentes de trânsito do 

município, pediu pela instalação de bomba de água no Sítio Cipó. Ele destacou 

a posse do vereador Sauviano e desejou sucesso para ele, para trabalhar para 

todo o município. Saudou a presença do ex-prefeito Zé Maria, do ex-vereador 

Junior da Betânia e dos demais. O vereador Deir da Catingueira, que saudou a 

todos, destacou o projeto sobre a remuneração dos agentes de saúde e dos 

agentes de endemia e citou reunião com os técnicos de enfermagem, para falar 

de inclusão do piso salarial deles no projeto. Ele desejou sucesso ao vereador 

Sauviano e falou um pouco do trabalho e das dificuldades do legislativo. 

Desejou também para a vereadora, licenciada, Preta. Pediu novamente ao 

secretário Everton providências quanto a calçamento de ladeira na Catingueira. 

Cobrou a necessidade de profissional fonoaudiólogo no município. O vereador 

Edson Ferreira, que saudou a todos, em especial à família presente do 

vereador Sauviano. Ele desejou sucesso ao colega, destacando que Cariutaba 

ganha com dois vereadores representantes do distrito. O vereador Edson 

Ferreira, que saudou a todos, citou ação da procuradoria do município, que, 

segundo ele, é para caçar direito assegurado através dos vereadores. Informou 

que a ação alega inconstitucionalidade ao projeto que assegurou a todos os 

irrigantes a isenção da taxa de iluminação pública. O vereador falou que a 

responsabilidade de manter a iluminação é do município e citou problemas, 

objetos de requerimentos seu, com iluminação pública em Cariutaba. Ele disse 

que a gestão vai ficar devendo o projeto sobre o piso salarial dos auxiliares, 

técnicos de enfermagem e enfermeiros, além de um projeto com recomposição 

salarial dos agentes de trânsito, indicação do vereador Cícero Baixinho 

aprovada. O vereador registrou o atendimento, pelo secretário de 

infraestrutura, de reivindicação para conserto de calçamento de Cariutaba. Ele 

informou que a máquina da prefeitura está trabalhando nas estradas do distrito 

de Cariutaba. Destacou projeto de sua autoria que cria o Programa do Primeiro 

Emprego no município. O vereador Chicão da Canabrava, que saudou a todos, 

destacou o trabalho dos agentes de saúde e os parabenizou. Ele falou que 

votou contra o projeto de iluminação pública, mas por querer uma revisão das 

taxas para todos. Ele também citou ação da prefeitura contra o projeto. Disse 

que é injusto os irrigantes terem que pagar taxa de iluminação. Pediu que o 
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prefeito tomasse providências quanto a pouca quantidade de funcionários do 

posto de saúde do Sítio Souza. Ele cobrou iluminação pública em sua região, 

além de citar problemas com estradas. Concluiu pedindo que o prefeito 

tomasse as próprias atitudes para o bem do povo. O vereador Professor 

Waltene, que saudou a todos, destacou a categoria dos ACS e dos agentes de 

trânsito e reforçou pedido do vereador Julinho da Saúde no que se refere à 

urgência na recuperação e implantação da bomba que abastece o Sítio Cipó. 

Concluiu dando boas-vindas ao vereador e parente Sauviano. O vereador Raul 

da Serra, que saudou a todos, deu boas-vindas ao vereador Sauviano e se 

colocou à disposição. Ele destacou a classe dos Agentes de Saúde e se 

colocou à disposição dos trabalhadores na aprovação do projeto. O vereador 

Anchieta, que saudou a todos, parabenizou os agentes de saúde pelo trabalho 

e deu boas-vindas ao vereador Sauviano, colocando-se à disposição para 

ajudar. O vereador Sauviano, que saudou a todos, agradeceu pela acolhida na 

casa e destacou o trabalho feito na Câmara. Citou fiscalização do cardápio da 

merenda escolar do município, além de outros trabalhos que fazem a situação 

e a oposição na casa. Ele destacou o trabalho dos agentes de endemias, além 

do trabalho dos agentes de trânsito e se colocou à disposição para aprovar 

melhorias para as classes. O vereador Edson Ferreira pediu que o secretário 

de educação responda a ofício solicitando cópia de toda a entrada e saída da 

merenda escolar no município de Farias Brito, para avaliar a situação frente as 

denúncias recebidas. O vereador Sauviano retomou falando que é um vereador 

de todos. O vereador falou de atrasos na recuperação de estradas, enfatizando 

a necessidade dos agricultores no uso dessas estradas. Ele também lamentou 

a ação da prefeitura referente a taxa de iluminação dos irrigantes e disse que 

irá lutar contra ela. Concluiu citando a honra que será trabalhar com os demais 

vereadores nos próximos dias. O vereador Edson Ferreira, que pediu tempo de 

fala como líder do PT, falou que protocolou requerimento na casa para incluir 

nos projetos prioritários do Governo do Estado a pavimentação asfáltica do 

trecho Nova Olinda - Farias Brito da CE 166. Ele disse que irá apresentar 

requerimento à Assembleia Legislativa do Estado, em especial ao deputado 

Pedro Lôbo e pediu que os vereadores se somassem para conseguir a 

demanda. O vereador Sauviano, em aparte, citou problema de calçamento e 

infraestrutura na Rua do Funil, exemplificando que uma caçamba ficou atolada 

na rua. O vereador Edson Ferreira disse esperar que a governadora Izolda 

assuma o compromisso com a pavimentação asfáltica. Ele também disse que 

tratou com o deputado Guimarães sobre parte da BR 230 que passa por Farias 
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Brito para pavimentação do trecho de Farias Brito à Assaré, pelo Amaro. O 

vereador Cícero Baixinho, que saudou a todos, deu boas-vindas ao vereador 

Sauviano e parabenizou os agentes de saúde e de endemias pelo trabalho 

efetuado no município. Ele falou aos agentes de trânsito que o projeto para 

equiparar o salário dos agentes se tornará realidade, e que irá cobrar a gestão, 

junto com os vereadores, sobre essa questão. O vereador se disse feliz pela 

construção de academia popular implantada na Vila Lamaju, pedido seu junto 

ao deputado Davi de Raimundão. O vereador citou emenda do deputado André 

Figueiredo para a compra de algumas motos para o trabalho dos agentes de 

saúde. O presidente informou que o PCdoB indicou o vereador Sauviano como 

líder do partido na Câmara. Ele ressaltou a abertura dos vereadores para 

conversas com os agentes de saúde ao longo da legislatura e destacou a 

agilidade da gestão ao fazer o projeto do piso salarial. Parabenizou o trabalho 

da classe e se colocou à disposição, assim como fez em relação aos agentes 

de trânsito. O vereador lembrou das dificuldades que trouxe o inverno rigoroso 

às obras das estradas, mas disse que a gestão vem tentando fazer o melhor 

com a recuperação delas. Parabenizou o deputado André Figueiredo, 

presidente do seu partido, por emenda para melhorar a locomoção dos agentes 

comunitários de saúde. O presidente solicitou que a Comissão permanente se 

reunisse para tratar do projeto dos ACS, para em seguida haver uma sessão 

extraordinária para deliberar sobre ele. Em seguida, não havendo mais nada a 

tratar, ele 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, 10 de agosto de 2022.  


