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ATA DA SEXAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 09:15 horas (nove horas e quinze minutos) do dia 17 (dezessete) 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 as 

atas das sessões anteriores, ordinária e extraordinária, previamente enviadas 

por meio eletrônico. Não havendo retificação, as atas foram aprovadas por 

todos os vereadores. Em seguida, o presidente deu início ao Expediente. A 

analista legislativa da casa fez a leitura das seguintes proposições: Projeto de 

Lei n° 013/2022, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a instituição da 

Tabela de Preços Municipal referenciada pela tabela SUS para o 

credenciamento de fornecedores e prestadores de serviços na área de saúde e 

dá outras providências; Projeto de Lei n° 014/2022, de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre a concessão de aumento salarial à categoria de 

Agente de Trânsito e adota outras providências; Projeto de Decreto Legislativo 

n° 005/2022, de autoria do vereador Flávio Jorge, que concede o título de 

cidadão fariasbritense ao senhor José Alves Oliveira e adota outras 

providências; Projeto de Lei n° 016/2022, de autoria do vereador Sauviano 

Fernandes, que torna a festa de Santo Antônio do distrito de Cariutaba 

patrimônio cultural municipal e adota outras providências. O presidente deu 

boas-vindas, em nome da diretora Nara Cecília, a todos os agentes do 

DEMUTRAM, a todos os presentes e ouvintes, e informou que posteriormente 

à sessão ordinária haveria uma extraordinária para deliberar sobre o projeto 

dos vencimentos dos agentes de trânsito. A palavra foi passada aos 

vereadores, por ordem de inscrição. O vereador Sauviano, que saudou a todos, 

falou de problemas no Campo de Cariutaba, que ficou obstruído ao longo do 

tempo. Ele citou melhoras no campo, nessa gestão, mas citou a sua 

diminuição. Falou sobre problemas na academia popular da Cariutaba, e pediu 



 
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  

 

que a gestão consertasse os aparelhos, não apenas pintasse. Citou denúncia 

sobre problema de logística e armazenamento de merenda escolar no Barreiro 

do Jorge. O vereador Chicão da Canabrava, que saudou a todos, pediu que o 

presidente cobrasse o prefeito para ajeitar os problemas das passagens 

molhadas do Rio da Canabrava. O vereador Deir da Catingueira, que saudou a 

todos, cobrou a gestão para resolução de problemas em estradas no município, 

e citou alguns pontos nas estradas que ainda não foram feitos. Cobrou 

imparcialidade aos serviços. Falou que o prefeito prometeu coisas e não 

cumpriu, desabafando sobre problemas do transporte das crianças. Criticou o 

tratamento que está sendo ofertado pelo município às crianças com 

necessidades especiais. Mandou recado dizendo que as estradas não são dele 

e sim do povo, citando a responsabilidade do prefeito. O vereador Chicão da 

Canabrava falou que as estradas não foram feitas por completo, apenas foram 

feitas as das pessoas que votaram na gestão atual. O vereador Julinho da 

Saúde lembrou que, embora beneficiem o povo, os responsáveis tomam 

precaução em relação a obras em estradas que pegam outro município. A 

palavra foi passada ao vereador Waltene, que foi citado na fala do vereador 

Deir. O vereador Edson, pela ordem, questionou o presidente passar a palavra 

ao vereador quando a citação não é vexatória, pois abre precedente. O 

presidente passou a palavra ao vereador Waltene e disse que todos teriam 

direito, pedindo que os vereadores tomem cuidado para não citarem nomes 

dos colegas. O vereador Professor Waltene esclareceu que não estava em 

Cedro acompanhando serviço, apenas deixou o operador no local. Ele falou 

que, assim como o vereador Deir, também se admira pela estrada do seu tio 

Manoel ainda não ter sido feita. Falou que busca constantemente, solicitando, a 

resolução do trecho. Falou que a gestão tem um cronograma de trabalho, e 

acredita que o trecho será feito. O vereador Deir pediu que o prefeito honrasse 

os compromissos. O vereador João Camilo, que saudou a todos, falou que 

cobra em relação às passagens molhadas, mas falta que a secretaria de 

infraestrutura faça a parte dela. Falou que o vereador Deir da Catingueira tem 

razão nas cobranças e reiterou que está fazendo sua parte. Falou que a 

responsabilidade dos serviços não é só do prefeito e dos vereadores, mas 

também das secretarias. O vereador Chicão aparteou falando que o prefeito 

precisa tomar as suas próprias decisões. Pediu imparcialidade nas ações, para 

que elas beneficiem todo o povo. O vereador João Camilo lembrou que cada 

região está representada na Câmara e disse que basta as demandas serem 

atendidas pelas secretarias para os problemas acabarem. O vereador Edson 
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Ferreira, que saudou a todos os presentes e ouvintes, criticou a falta de 

planejamento da gestão em relação às estradas. Disse se preocupar com o uso 

da máquina pública para fins políticos. Falou que o povo já sabe das 

promessas não cumpridas e que ninguém sabe quem é que manda na 

administração da cidade. Cobrou imparcialidade nas ações da prefeitura, para 

fazer uma gestão para todos. Citou descaso com a saúde e denunciou o uso 

particular de veículos destinados para o serviço público. Pediu que a gestão 

impulsionasse o município para o desenvolvimento e falou que há fatos 

suficientes para caçar o mandato do prefeito, o que não será feito porque a 

oposição não tem maioria na casa. Falou que o projeto do executivo criando 

uma tabela de procedimentos do SUS não será votado de imediato, sem antes 

ser mandado pesquisa de preços pela Secretaria de Saúde para saber se os 

preços estão de acordo com o mercado. O vereador pediu que lhe fosse 

concedido tempo de fala como liderança de partido para que os vereadores 

pudessem lhe apartear. O vereador Sauviano indagou para onde teriam ido os 

seis milhões de reais recebidos pelo município no orçamento secreto, para 

onde foi o investimento, já que há problemas com serviços na saúde. O 

vereador Chicão da Canabrava parabenizou o vereador Edson pelo 

pronunciamento e pelo trabalho como oposição. O vereador Edson Ferreira 

reafirmou seu mandato em favor do povo e citou apoio a matérias importantes 

aos trabalhadores, como o do reajuste dos agentes de trânsito e o piso dos 

profissionais da enfermagem, que espera que seja votado em breve. O 

presidente registrou a presença do ex-vereador Sílvio Neco. O vereador Raul 

da Serra, que saudou a todos, explanou que as críticas devem ser 

acompanhadas de fiscalização. Ele citou a construção de um centro de 

especialidades médicas para melhor atendimento da população. Falou que 

nunca houve transporte público para todos e ressaltou a importância de os 

vereadores verificarem os fatos nos locais, não apenas criticarem. Falou dos 

méritos da gestão, como o projeto do reajuste dos agentes de trânsito. Citou o 

trabalho feito na Saúde, nas comunidades. Citou projeto de lei entrado na casa 

que traz melhorias para a Saúde. O vereador Sauviano, que pediu seu tempo 

como líder do PCdoB, disse que tem como comprovar sua fala sobre os seis 

milhões e que pode trazer para mostrar para o vereador Raul. O vereador Raul 

falou que não era para trazer para ele e sim expor para a população. O 

vereador Sauviano falou que não traz denúncias sem fundamento e citou 

problemas de armazenamento da merenda escolar, observando que tem que 

ser investigado. Falou que há notícias de médico que não vai para os postos de 
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saúde. Agradeceu por ambulância conseguida através do deputado Agenor 

Neto e pediu que a gestão pudesse destinar o veículo para Cariutaba. Pediu ao 

prefeito agilidade em relação ao asfalto da Betânia. O vereador Edson Ferreira 

em aparte informou que o município recebeu na Saúde, de orçamento secreto 

do Governo federal, valores próximos a oito milhões de reais. O vereador Raul 

da Serra falou que sabia desse dinheiro e agradeceu ao deputado Davi de 

Raimundão por destinar emendas para a Saúde do município. O vereador 

Sauviano ressaltou que pediu transparência com os gastos dessas verbas. O 

vereador Raul da Serra destacou que a gestão vem procurando gastar com 

responsabilidade as verbas que vêm para o município. O presidente destacou 

seu trabalho como parlamentar ao longo do tempo e destacou a atenção dada 

pela atual gestão à classe trabalhadora. Parabenizou o prefeito pelo projeto 

para aumento dos vencimentos dos agentes de trânsito. Parabenizou também 

todos os vereadores e a classe dos agentes por busca pelo projeto. O vereador 

Chicão da Canabrava parabenizou o presidente pelos trabalhos prestados e 

falou que nunca viu o atual prefeito se reunir com os vereadores para falar de 

projetos para o povo. Falou que também nunca viu os secretários da educação 

e da saúde trazendo explicações na casa legislativa. Dando prosseguimento à 

sessão, foi dado início à Ordem do Dia. A servidora da casa fez a leitura do 

Requerimento n° 045/2022, de autoria do vereador Edson Ferreira, que requer 

convocação da senhora Maria Marcleide, secretária de saúde, para apresentar 

à casa legislativa as razões da falta de medicamentos na Farmácia Central, 

bem como se explicar sobre denúncias de medicamentos entregues com prazo 

de validade vencidos. O requerimento foi colocado em discussão. O presidente 

informou que o Ministério Público marcou uma reunião com representantes de 

vários municípios para tentar solucionar a questão do atraso da entrega de 

medicamentos. Falou que o problema está presente na grande maioria dos 

municípios do Estado, municípios que fazem parte da Programação Pactuada 

Integrada da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. O vereador Edson 

Ferreira agradeceu pelo esclarecimento, mas destacou a importância de a 

secretária prestar esclarecimentos para a Câmara Legislativa. Falou que a 

secretária poderia aproveitar a oportunidade para, além de esclarecer sobre as 

denúncias, falar sobre o centro de especialidades que está sendo construído, 

que o vereador Raul citou. Falou que espera que esse centro tenha médico. 

Pediu que quem souber de denúncia de favor de um agente público do 

município em troca de voto para deputados, tente gravar para ter uma prova. 

Pediu aos pares que aprovassem a convocação da secretária e falou que não 
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se justifica medo de secretários de prestarem esclarecimentos. O vereador 

Sauviano reforçou a necessidade das explicações da secretária. O vereador 

Julinho da Saúde disse ser contra o requerimento, mas ser a favor de que um 

calendário para todos os secretários prestarem esclarecimentos seja montado. 

O vereador Edson Ferreira falou que o requerimento para convocar os 

secretários, um por vez, foi de sua autoria quando ele era da situação, e disse 

que protocolará um requerimento convidando todos os secretários novamente.  

O requerimento foi colocado em votação nominal. Os vereadores Sauviano, 

Chicão da Canabrava, Deir da Catingueira e Edson Ferreira votaram a favor do 

requerimento, e os vereadores Julinho da Saúde, Cícero Baixinho, Anchieta, 

Raul da Serra, Professor Waltene e João Camilo votaram contra. Por maioria 

de votos contrários, o requerimento foi desaprovado. Em seguida, foi lido o 

Requerimento n° 046/2022, do vereador Edson Ferreira, que solicita ofício à 

Governadora Izolda e ao deputado Pedro Lôbo requerendo pavimentação 

asfáltica da CE 166, no trecho que liga Farias Brito a Nova Olinda. O 

requerimento foi colocado em discussão. O vereador Edson Ferreira disse que 

a estrada irá beneficiar o Sítio Souza, Canabrava e toda região, 

potencializando o desenvolvimento do município. O vereador Julinho da Saúde 

parabenizou o vereador Edson pelo requerimento, que será, segundo ele, 

importante principalmente para os agricultores. O presidente informou que o 

deputado federal André Figueiredo sinalizou, juntamente com o prefeito, a luta 

em favor dessa estrada. O vereador Edson Ferreira disse esperar gestos 

públicos em favor da causa. O requerimento foi colocado em votação e foi 

aprovado por todos. Em seguida, foi lido o Requerimento n° 047/2022, de 

autoria dos vereadores Cícero Baixinho e Julinho da Saúde, que requer 

saneamento das ruas Valdetrudes Roseno e João Pereira da Silva, no bairro 

Boa Vista. O requerimento foi colocado em discussão. O vereador Julinho da 

Saúde falou da construção do contorno do açude do Arão, sendo necessário 

canalização das ruas citadas. O vereador Cícero Baixinho falou que o 

requerimento é um complemento de infraestrutura para a obra da orla do 

Açude do Arão. O requerimento foi colocado em votação e foi aprovado por 

todos. Em seguida foi lido o Requerimento 048/2022, de autoria do vereador 

Sauviano Fernandes, que requer, junto à secretaria de infraestrutura, a 

construção de calçamento em paralelepípedo no Sítio Cajueiro, no distrito de 

Cariutaba. O requerimento foi colocado em discussão. O vereador Sauviano 

falou que a localidade do Cajueiro é muito frequentada e necessita desse 

calçamento. O vereador Edson Ferreira saudou a iniciativa do vereador 
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Sauviano e destacou a importância dela. Destacou a atuação de Osmano, na 

resolução de alguns problemas na região quando era secretário de transportes 

do município. O requerimento foi colocado em votação e foi aprovado por 

todos. Em seguida foi lido o Requerimento 049/2022, de autoria do vereador 

Sauviano Fernandes, que requer realização de coleta de lixo nos sítios 

Cajueiro, Caiçara e Cachoeira, no distrito de Cariutaba. O requerimento foi 

colocado em discussão. O vereador Sauviano falou que o serviço de coleta de 

lixo é uma questão de saúde pública. O vereador Edson Ferreira disse que o 

problema na coleta afeta várias comunidades rurais no município de Farias 

Brito, citando também o Sítio Fazenda. Falou que não houve inclusão dessas 

comunidades na rota de coleta do novo contrato da empresa coletora, mas 

espera que o município corrija esse erro. O vereador Julinho da Saúde lembrou 

que já havia falado algumas vezes a respeito da coleta no Sítio Cachoeira e 

deu apoio ao requerimento. Falou que seu requerimento a respeito de coleta no 

Sítio Fazenda foi atendido. O requerimento foi colocado em votação e foi 

aprovado por todos. Em seguida, o vereador Edson Ferreira, presidente da 

Comissão Permanente, convocou reunião extraordinária da comissão para logo 

após o término da sessão. O presidente convocou reunião extraordinária 

posterior à reunião, para deliberar sobre projeto dos agentes de trânsito. 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, 17 de agosto de 2022.  


