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ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 11:30 horas (onze horas e trinta minutos) do dia 17 (dezessete) de agosto 
do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois) compareceram à sessão extraordinária 
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. Havendo 

número legal, o presidente declarou aberta a sessão extraordinária exclusiva 
para deliberar sobre o Projeto de Lei n° 014/2022, do Poder Executivo. A 
analista legislativa fez a leitura do Parecer n° 030/2022, da Comissão 
Permanente, sobre o mérito do Projeto de Lei n° 014/2022, que dispõe sobre a 
concessão de aumento salarial à categoria de agente de trânsito e adota outras 
providências. O parecer favorável ao projeto foi colocado em discussão. O 
vereador Julinho da Saúde destacou a importância do projeto, ressaltando a 
agilidade do prefeito em atender os agentes. O vereador Professor Waltene 
saudou os servidores do DEMUTRAN e falou da importância do órgão para o 
município. O vereador Anchieta reconheceu o trabalho dos agentes e falou que 
já vinha lutando por esse aumento. O vereador Edson Ferreira disse estar feliz 
por poder votar um projeto de valorização dos agentes de trânsito de um órgão 
importante para o município. Parabenizou a classe pela organização e luta na 
efetivação de direitos. O vereador Professor Waltene disse que foi atrás da 
realização desse projeto, mas deu méritos ao vereador Cícero Baixinho pela 
conquista. O vereador Edson Ferreira também louvou a iniciativa do vereador 
Cícero Baixinho, e saiu em defesa da valorização também de outras classes. O 
vereador Deir da Catingueira parabenizou o vereador Cícero Baixinho pela 
indicação do projeto, além do prefeito e vereadores pelo andamento do Projeto 
de Lei. Parabenizou também os agentes de trânsito pelo trabalho desenvolvido 
no município. O vereador Raul da Serra parabenizou os agentes de trânsito 
presentes e falou que o direito efetivado hoje é uma luta antiga dos agentes de 
trânsito. O vereador Professor Waltene falou que, da mesma forma que ocorreu 
com os agentes comunitários de saúde, os anseios da classe dos agentes de 
trânsito estão sendo atendidos, depois de muito tempo, nessa gestão. O 
vereador Edson disse esperar que junto com o reajuste dos salários outras 
promessas para o DEMUTRAN também sejam cumpridas. O vereador Cícero 
Baixinho destacou a importância do órgão e da equiparação dos salários dos 



 
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  

 

agentes do DEMUTRAN. Destacou os antigos dirigentes do órgão, assim como 
a Nara, que está na direção agora. Agradeceu os vereadores que o 
mencionaram, mas disse que todos são importantes para o projeto. O 
presidente deu ênfase na atuação do prefeito nesse projeto. Parabenizou o 
vereador Cícero Baixinho pela mobilização pelo projeto, como também a 
Comissão Permanente por agilizar a deliberação do mesmo. O vereador 
Sauviano enfatizou o trabalho de organização e educação promovido pelo 
DEMUTRAN. Lembrou que o órgão foi implantado no município em gestões 
passadas. Sobre os agentes de endemias disse que foi cumprida uma lei 
federal. O presidente destacou a importância do papel dos vereadores. O 
parecer favorável à aprovação do projeto 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, 17 de agosto de 2022.  


