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ATA DA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA 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 24 (vinte e quatro) de 

agosto do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), compareceram à sessão da 

Câmara Municipal os vereadores 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. O vereador Antônio Bezerra Primo não 

esteve presente, mas justificou devidamente a 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 as atas das sessões anteriores, ordinária e extraordinária, previamente 

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

aprovadas por todos os vereadores presentes. Em seguida, o presidente deu 

início ao Expediente. A analista legislativa da casa fez a leitura das seguintes 

proposições: Projeto de Emenda n° 02/2022, de autoria de um terço dos 

vereadores, que altera o parágrafo 1° do artigo 26 da Lei Orgânica do 

Município de Farias Brito, que institui o mandato da Mesa Diretora, que será de 

dois anos, podendo haver a recondução para os mesmos cargos na eleição 

imediatamente subsequente e dá outras providências. Projeto de Lei n° 

010/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre alteração da Lei n° 

1313/2011, que cria o Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Farias Brito 

e adota outras providências; Projeto de Lei n° 09/2022, de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre alteração da Lei n°1385, de 2014, que instituiu a 

Semana do Bebê, e adota outras providências; Projeto de Lei n° 012/2022, de 

autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre alteração da Lei n° 1177/2006, 

para substituir em toda a lei as expressões “idoso” e “idosas” pelas expressões 

“pessoa idosa” e “pessoas idosas”, respectivamente, e adota outras 

providências; Projeto de Lei n° 017/2022, de autoria do vereador Sauviano 

Fernandes, que dá nome à estrada vicinal municipal que liga a CE 166 à BR 

230. A palavra foi passada para os vereadores. O vereador Cícero Baixinho, 

que saudou a todos, solicitou oficio para limpeza de vias do município, como a 

da rotatória da entrada da cidade. O vereador Sauviano, que saudou a todos, 
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deixou sentimentos à família de Américo, do Cajueiro, e de Zé Ferreira, pelo 

falecimento de sua filha. O vereador destacou os recursos trazidos pela 

oposição ao município, como a academia para o Barreiro do Jorge conseguida 

com o deputado Nelinho, com ajuda do ex-prefeito Zé Maria. Ele criticou 

atendimento que recebeu na Secretaria de Educação do Município. Falou de 

conversa amistosa que teve com o secretário, que lhe informou sobre algumas 

ações da pasta. O vereador pediu um presente ao secretário para a 

comunidade de Cariutaba: a cobertura da quadra da escola do município. O 

presidente falou que não compactua com nenhuma atitude contra os 

vereadores. O vereador Edson Ferreira, que em nome de Seu Osvaldo, Seu 

Geraldo e Juço saudou a todos, solidarizou-se com os professores do 

município na reação à tentativa da gestão de colocar fiscais nas salas de aula, 

o que afetaria a autonomia dos professores. Ele fez coro à fala do colega 

Sauviano, no que diz respeito à falta de atenção da Secretaria de Educação 

com os vereadores. O vereador Sauviano, em aparte, disse que falou com o 

secretário sobre a questão dos fiscais, que negou que teria feito essa proposta, 

mas a fala não lhe convenceu. O vereador Edson concluiu sua fala prestando 

condolências à família de Seu Américo, por seu falecimento, e à família de Seu 

Ferreira, pelo falecimento da filha. O vereador Chicão da Canabrava, que 

saudou a todos, falou das conquistas das gestões passadas. O vereador falou 

sobre o trabalho de fiscalização que deve ser feito pelos vereadores, citando 

fala que teve com o secretário de educação. Convidou os fariabritenses para 

evento no Sítio Souza, em sua residência, com o deputado Fernando Santana. 

O vereador Professor Waltene, que saudou a todos, defendeu a importância de 

os fatos serem apresentados conforme são. Ele falou que quase sempre, em 

sua experiência como educador no município, existiu a presença de 

formadores em sala de aula. Falou que agora a nomenclatura foi mudada para 

fiscais. O vereador Sauviano, usando seu tempo como líder de partido, falou 

que os formadores existem na educação básica, mas não nas séries que houve 

relatos. Lembrou que foram muitos relatos de professores. Falou que está 

defendendo a classe e dando veracidade aos relatos. O vereador Edson 

Ferreira, em aparte, disse que não tem compromisso com passado de gestão 

alguma, mas tem o compromisso de defender os interesses do povo. Ele 

lembrou que a atual gestão nas eleições falava em mudar e melhorar as 

coisas. Concluiu falando que não pode haver política e perseguição na 

educação. O vereador Sauviano repudiou comentário de pessoa nas redes 

sociais da Câmara, chamando ele de mentiroso, e disse ser um desrespeito 
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com a casa. O vereador Deir da Catingueira, que saudou a todos, deixou os 

sentimentos à família de Américo. Falou do dever de cobrança do vereador e 

falou que não está sendo atendido pelo gestor municipal e pelos secretários, o 

que desestimula o trabalho. Falou que deveria haver menos pressão e mais 

incentivo à educação. O vereador Chicão, em aparte, falou que o gestor atual 

tem uma postura diferente de um antigo gestor, que agia, segundo o vereador, 

quando chegava as demandas. Disse que falta ao atual gestor conhecer 

melhor o município. O vereador Cícero Baixinho falou que em jantar no Sítio 

Tabuleiro houve pedido dos cidadãos da localidade para instalação de poços 

que já foram cavados, no município. Pediu que fosse mandado um ofício para o 

secretário de infraestrutura para a instalação. O presidente lembrou que em 

passado recente denunciou problema com merenda escolar, o que fez com que 

ele fosse julgado administrativamente. Falou que não aceita perseguição contra 

nenhum professor e nenhum trabalhador. Ele citou recursos conseguidos por 

ele e outros vereadores quando eram oposição. Parabenizou todos os políticos 

que conseguem emendas para serviços para a população. Citou os feitos da 

atual gestão com as classes trabalhadoras, mas citou falha em relação ao 

pagamento dos precatórios dos professores. Falou que nenhum secretário 

pode dificultar o acesso dos vereadores e opinou que essa é uma das gestões 

mais democráticas que já viu. Dando prosseguimento à sessão, na Ordem do 

Dia, a servidora da casa fez a leitura do Requerimento n° 050/2022, de autoria 

do vereador Edson Ferreira, que requer a realização de Audiência Pública a fim 

de debater o Programa Nacional de Crédito Fundiário. O requerimento foi 

colocado em discussão. O vereador Edson Ferreira falou que o objeto do 

requerimento é uma demanda de parte da associação dos feirantes da 

agricultura familiar. O requerimento foi colocado em votação e foi aprovado por 

todos os vereadores presentes. Em seguida, a servidora fez a leitura do 

Requerimento n° 051/2022, de autoria do vereador Edson Ferreira, que requer 

que sejam prestadas informações pela Secretaria Municipal de Educação. O 

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

as informações requeridas foram solicitadas por seu gabinete, mas não foram 

respondidas. Pediu apoio ao requerimento, para que os vereadores possam ter 

acesso a informações e possam apurar fatos sobre a merenda escolar. O 

vereador Raul da Serra indagou quando o material foi solicitado, e o vereador 

Edson disse que foi protocolado no dia 15 de junho de 2022. O vereador Raul 

opinou que não seria necessário o requerimento e que o secretário deve 

fornecer as informações. O vereador Edson Ferreira perguntou se a orientação 
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da base do governo seria votar a favor ou contra o requerimento, e obteve 

como resposta do vereador Raul que a orientação é contrária, pois não haveria 

necessidade do requerimento. O vereador Edson falou que o requerimento que 

está sendo votado só existe porque sua solicitação não foi atendida 

anteriormente pela secretaria. Ele disse que se o requerimento não obtiver 

êxito com as informações, assim como uma posterior convocação do 

secretário, ele entrará na justiça para ter acesso às informações, com base na 

Lei da Transparência. O vereador Raul da Serra falou que a demora na 

prestação das informações pode ser por causa de muita demanda na pasta. O 

requerimento foi colocado em votação. Com os vereadores Chicão da 

Canabrava, Deir da Catingueira, Edson Ferreira e Sauviano Fernandes votando 

a favor, e os demais vereadores votando contra, o requerimento foi 

desaprovado pela maioria. Em seguida a servidora da casa fez a leitura do 

Requerimento n° 052/2022, de autoria dos vereadores Edson Ferreira e 

Sauviano Fernandes, que requer medidas necessárias para construção de 

passagem molhada em estrada que interliga o distrito de Cariutaba aos sítios 

Caiçara, Pedra Preta e Alves. O requerimento foi colocado em discussão. O 

vereador Edson Ferreira disse que o objeto do requerimento é um 

compromisso assumido pelo prefeito, mas que até hoje não foi cumprido. O 

vereador Sauviano falou que se trata de uma reivindicação antiga do povo e 

que espera que o prefeito cumpra as promessas de campanha. O presidente 

falou que já fez esse pedido pessoalmente ao prefeito e disse que há emenda 

do deputado Davi de Raimundão com recursos destinados a passagens 

molhadas no município. O requerimento foi colocado em votação e foi 

aprovado por todos os presentes. Em seguida, foi lido o Requerimento n° 

053/2022, de autoria dos vereadores Edson Ferreira e Sauviano Fernandes, 

que requer realização de calçamento em pedra tosca da extensão da estrada 

municipal do perímetro do Sítio Caiçara, distrito de Cariutaba. O requerimento 

foi colocado em discussão. O vereador Sauviano falou da importância do 

calçamento na localidade, assim como fez posteriormente o vereador Edson 

Ferreira, destacando as dificuldades enfrentadas no período invernoso. O 

requerimento foi colocado em votação e foi aprovado por todos. O presidente 

solicitou limpeza no cemitério da Vila Monte Pio e depois, não havendo mais 

nada a tratar, 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, 24 de agosto de 2022.  


