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ATA DA SEXAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 09:05 horas (nove horas e cinco minutos) do dia 31 (trinta e um) 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° 015/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão 

de aumento salarial à categoria de operador de informática e adota outras 

providências; Projeto de Lei n° 016/2022, de autoria do Executivo, que 

estabelece processo de seleção e fixa os critérios para escolha de candidato 

ao provimento de cargo em comissão de diretor escolar, coordenador 

pedagógico das escolas da rede pública municipal de Farias Brito e adota 

outras providências. O presidente passou a palavra aos vereadores, por ordem 

de inscrição. O vereador Professor Waltene, que saudou a todos, relatou visita, 

junto da Secretaria de Infraestrutura, para tratar de demandas de calçamento 

da região da Catingueira. O vereador Cícero Baixinho, que saudou a todos, 

relatou visita, com o secretário de infraestrutura, à Vila Lamaju, para observar 

algumas demandas levantadas na Câmara. Falou que durante a visita 

constatou a necessidade de resolução urgente de problema com saneamento, 

e o secretário falou que iria resolver. O vereador Julinho da Saúde, que saudou 

a todos, pediu para o secretário de infraestrutura resolver problema com 

bombas d'água no Sítio Carnaúba e na Vila Monte Pio, a última na escola da 

vila. O presidente disse que esteve com o prefeito para falar sobre a bomba da 

escola e acredita que em breve o problema será resolvido. O vereador Deir da 

Catingueira, que saudou a todos, registrou que cobranças feitas por reformas 
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em ladeiras na Catingueira e sítios vizinhos estão sendo atendidas, após 

cobrança em rede social. Ele pediu que a gestão resolvesse também 

problemas com manilhas em vários locais da região. Falou que vai denunciar 

problemas no atendimento do CAPS nas redes, para tentar ser atendido. Pediu 

para o secretário de infraestrutura tentar resolver as demandas do povo. O 

vereador Sauviano, que saudou a todos, citou problemas na Saúde do 

Município, após denúncia de cidadã sobre problema na realização de exames. 

Falou que é preciso mais fiscalização no município sobre essa questão 

importante. Citou problema de infraestrutura em Cariutaba, com problemas de 

iluminação e entulhos em ruas. Pediu que a gestão regularizasse essa 

questão. Cobrou o conserto de equipamentos da academia popular da região, 

o que ele já havia cobrado em sessão. O vereador Chicão da Canabrava, que 

saudou a todos, agradeceu aos presentes em sua residência em evento de 

visita de candidato a deputado. Ele cobrou providências dos secretários 

municipais para melhorar os serviços e falou que os vereadores fazem a parte 

deles. Ele pediu para os seus conterrâneos para votarem nos candidatos 

apoiados por ele nas próximas eleições. O presidente registrou que o deputado 

federal André Figueiredo já visitou a Câmara duas vezes, e citou a importância 

de os deputados trazerem recursos para o município. O vereador Edson 

Ferreira, que saudou a todos, parabenizou o vereador Chicão pela reunião em 

sua comunidade e destacou a liderança do vereador. Ele indagou o presidente 

se o requerimento protocolado por ele para convocação do secretário de 

educação estaria na Ordem do Dia de hoje, já que a pauta da sessão não havia 

sido disponibilizada. O presidente respondeu que a matéria não estaria na 

sessão, mas que gostaria de conversar com o vereador sobre ela. O vereador 

Edson falou que vem tentando cumprir três funções de um vereador: legislar, 

buscar articulação de investimento e políticas públicas para o município, e 

fiscalizar. O vereador expôs que no primeiro semestre procurou apurar, com a 

vereadora Preta, denúncias sobre problemas com a merenda escolar. Após 

apurarem in loco, ele enviou ofício para o secretário de educação solicitando 

informações sobre a merenda, com cópia dos documentos, direito dos 

vereadores. Não obtendo resposta, protocolou requerimento na Câmara para 

obter as informações, mas ele foi rejeitado. Agora pediu a convocação do 

secretário, mas o requerimento não foi colocado em pauta. Concluiu falando 

que vem tentado fiscalizar, mas outros vereadores não estão buscando essa 

fiscalização. Citou problemas com transporte escolar, o que deveria ser 

também explicado. Pediu que fosse adicionado ao seu tempo de fala, os dez 
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minutos como líder de partido. O vereador Sauviano, em aparte, informou que 

o secretário de educação lhe falou que teve dificuldades com a merenda 

escolar no início da gestão. O vereador Chicão da Canabrava, em aparte, 

agradeceu ao vereador Edson pela sua atuação como parlamentar e defendeu 

a independência da atuação dos vereadores em prol do povo. O vereador 

Edson Ferreira concluiu pedindo que os vereadores não votem contra as ações 

de fiscalização do executivo, pois com isso o povo se prejudica. O presidente 

falou que a casa não se acovarda, ressaltando a democracia dos trabalhos e 

requerimento feito também por ele para o secretário de educação prestar 

informações. Falou que seus projetos para a saúde não eram atendidos em 

gestões anteriores. O vereador Raul da Serra, que saudou a todos, disse que a 

documentação requisitada pode ser conseguida na secretaria. Mencionou 

projeto do Poder Executivo de tabela de preços na área da saúde, para 

benefício da população, que está sendo adiado na Comissão Permanente. 

Pediu para os vereadores cobrarem que esse projeto seja deliberado na 

Comissão Permanente. O vereador Julinho da Saúde, em aparte, falou que o 

mesmo vereador que expõe defeitos na gestão está segurando projeto 

importante, que é o que versa sobre o tabelamento nos preços da saúde. Ele 

falou que o projeto facilitaria a realização de cirurgias no município e 

atendimento de médicos. Concluiu falando que não adianta simplesmente 

apontar os defeitos. O vereador Sauviano pediu seu tempo como líder do 

PCdoB e falou que a atuação da oposição é para corrigir o que entendem estar 

errado, ou para se inteirar sobre os fatos. Falou que os problemas da saúde 

são mais antigos do que o projeto da tabela SUS e que não é somente a não 

aprovação do projeto que está causando os problemas. Ele disse que a 

oposição quer estudar o projeto para garantir que os problemas sejam 

resolvidos. Indagou se havia algum vereador que garantiria que, o projeto 

sendo aprovado, as filas do SUS iriam acabar. O vereador Edson Ferreira, em 

aparte, falou que a comissão irá se reunir hoje, e que ele quer fazer o debate 

do projeto, pois há indícios que a tabela do projeto está superfaturada em mais 

de 49 mil reais, comprando-se com a tabela SUS, citando como exemplo um 

procedimento de ressonância do crânio. Falou que protocolou na Secretaria de 

Saúde ofício pedindo para que seja encaminhado para a Câmara o 

procedimento para chegar ao valor da tabela. Concluiu falando que os 

vereadores não podem aprovar o projeto às pressas, antes de analisar se os 

preços estão de acordo com o mercado regional. O vereador Professor 

Waltene falou das contradições de vereadores, ressaltando que somente 
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acusar é fácil. Falou que se os vereadores se atacarem a Câmara vai implodir. 

O presidente falou que não sabe dizer se há superfaturamento, mas lembrou 

que por trás da política há pessoas sofrendo, necessitando de procedimentos 

médicos. Pediu para a Comissão Permanente analisar o projeto o mais rápido 

possível. O vereador Raul da Serra falou que a gestão está tentando apaziguar 

a dor da população, dizendo que a tabela está disponível e que os preços 

estão na média. O vereador Julinho da Saúde disse que o projeto não garante 

as cirurgias, mas a gestão está tentando amenizar as coisas. Ele falou que não 

podem acusar o prefeito de fazer caixa dois sem provas. Em seguida foi dado 

início à Ordem do Dia. A analista legislativa da casa fez a leitura do 

Requerimento 054/2022, de autoria do vereador Sauviano, que requer a 

criação de barras de proteção, com a devida sinalização, na passagem da 

barragem do Sítio Caiçara. O requerimento foi colocado em discussão. O 

vereador Sauviano citou os riscos da barragem, onde já houve acidente, e 

pediu pela aprovação do requerimento. O vereador Professor Waltene apoiou o 

requerimento, assim como disse ter feito com requerimentos importantes para 

o povo. O vereador Edson Ferreira falou que boas iniciativas vindas do 

executivo também serão analisadas de forma favorável. Pediu para que o 

prefeito possa, além de acatar o requerimento do vereador Sauviano, cumprir 

promessa que fez em relação à passagem molhada do Rio Carius. O vereador 

Julinho da Saúde defendeu o requerimento, parabenizando o vereador 

Sauviano e concordando também com o vereador Edson. O requerimento foi 

colocado em votação e foi aprovado por todos. Em seguida, a servidora da 

casa fez a leitura do Requerimento n° 055/2022, de autoria do vereador 

Sauviano, que requer cobertura na Quadra Pedro Fernandes, no distrito de 

Cariutaba. O vereador Sauviano falou que o requerimento se trata de um 

pedido da população e defendeu a sua aprovação, pois melhorará a prática de 

atividades físicas. O requerimento foi colocado em votação e foi aprovado por 

todos. Em seguida, a analista legislativa da casa fez a leitura do Requerimento 

n° 056/2022, de autoria conjunta do vereador Sauviano e do vereador Edson 

Ferreira, que requer recuperação e elevação das passagens molhadas do 

Riacho Santo Antônio Velho e no Riacho da Água Branca. O requerimento foi 

colocado em discussão. O vereador Sauviano que essas obras são das mais 

importantes para o município no momento. O vereador Edson Ferreira falou 

que o requerimento também é de sua autoria e falou das dificuldades de 

deslocamento nos locais no período do inverno. O requerimento foi colocado 

em votação e foi aprovado por todos. O vereador Edson Ferreira consultou os 
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membros da Comissão Permanente sobre antecipação da reunião de 14:00 

horas para 10:40 horas de hoje, para deliberar sobre matérias para irem em 

seguida para sessão extraordinária da Câmara. O presidente pediu para serem 

deliberados dois projetos importantes na Comissão e convocou sessão 

extraordinária para depois da reunião. O vereador Sauviano pediu para 

participar da reunião da comissão. Não havendo de nenhum membro da 

comissão, a reunião foi antecipada, para preceder a sessão extraordinária da 

Câmara, sendo suspensa a reunião ordinária da Comissão Permanente para 

ser retomada após a sessão. 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, 31 de agosto de 2022.  


