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CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

ATA DA SEXAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO
PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE
Às 09:20 horas (nove horas e vinte minutos) do dia 14 (quatorze) de setembro
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 do Ofício n° 246/2022, da Secretaria
Municipal de Educação, que, em resposta ao ofício n° 081/2022, da Câmara,
presta informações sobre a merenda escolar no município de Farias Brito,
incluindo informações sobre procedimentos e repasses de valores relacionados
à demanda. Em seguida, o presidente se manifestou sobre requerimento da
Assistência Social do Município para participar da sessão e falar sobre o
Setembro Amarelo. Ele convidou um representante da Assistência para
explanar dobre o tema para a população. A representante da Comissão
Municipal Intersetorial de Prevenção ao Suicídio, senhora Dorcília, agradeceu
pelo espaço e apresentou o Plano de Ação de Prevenção do Município de
Farias Brito. Ela falou da necessidade de um trabalho conjunto do Poder
Público para tratar da questão, dada a complexidade do tema. Ela expôs dados
de suicídio no Brasil e em Farias Brito, ressaltando a importância das ações de
prevenção do Poder Público e da sociedade civil para diminuir os casos, que
passa também por entender o que é o suicídio. Ela citou os fatores de risco e
elencou como os principais a tentativa prévia de suicídio e doenças mentais.
Falou dos fatores de prevenção para serem usados com a percepção dos
fatores de risco. Falou dos objetivos do plano, citando as ações para atingi-los.
Lembrou que a questão do suicídio é responsabilidade do mundo, e não
apenas do indivíduo. Em seguida, Luana Feitosa, representante da comissão,
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Coordenadora do CAPS, agradeceu pelo espaço, destacou a importância de se
falar sobre saúde mental e apresentou as ações da campanha do Setembro
Amarelo desse ano, que incluem palestras, podcasts e oficinas. Em seguida,
outro representante, doutor João, falou do prejuízo da pandemia na saúde
mental e da falta de prioridade dos governos para essa questão. Falou da
equipe multidisciplinar do município para fazer trabalho em relação à saúde
mental. Pediu apoio da sociedade para tratar do problema. A secretária de
Assistência Social, Cláudia Penha, agradeceu pelo espaço e colocou os
equipamentos da assistência à disposição. O presidente abriu espaço para os
vereadores fazerem perguntas. O vereador Professor Waltene, que saudou a
todos, elogiou a gestão do município pelo olhar especial que tem dado à saúde
mental, citando a inauguração do CAPS do município. Ele falou que o poder
público tem obrigação de buscar soluções para a saúde das pessoas com
problemas de saúde mental. Citou convívio social, trabalho e religião como
fundamentais nesse processo, exemplificando que o poder público tirou esses
itens importantes das pessoas durante a pandemia. O vereador Cícero
Baixinho, que saudou a todos, parabenizou a gestão municipal, assim como as
gestões anteriores, que se comprometeram com a causa. Ele falou da
importância da família e da educação para tratar de problemas de saúde
mental. Ressaltou a difícil tarefa (lidar com o suicídio) e lembrou de como os
problemas eram tratados antigamente, nos hospícios, destacando os
procedimentos atuais. Concluiu agradecendo o trabalho prestado pela
Assistência Social do Município. O vereador Sauviano, que saudou a todos,
destacou a importância do trabalho do CAPS no município e fez sugestão de
programa de interação de crianças especiais, que existia no passado. O
vereador Julinho da Saúde, que saudou a todos, ressaltou a importância do
Setembro Amarelo e citou tratamento psiquiátrico que fez. Se colocou à
disposição para ajudar. O vereador Raul da Serra, que saudou a todos em
nome da secretária Cláudia, lembrou que como advogado se preocupa com os
problemas dos clientes, sendo também um pouco psicólogo. Falou que
qualquer projeto que favoreça a assistência terá apoio da Câmara. O vereador
Deir da Catingueira, que saudou a todos, agradeceu às secretarias, como a de
Esporte e Cultura, pelo trabalho desenvolvido. Destacou a importância dela,
que padece de falta de estrutura, para tirar as crianças das ruas. Lembrou que
tem cobrado a gestão para resolver problema de atendimento a crianças
especiais. Pediu uma saúde e educação voltada para todos no município. O
vereador Chicão da Canabrava, que saudou a todos, citou reclamações do
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povo em relação à saúde do município e lembrou que os vereadores estão
fazendo a parte deles. Continuou falando sobre o prefeito, e o presidente o
interrompeu, falando que o momento era para falar sobre o Setembro Amarelo.
O presidente agradeceu a todos que falaram sobre o Setembro Amarelo,
destacando a importância do evento. Ele destacou a equipe da Assistência. Em
seguida a palavra foi passada aos vereadores, com tema livre. O vereador
Julinho da Saúde, que saudou a todos, em especial o ex-vereador Antônio
Porfírio, parabenizou o prefeito por ter iniciado a realização de cirurgias eletivas
no município e espera que ele continue atendendo o povo. Pediu licença para
se retirar da sessão para comparecer a uma consulta em Juazeiro. O
presidente lhe concedeu a licença e passou palavra para o vereador Edson
Ferreira. O vereador, que em nome do ex-vereador Antônio Porfírio e do
suplente de vereador Juço saudou a todos, parabenizou a Comissão pelo
Combate ao Suicídio pelo trabalho desenvolvido. Ele indagou ao presidente se
requerimento seu convocando o secretário de educação seria votado hoje,
recebendo como resposta que seria votado na próxima semana. O vereador
Edson falou que quer saber do secretário quanto foi comprado de merenda
escolar de janeiro a junho, assim como especificações do que foi comprado e
distribuído, para provar que não é mentiroso em relação a denúncias que foi
apurar. Falou que o secretário deve também falar sobre o porquê de 90 % da
frota escolar do município não estar apta para o transporte, segundo vistoria do
DETRAN. Ele também esclareceu que, como presidente da Comissão
Permanente, não está segurando o projeto, e que os vereadores Sauviano e
Professor Waltene pediram vistas ao projeto na última reunião da comissão. O
vereador falou que já estudou o projeto e que com os valores que estão na
tabela dá para se fazer muito mais procedimentos médicos. Disse que a
sugestão que ele tem, que vai trazer para debate, é reduzir os valores da
tabela e aumentar os procedimentos médicos no município. O vereador
também trouxe pedido da ex-vereadora Doraci para tirar entulhos de rua em
Cariutaba, além de pedidos de moradores para a conclusão da reforma da
praça do distrito. Informou que já conversou com o secretário de infraestrutura
sobre essas questões. O vereador Chicão da Canabrava, em aparte, falou de
reclamações que vem recebendo sobre a merenda da escola do Sítio Souza.
As crianças, segundo ele, disseram que estão comendo pão de milho com
sardinha. O vereador Edson falou que é sinal de que o problema com a
merenda não foi resolvido, o que reitera a importância da visita do secretário de
educação. O vereador denunciou que estão usando a educação do município
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como cabide de emprego. O presidente pediu que a Comissão Permanente
deliberasse o mais rápido possível sobre o projeto da tabela SUS e esclareceu
melhor o projeto. O vereador Edson indagou à gestão e ao presidente da
Câmara se a Secretaria de Educação havia encaminhado a pesquisa de
mercado, regional, referente ao projeto. Ele falou que quer aprovar o projeto de
forma justa. O presidente disse que iria repassar publicação do Diário Oficial do
Estado para o vereador e pediu que os vereadores Sauviano e Professor
Waltene devolvessem o projeto para, se possível, votar o mesmo em uma
sessão extraordinária. O vereador Professor Waltene, que saudou a todos,
informou que foi dado início a trabalho para melhorar saneamento básico da
rua Antônio Ferreira Lima. O vereador informou ao presidente que o projeto
sobre a tabela SUS tem que ser devolvido hoje, e esclareceu que também
pediu vistas para garantir a devolução no prazo hábil, legal. O vereador Deir da
Catingueira, que saudou a todos, falou que é a favor do projeto que possibilita
cirurgias, e pediu que o prefeito não use as cirurgias para fazer politicagem,
lembrando que tem um irmão na fila de espera para fazer cirurgia. O vereador
Chicão da Canabrava falou que a casa vai votar o projeto, mas que vai cobrar a
gestão para fazer o que é preciso para a Saúde. O vereador Sauviano, que
saudou a todos, citando o ex-vereador Anônio Porfírio e o suplente de vereador
Juço, falou que a ex-vereadora Doraci também lhe trouxe problema com rua e
disse que o que estão fazendo na praça de Cariutaba não é bem uma reforma,
e cobrou uma reforma melhor. Falou que praças e academia popular estão
bem destruídas. O vereador denunciou que no município há máquinas pesadas
que estão rodando pouco, ficando paradas, enquanto que há notícias de que a
gestão está para fazer licitação para contratar outras máquinas. Denunciou
também que circula nas redes sociais que a empresa JMC está tomando conta
das obras do Açude do Arão e do Parque de Exposição, mas não foi ela que
ganhou as licitações. Ele falou que fará um requerimento convocando a pessoa
que seria responsável pela empresa para prestar esclarecimentos. O vereador
Edson Ferreira, em aparte, falou que se houver de fato grandes obras no
município são as do Açude do Arão e do Parque de Exposição e que a gestão
fez vários serviços apenas de pinturas, com preços altos para o município.
Falou que é importante ter acesso ao contrato para as obras para saber se eles
permitiriam a subcontratação, que é o que estaria acontecendo de acordo com
as denúncias, além de acompanhar com a CAIXA sobre o responsável pelas
obras. Ele falou que sobre a contratação de novas máquinas é preciso o
acesso ao plano de trabalho para saber para quais trabalhos as máquinas
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serão destinadas. O vereador Chicão falou que em sua região há estradas que
não foram feitas e falou de alguns calçamentos que foram promessas do
prefeito. O vereador Raul da Serra, que saudou a todos, falou que apenas
colocar defeitos é papel de oposição barata. Ele falou que domingo foram feitos
vários procedimentos no município que nunca foram realizados antes. Lembrou
da defasagem da Saúde de modo geral no país, mas garantiu que os recursos
destinados à saúde do povo serão aproveitados o máximo possível. Falou da
atuação da gestão para melhorar os serviços na educação. O vereador disse
que o problema com saneamento básico é um problema nacional, apesar da
gestão estar tentando fazer seu papel, e disse que se deve cobrar da CAGECE
investimentos em saneamento. Falou de calçamentos e da construção de uma
Unidade Básica de Saúde que será feita. O vereador disse que havendo
irregularidades nas obras elas devem ser apuradas. Ele pediu educação ao
vereador Sauviano, que pediu a palavra, interrompendo a fala do colega. O
presidente pediu respeito entre todos os vereadores. O vereador Edson
Ferreira, usando a palavra como líder do PT, falou que a oposição da casa não
é barata e que tenta fiscalizar o uso do dinheiro público. Ele pediu para a
gestão cumprir a palavra e mandar projeto para aumentar incentivo aos
agentes comunitários de saúde, cobrando ação do governo. O vereador
lembrou que em audiência pública realizada com a CAGECE apenas dois
vereadores da base comparecem para fazer cobranças, lembrando também
das responsabilidades da gestão no que tange a água no município. Cobrou
investimento na educação e contrapôs fala sobre harmonia dos trabalhos na
gestão. Cobrou promessa de lei de ampliação dos professores, além da
realização de concurso público. Pediu pela volta da política do diálogo e não de
imposição. O vereador Raul da Serra esclareceu que usou o termo “oposição
barata” para ações específicas, citando práticas abusivas e contraditórias, não
desqualificando o papel da oposição. O vereador Edson falou que não se
vende por emprego e que saiu da base do governo porque o governo não
presta. O vereador Sauviano, usando tempo como líder do PCdoB, falou que
nunca desrespeitou nenhum colega, falou que a oposição não é barata e que
faz o seu papel. Explicou que apenas pediu seu tempo de fala como líder,
durante a fala do vereador Raul. Falou que o pedido de vistas ao projeto é para
aprovar ele de forma correta e pediu respeito à atuação da oposição. O
vereador Deir da Catingueira, em aparte, esclareceu que já aconteceu com ele
de não conseguir serviços de saúde, por isso citou isso em sua fala. Falou que
o prefeito não cumpre as promessas. O vereador Professor Waltene citou
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audiência pública com a CAGECE na Câmara, em que todos os vereadores
participaram e cobraram. Ele especificou responsabilidades da empresa e
disse que não boicotou segunda audiência com ela. Em relação à frota de
transportes do município, ele falou que ela é antiga, sendo desgastada ao
longo do tempo e não passando pelos critérios rigorosos do DETRAN. Falou da
natureza dos cargos de confiança, que são de livre nomeação e exoneração.
Falou que o projeto da tabela SUS versa sobre pesquisa na região, e que os
preços não estão fora da realidade de mercado. Falou de demanda reprimida
na Saúde em decorrência da pandemia. O presidente fez uso da palavra e
disse que o prefeito não é mentiroso, falando de suas boas intenções. Falou
que essa gestão vem atendendo ao povo pobre. Destacou a importância de
todos os prefeitos que já passaram. Parabenizou os responsáveis pelo desfile
de 7 de Setembro do município. Falou sobre seu projeto de indicação para
melhorar auxílio deslocamento dos professores. Ele disse que nunca a
população do município teve acesso a tanto exame como acontece agora, não
excluindo os problemas e dificuldades. Falou que realmente o cardápio da
merenda escolar deve ser melhorado. O vereador Chicão agradeceu o
vereador Raul pelo pronunciamento e cobrou que o prefeito, e não os
vereadores, se explicasse na Câmara. Disse ao colega que é uma oposição de
caráter, pedindo consideração. O presidente reiterou que o prefeito não é
mentiroso e, 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, 14 de setembro de 2022.
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