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ATA DA SEXAGÉSIMA QUARTA 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 21 (vinte e um) 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 e Sauviano Fernandes de 

Alcântara. O vereador Raul Franklin Carvalho de Souza 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 a 

ata da sessão anterior, previamente enviada 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 043/2022, do Executivo, que solicita retirada do Projeto de Lei 

Ordinária n° 016/2022, de autoria do Poder Executivo. A palavra foi passada 

aos vereadores. O vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, falou 

novamente sobre seu requerimento de convocação do secretário de educação 

à casa, que não seria votado hoje, ao contrário do que o presidente havia dito. 

Ele cobrou a necessidade de o secretário prestar explicações sobre o 

transporte escolar, trazendo informações sobre vistoria do DETRAN a respeito 

da frota. Falou que foram gastos muito dinheiro com a manutenção do 

transporte escolar, tendo o secretário que explicar o porquê de, apesar de 

tantos gastos, a grande maioria dos veículos, segundo o DETRAN, estar inapta 

para rodar. O vereador também trouxe informação trazida por mãe de aluno a 

respeito da falta de variação do cardápio escolar, reiterando a importância do 

esclarecimento por parte do secretário a respeito do cardápio. Falou que é uma 

oportunidade de o secretário também falar sobre números positivos do IDEB. 

Ele disse também que ficou feliz pelo magistrado ter decidido pelo pagamento 

dos precatórios dos professores, indeferindo pedido da gestão para suspensão 

dos pagamentos. O vereador Chicão da Canabrava, que saudou a todos, 

cobrou fiscalização dos vereadores nas escolas para verificar os 

acontecimentos e falou que o prefeito vai pagar os precatórios por ordem 
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judicial, lembrando que o pagamento não pode ser usado para angariar votos. 

O vereador Julinho da Saúde, que saudou a todos, lembrou que após muito 

tempo, através da justiça e boa vontade do prefeito, os precatórios serão 

pagos. Parabenizou os professores e ressaltou que o dinheiro dará uma 

alavancada na economia do município. O vereador Chicão, em aparte, 

convidou o vereador Julinho para visitar sua região e falar com os alunos sobre 

variação do cardápio da merenda escolar. O vereador Sauviano, que saudou a 

todos, parabenizou o juiz responsável pela decisão para o pagamento dos 

precatórios, parabenizando também os professores pela conquista. Cobrou 

compromisso da gestão pela ampliação dos professores. O vereador cobrou 

também melhorias do serviço de transporte público universitário. Citou obras 

para levar água para o cemitério de Cariutaba, mas cobrou a retirada dos 

entulhos, e problemas de iluminação, que ficaram após o serviço. Pediu 

transparência das empresas responsáveis pelas obras do Açude do Arão e do 

Parque de Exposição. Agradeceu aos deputados Nelinho e Agenor Neto pelas 

contribuições ao município. O vereador Edson Ferreira, em aparte, reiterou que 

é a favor dos precatórios, e que sempre defendeu o pagamento deles. O 

vereador Sauviano concluiu sua fala dizendo sobre a importância de se colocar 

pessoas com capacitação técnica para cuidar da formação dos alunos do 

município. O vereador Professor Waltene, que saudou a todos, falou que a 

manutenção de uma frota de ônibus custo caro, lembrando que a frota de 

transporte escolar do município está funcionando, apesar de não atender, na 

maioria, aos critérios rígidos do DETRAN. Lembrou que se podia pagar os 

precatórios sem decisão judicial, o erro do não pagamento vem de gestão 

passada. Falou da capacidade técnica dos professores do município e do 

compromisso com a educação, citando também os outros profissionais da rede 

de ensino e a estrutura do município. O vereador falou que se come cuscuz 

nas escolas, mas que não é todo dia, havendo variação do cardápio, citando 

exemplo de escola no Carás. O vereador Deir da Catingueira, que saudou a 

todos, manifestou felicidade pelo pagamento dos precatórios e parabenizou os 

professores pelo trabalho desenvolvido. Ele falou sobre problema em ladeira na 

Cajazeira e cobrou a variação do cuscuz na merenda escolar. O vereador 

Edson, em aparte, falou que o celeuma da merenda escolar seria resolvido se 

o secretário de educação respondesse a ofício e mandasse nota fiscal de toda 

merenda escolar comprada e distribuída. O vereador falou sobre problema em 

serviço de saúde para as crianças do município, e disse que a administração é 

voltada para os eleitores deles. O vereador Cícero Baixinho, que saudou a 
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todos, destacou a importância da educação e a capacidade dos professores da 

rede municipal e os da rede estadual, citando o compromisso da gestão 

municipal com a educação. Explicou trâmites do processo, conforme o juiz lhe 

falou, e disse que o pagamento dos precatórios é uma vitória de todos. Falou 

da conquista do transporte gratuito universitário e citou aumento dos índices do 

Ideb. Convidou todos para a festa de Santa Teresinha, na Vila Lamaju. 

Agradeceu à Secretaria de Infraestrutura por atender alguns requerimentos 

seus para a vila. Lembrou da academia popular conseguida para a vila. O 

vereador Anchieta, que saudou a todos, parabenizou os professores pelo 

trabalho e conquista do pagamento dos precatórios. Elogiou o prefeito Deda 

pela conquista ter sido em sua gestão. O vereador Sauviano, como líder de 

partido, falou que o transporte dos universitários é pago através de impostos e 

disse que seriam fiscalizadas as locações das máquinas pesadas pelo 

município. Falou dos problemas na Saúde, apesar dos gastos que vem sendo 

feitos. Elogiou os professores do município, mas criticou a falta de critérios para 

colocar profissionais para dar reforço às crianças. O vereador Professor 

Waltene, como líder de partido, falou que sempre houve a cobrança de 

impostos, mas que só agora existe o transporte para os universitários. O 

vereador Edson Ferreira, como líder de partido, prestou solidariedade ao 

vereador Deir, por problemas que vem passando com tratamento de saúde dos 

seus filhos no município. Ele falou que o projeto do transporte dos 

universitários, de autoria dele e da vereadora Preta, foi aprovado, mas que 

outras iniciativas como as dos deputados Pedro Lobo e Guimarães são 

necessárias para financiar esse transporte. Destacou que foi no governo do PT, 

de Lula e Dilma, que houve uma melhora nos transportes. Ele esclareceu 

pontos sobre os processos dos precatórios, informando que o ex-prefeito Zé 

Maria fez um acordo com o sindicato dos professores que possibilitou o 

pagamento. Informou que existe outra ação tramitando em que o atual gestor 

não fez um acordo com os professores. Falou que o prefeito não deveria ter 

feito petição para suspender o pagamento que está sendo pago agora, dando 

crédito pelo pagamento ao sindicato e aos advogados dos professores. O 

vereador Deir da Catingueira, em aparte, disse que os professores têm 

consciência de que o pagamento dos precatórios não foi iniciativa do prefeito, e 

sim uma obrigação da Justiça. O vereador Edson parabenizou a estrutura de 

educação da gestão pelos resultados no Ideb. O presidente usou a palavra 

para parabenizar a gestão, o secretário da educação, e em especial os 

professores pelo pagamento dos precatórios. Ressaltou a boa vontade do 
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prefeito para o pagamento. Destacou a estrutura de educação do município e 

todos que fazem parte dela, citando os bons números no Ideb. Destacou 

também o fardamento e os materiais escolares oferecidos na atual gestão. 

Ressaltou o transporte dos universitários e parabenizou a gestão pelas 

iniciativas aos mais pobres. Ele falou do reajuste dos salários de todos os 

professores. Ele disse que vai cobrar melhoria na merenda escola, mas 

ressaltou que a merenda não deixou de ir para as escolas, citando problemas 

em gestões passadas. Parabenizou todos, citando os advogados e o sindicato, 

que lutaram pelo pagamento dos precatórios. Ele falou que a gestão garantiu 

que vai melhorar o auxílio deslocamento dos professores e que irá tratar sobre 

a ampliação dos mesmos. O vereador Chicão falou que o presidente deve 

cobrar a gestão atual sobre os problemas. Em seguida, o presidente deu início 

à Ordem do Dia, e a analista legislativa da casa fez a leitura do Parecer n° 

038/2022, da Comissão Permanente, sobre o mérito do 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 da saúde e adota outras 

providências. O vereador Sauviano pediu a retirada do projeto da pauta de 

hoje, levantando questão de Ordem de que para a votação dele deveria vir 

junto do projeto a tabela de referência que consta no parágrafo primeiro do 

mesmo. O vereador Professor Waltene pediu que o colega revisse o pedido, já 

que havia um acordo para o projeto ser votado hoje. O vereador Edson Ferreira 

disse que o acordo havia sido pela votação na Comissão Permanente, o que foi 

cumprido, mas que o vereador Sauviano, baseado no artigo n° 245 do 

regimento, levantou uma permitida questão de ordem na sessão. O vereador 

Sauviano falou que pretende transparência com sua questão de ordem, e o 

vereador Professor Waltene falou que a intenção é protelar a aprovação do 

projeto. O presidente observou que o vereador Sauviano precisa fundamentar o 

pedido e defendeu a importância do projeto, que já está há vários dias na casa, 

ser votado o mais rápido possível. Falou que não nega o pedido de ordem do 

vereador, mas tentou convencê-lo a retirar o pedido. O vereador Sauviano 

manteve seu pedido, alegando que o erro não é dele e pedindo transparência. 

O presidente falou que foi apenas um pedido e defendeu que o projeto é para 

minimizar os problemas das famílias. O vereador Edson Ferreira reiterou que o 

vereador Sauviano está tentando assegurar um direito escrito no Regimento 

Interno da casa e que a situação estaria resolvida se a secretária de educação 

tivesse respondido ofício que ele encaminhou solicitando a cotação de preço 
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que gerou a tabela, para dar transparência ao projeto, que versa sobre a 

cotação no parágrafo primeiro. O vereador Julinho da Saúde falou que em 

gestões passadas ficaram mais de cem cirurgias engavetadas e que fica triste 

ao ver empecilhos a um projeto que pretende realizar as cirurgias. Opinou que 

as cirurgias não estão superfaturas e que o debate está sendo levado para o 

lado particular. O vereador João Camilo lembrou que o problema da saúde é 

nacional, mas que o projeto visa amenizar os problemas, pedindo para o 

vereador Sauviano rever a questão de ordem e o projeto ser votado, sendo 

investigados supostos superfaturamentos posteriormente. O vereador Sauviano 

falou que não está votando contra a saúde, apenas pedindo transparência. O 

vereador Edson Ferreira, que esclareceu que não é contra o projeto, lembrou 

que a não aprovação do mesmo não está impedindo os procedimentos 

médicos. Pediu que os vereadores cobrassem a secretária de saúde pela 

transparência do projeto. O vereador Professor Waltene falou sobre o trâmite e 

acordos em relação ao projeto. O vereador Edson lembrou que acordo feito na 

reunião da Comissão Permanente não contou com o vereador que levantou 

questão de ordem nessa sessão, pois ele não faz parte da comissão e estava 

apenas como ouvinte. O vereador Waltene disse que não falta transparência ao 

projeto e falou que um vereador da oposição está segurando o projeto, mesmo 

que de forma regimental. O vereador Deir lembrou que votou favorável ao 

projeto na Comissão, mas que pediu imparcialidade na oferta de serviços 

médicos para a população, beneficiando todos. O vereador Sauviano falou que 

é a favor de projetos para o bem do povo, mas reiterou que quer transparência. 

O vereador Julinho da Saúde disse que um vereador não pode brincar com a 

saúde do povo. O presidente informou que aceitou o pedido do vereador 

Sauviano e disse que assim que o requisitado for entregue pela secretária de 

educação, ele convocará uma sessão extraordinária para votar o projeto. 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, 21 de setembro de 2022.  


