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ATA DA SEXAGÉSIMA QUINTA 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 28 (vinte e oito) 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 a 

ata da sessão anterior, previamente enviada por meio eletrônico. Não havendo 

retificação, a ata foi aprovada por todos os vereadores. Em seguida a analista 

legislativa da casa fez a leitura das seguintes proposições no Expediente: 

Projeto de Lei n° 018/2022, de autoria do vereador Cícero Baixinho, que altera 

a Lei Ordinária 1534/2021 e adota outras providências; Projeto de Lei n° 

018/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da Lei 

n° 1011/2001 e adota outras providências; Projeto de Lei n° 019/2022, de 

autoria do Poder Executivo, que institui campanhas intersetoriais para 

valorização da pessoa idosa. A servidora também leu o convite da Secretária 

de Saúde, Maria Marcleide, para participação da Semana Nacional da Pessoa 

com Deficiência, com início hoje. Em seguida, o vereador Cícero Baixinho 

reforçou convite para o Leilão Popular da Vila Lamaju, que acontecerá amanhã. 

O presidente também convidou todos para os festejos da Vila Monte Pio e do 

Sítio São João. A palavra foi passada aos vereadores, por ordem de inscrição. 

O vereador Chicão da Canabrava, que saudou a todos, falou sobre as 

próximas eleições e pediu apoio ao ex-presidente Lula e aos candidatos do PT. 

Ele citou benefícios conseguidos para a sua região na administração anterior, 

do Partido dos Trabalhadores, no município. O vereador Deir da Catingueira, 

que saudou a todos, falou que acredita no voto do povo do município e exaltou 

a democracia. Ele manifestou felicidade por projeto de reajuste para os 

funcionários da banda de música do município. O vereador Sauviano, que 

saudou a todos, criticou a forma com que o presidente conduziu discussão na 

sessão ordinária passada. Defendeu as discussões democráticas e o respeito. 
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O vereador disse que foi atacado nas redes sociais, à sua vida pessoal, e falou 

que dizem que alguns ataques, feitos por uma pessoa perigosa, são 

patrocinados pelo governo. O presidente pediu desculpas se atingiu o vereador 

de alguma forma, mas disse que tem consciência de que procurou tratar o 

vereador como trata os demais. O vereador Julinho da Saúde, que saudou a 

todos, expôs seus candidatos nas eleições, como o ex-presidente Lula, e pediu 

que o povo votasse com consciência para o melhor para o município e para o 

país. O vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, falou sobre o Projeto 

013/2022, do executivo. Ele esclareceu que o mesmo visa criar uma tabela de 

preços municipal para os procedimentos médicos baseados na tabela SUS, 

mas que se comparada com a tabela SUS está três, quatro vezes mais cara. 

Ele pediu que a secretária de saúde enviasse a pesquisa de preços regional 

que baseia essa tabela, e que versa no projeto, mas a pesquisa não foi 

mandada. Falou também que a questão de ordem do vereador Sauviano, na 

sessão passada, foi referente a isso, mas também não obteve êxito. Concluiu 

falando que o projeto será votado sem ser dado explicação sobre os valores da 

tabela, e que não é contra o projeto, mas queria fazer mais procedimentos com 

a quantidade de dinheiro exposta. Ele pediu que o presidente cumpra a palavra 

para pautar requerimento para convocação de secretário. O presidente disse 

que irá cumprir sua palavra e falou que não há nenhuma proposição 

engavetada. O vereador Professor Waltene, que saudou a todos, falou do 

reforço do compromisso com as pessoas, através de visitas, nesse processo 

eleitoral. Agradeceu à cada família pelo acolhimento. O vereador Raul da 

Serra, que saudou a todos, prestou condolências à família do ex-vereador 

Francisco Fernandes de Lima. Ele falou dos feitos do deputado estadual Davi 

de Raimundão para o município e pediu por sua reeleição. Fez o mesmo com o 

candidato a deputado federal André Figueiredo e expôs feitos da atuação 

gestão. O vereador Chicão, em aparte, disse que os secretários, não os 

vereadores, têm que expor os detalhes das ações da gestão. O vereador 

Sauviano parabenizou o deputado Agenor Neto por atender a requerimento 

para ambulância para o município, e pediu apoio a ele nas eleições. Citou 

também o deputado Nelinho e feitos para o município. Ele falou sobre sua 

índole e lamentou novamente os ataques sofridos em redes sociais. Ele 

agradeceu às pessoas que lhe receberam tão bem no período da campanha. 

Pediu que o povo analisasse bem os candidatos na hora do voto. O presidente 

falou que não está calado em relação a ofensas a vereadores, mas não pode 

empatar as falas nas ruas. O presidente prestou condolências a todos os 
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familiares de Francisco Fernandes de Lima, ex-vereador e seu tio. Em seguida, 

ele deu início à Ordem do Dia. A servidora da casa fez a leitura do Parecer n° 

038/2022, sobre o mérito do projeto de Lei 013/2022, de autoria do Poder 

Executivo, que autoriza a instituição de tabela de preços municipal referenciada 

pela tabela SUS. O parecer favorável à aprovação do projeto foi colocado em 

discussão. O vereador Julinho da Saúde parabenizou o prefeito pela 

preocupação de atender algumas cirurgias no município. O vereador Professor 

Waltene opinou que a tabela SUS é uma referência, mas muitas instituições 

não querem atender a tabela por acharem um valor baixo. Falou também que o 

projeto não visa resolver todos os problemas com a saúde, mas minimizar 

alguns problemas da população. Lembrou também que não se trata de dar um 

cheque em branco para a gestão gastar, já que os valores estão definidos. O 

vereador Edson Ferreira falou que nenhum vereador tem como provar que os 

preços ofertados estão de acordo com pesquisa de mercado, mas que dá para 

dizer que os preços da tabela municipal estão maiores do que os pagos no 

SUS. Reiterou que não é contra o projeto, mas gostaria que fosse feito mais 

procedimentos através dele, com o dinheiro sendo usado da melhor forma 

possível. O vereador Sauviano lembrou que nunca disse que é contra o projeto, 

apenas pediu transparência e legalidade em relação a ele. Pediu respeito com 

a casa e destacou que quer o melhor para o povo. Lembrou que a oposição irá 

fiscalizar o uso do dinheiro na saúde após o projeto ser aprovado. O vereador 

Edson destacou que sua posição é tentar fazer mais para a Saúde do 

Município. O vereador Sauviano falou que os critérios para a realização dos 

procedimentos também têm que ser transparentes. O vereador Professor 

Waltene falou que é fácil comprovar que o preço de algum procedimento está 

abaixo ou acima do preço de mercado. O vereador Chicão falou que a pergunta 

que deve ser feita é se o projeto vai resolver o problema da saúde no 

município. O vereador Deir da Catingueira disse que o projeto já deveria ter 

sido aprovado, mas por falta de transparência da gestão não foi aprovado 

ainda. Lembrou que desde o início foi a favor do projeto, mas pediu 

transparência e imparcialidade. O vereador Edson Ferreira defendeu a 

negociação dos preços, já que serão feitos mais de mil procedimentos no 

município. O vereador Sauviano reiterou fala sobre falta de respeito da gestão 

com a Câmara. Disse que vota a favor do projeto, mas se comprometendo em 

fiscalizar. O vereador Raul da Serra lembrou do tempo que o projeto está na 

Câmara e falou que nenhum vereador trouxe pesquisa de preço de forma 

concreta para a casa. O vereador Edson Ferreira pediu para falar usando seu 
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tempo como líder de partido. Ele disse que fez e apresentou pesquisa para 

mostrar que os valores do projeto estavam além dos da tabela SUS. Ele 

também lembrou que fez requerimento para que a secretária de saúde 

mandasse pesquisa que foi feita, tal como versa o projeto. Falou que em 

pesquisa se informou com as clinicas sobre os preços e descobriu que dá para 

os preços serem negociados, já que se trata de vários procedimentos. 

Destacou que fez o seu trabalho como vereador e que deve satisfação ao 

povo. O vereador Julinho da Saúde lembrou que o projeto vai favorecer 

algumas pessoas e pediu que ele fosse logo colocado em votação. O vereador 

Edson Ferreira pediu seu tempo regimental para encaminhar votação como 

líder de partido. Ele orientou voto favorável ao projeto, e reafirmou que não é 

contra a saúde, pelo contrário, é favorável e quer que seja feito mais. O 

vereador Raul da Serra criticou a polarização na política e disse apenas que 

não houve formalidade na pesquisa com as clínicas por parte de nenhum 

vereador. O presidente manifestou voto favorável ao projeto, caso houvesse 

empate. O parecer foi colocado em votação e foi aprovado por todos. Em 

seguida, a analista legislativa da casa fez a leitura do Requerimento n° 

059/2022, de autoria do vereador Anchieta, que requer a colocação de dois 

postes na rua Celso Pereira, Quincuncá, Farias Brito/CE. O requerimento foi 

colocado em discussão. O vereador Anchieta falou que o requerimento se trata 

de uma demanda antiga da comunidade e pediu pela aprovação. O vereador 

aproveitou sua fala para pedir votos para o ex-presidente Lula e outros 

candidatos. O requerimento 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, 28 de setembro de 2022.  


