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ATA DA SEXAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 09:10 horas (nove horas e dez minutos) do dia 05 (cinco) de outubro 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, 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 

1820/2022, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que versa sobre voto 

de congratulação ao presidente Flávio Jorge pela aprovação da Lei n° 

1568/2022, que dispõe sobre a estrada vicinal que liga a CE 166 à BR 230, 

passando a ser denominada Estrada Municipal Vicinal Desembargador Aroldo 

Correia de Oliveira Matos. Em seguida, por ordem de inscrição, a palavra foi 

passada aos vereadores. O vereador Sauviano, que saudou a todos, 

agradeceu ao povo de Farias Brito, em especial ao povo de Cariutaba, pelo 

apoio nas últimas eleições aos candidatos que ele estava apoiando. Ele 

observou que os populares demonstraram insatisfação com o atual governo. O 

vereador cobrou a continuidade das obras que estão paradas no município. O 

vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, avaliou as eleições e se mostrou 

feliz pela quantidade de votos que o ex-presidente Lula e o governador eleito 

Elmano receberam em Farias Brito, além do eleito senador Camilo Santana. 

Ele também destacou a força nas eleições, no município e em Cariutaba, dos 

candidatos apoiados pelo seu partido, candidatos de oposição ao governo 

municipal de Farias Brito. O vereador desmentiu Fake News nas eleições 

presidenciais relacionadas ao ex-presidente Lula e disse que irá trabalhar pela 

eleição dele. Ele agradeceu ao seu tio Zé Geraldo, presente no plenário, pela 

votação em Cariutaba ao deputado Pedro Lobo. O vereador Professor Waltene, 

que saudou a todos, agradeceu a todos os fariasbritenses que o receberam 
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nas suas residências nessas eleições, agradecendo também pelos votos aos 

seus candidatos, Mauro Filho e Davi de Raimundão. O vereador Julinho da 

Saúde, que saudou a todos, também agradeceu a todos que o receberam no 

período eleitoral e pelo apoio ao candidato Davi de Raimundão e outros que o 

vereador apoiou. O vereador Raul da Serra agradeceu à população pelo apoio 

a seu grupo político e deu destaque à votação recebida pelo deputado Davi de 

Raimundão. Ele agradeceu à gestão municipal por instalação de 

brinquedopraça na Praça do Quincuncá e desejou feliz aniversário ao 

secretário de educação Alliomar Júnior. O vereador Professor Waltene, em 

aparte, destacou a votação de seus candidatos nos Carás, Cipó e Catingueira. 

O vereador Deir da Catingueira, que saudou a todos, destacou o voto de 

confiança que o povo deu ao grupo político ao qual faz parte, em especial na 

Catingueira. Ele manifestou tristeza por norma que está sendo empregue nas 

escolas do município. O vereador Anchieta, que saudou a todos, agradeceu a 

todos os eleitores pelos votos dados aos candidatos que ele e a gestão 

apoiaram. O vereador Cícero Baixinho, que saudou a todos, parabenizou a 

organização por evento da Semana do Bebê e todos os deputados estaduais 

eleitos, em especial o deputado Davi de Raimundão pela votação expressiva. 

Ele destacou também os deputados federais eleitos com o apoio do prefeito de 

Farias Brito. O vereador Chicão da Canabrava, que saudou a todos, agradeceu 

ao povo do Sítio Souza pela votação em candidatos que apoiou e disse que irá 

continuar trabalhando em prol da região. Pediu para o prefeito cumprir suas 

promessas de campanha. O vereador Sauviano, usando seu tempo como líder 

de partido, desejou os pêsames à família de Seu Chico Jacó, falecido durante a 

madrugada. Ele parabenizou os professores da Escola Pedro Fernandes de 

Alcântara pelo bom rendimento entregue ao município. O vereador prestou 

condolências ao funcionário da Câmara, Humberto, pela perda de sua mãe. O 

vereador Edson Ferreira, em aparte, prestou as mesmas condolências e disse 

para a situação fazer uma análise sobre o resultado das urnas, assim como a 

oposição também tem que fazer. Pediu humildade e trabalho. O vereador 

Sauviano concluiu sua fala concordando e reiterando as palavras do vereador 

Edson sobre o resultado das eleições. O presidente usou a palavra para 

agradecer à sua família, em especial sua esposa, pela ajuda durante o período 

eleitoral. Ele parabenizou os deputados, em especial o deputado Davi de 

Raimundão, e agradeceu o prefeito Deda pelo empenho para sua eleição. 

Destacou as qualidades do deputado, assim como as do deputado André 

Figueiredo, presidente do seu partido, e do deputado Mauro Filho. Também 
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citou o deputado eleito Yury do Paredão. Lembrou de demanda sobre os 

equipamentos públicos do município para tratar com os deputados. O vereador 

João Camilo, em aparte, informou que o candidato em quem votou reafirmou 

compromisso para conseguir novas máquinas para o município. O vereador 

Raul da Serra parabenizou o presidente por aniversário e o vereador João 

Camilo pela cobrança ao deputado. Disse para os vereadores cobrarem dos 

deputados recursos para melhoria do município. O presidente concluiu sua fala 

elogiando o prefeito Deda e deu início à Ordem do Dia. A servidora da casa fez 

a leitura do Requerimento n° 059/2022, de autoria do vereador João Camilo, 

que requer coleta de lixo em localidade do Riacho da Roça. O requerimento foi 

colocado em discussão. O vereador João Camilo falou que a demanda por 

esse requerimento é alta e pediu atenção do prefeito e do secretário de 

infraestrutura a ele. O vereador Edson Ferreira falou que é o segundo 

requerimento votado, após nova empresa assumir a coleta, para ampliação de 

contrato de coleta de lixo em comunidades rurais. Ele falou esperar que o 

prefeito ache a melhor forma de aditivar o contrato e incluía também outros 

locais na coleta. Ele disse que a gestão também precisa enfrentar problemas 

com lixão. O vereador Sauviano citou requerimento que fez e reiterou pedido 

para coletas em localidades próximas ao rio Carius. O vereador Deir da 

Catingueira parabenizou o colega pelo requerimento e reforçou pedido que fez 

para a realização da coleta em outros locais, como na Catingueira. O vereador 

Professor Waltene disse que já tratou com a gestão para ampliação de coletas 

e parabenizou o vereador João pelo requerimento. Em seguida, a servidora da 

casa fez a leitura do Requerimento 058/2022, de autoria do vereador Edson 

Ferreira, que requer convocação do secretário municipal de educação, Alliomar 

Liberalino de Almeida Júnior, para tratar de alimentação e transporte escolar no 

âmbito do município. O requerimento foi colocado em discussão. O vereador 

Edson Ferreira citou problema com transporte escolar e defendeu a 

necessidade de discutir isso com o secretário. Ele falou que já foram gastos 

mais de um milhão e meio de reais com manutenção da frota, mas cuja maioria 

se encontra inapta para o transporte segundo o DETRAN. Ele falou que há 

outros mecanismos de fiscalização do governo, caso a oposição não seja 

atendida com os esclarecimentos. O vereador Julinho da Saúde manifestou 

que a frota não está em boas condições, mas que já estava funcionando assim 

no passado. Falou que o deputado Mauro Filho se propôs a ajudar e se 

manifestou contra o requerimento. O vereador Sauviano opinou que antes não 

havia tantos ônibus reprovados pelo Detran, nem teve tantos gastos sem 
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resultado. Ele falou que só quer transparência e que não há problema de o 

secretário vir dar esclarecimentos. O vereador Edson Ferreira, sem citar nome, 

falou de contradição em relação ao posicionamento de vereador em relação à 

prestação de esclarecimentos. O presidente falou que não houve nenhuma 

orientação da gestão em relação à votação do requerimento, citando 

independência dos poderes. O requerimento foi colocado em votação e foi 

desaprovado pela maioria, sendo que os vereadores Edson Ferreira, Chicão da 

Canabrava, Sauviano e Deir da Catingueira votaram a favor, e os demais 

votaram contra. 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, 05 de outubro de 2022. 


