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ATA DA SEXAGÉSIMA OITAVA 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 26 (vinte e seis) 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, a ata foi aprovada por todos os vereadores. Em seguida, o 

presidente deu início ao Expediente. A analista legislativa da casa fez a leitura 

das seguintes proposições: Ofício Coren-CE n° 1033/2022, que solicita que se 

cumpra o piso salarial da enfermagem; Projeto de Lei n° 019/2022, de autoria 

do vereador Edson Ferreira, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação 

de listagem de pacientes que aguardam por consulta com médico especialista, 

exames e cirurgias na rede pública municipal de Farias Brito; Projeto de Lei n° 

020/2022, de autoria do vereador Edson Ferreira, que institui comissões de 

conscientização, prevenção, enfrentamento à violência e promoção dos direitos 

da criança e do adolescente nas redes públicas de ensino do município; Projeto 

de Resolução que visa a atualização e alteração do Regimento Interno da 

Câmara de Farias Brito, de autoria de todos os vereadores. Em seguida, o 

presidente registrou a presença de Rafael Lopes e Jucileide de Rodrigues, 

técnicos de enfermagem, e os convidou para fazerem o uso da tribuna. Rafael 

Lopes, representante dos profissionais de enfermagem, falou da complexidade 

que é cuidar da vida e pediu valorização da classe com o pagamento do piso 

salarial dos profissionais da categoria. A palavra foi passada para a diretora do 

sindicato dos servidores da saúde, Jucileide, que reiterou as palavras do 

colega e pediu apoio dos vereadores ao piso salarial no Projeto de Lei 

Orçamentária. O presidente parabenizou os profissionais pelo esforço e falou 

que o prefeito é aberto às causas dos trabalhadores. O vereador Edson 

Ferreira, que saudou em especial os representantes, destacou a importância 



 
ESTADO DO CEARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 
 

2 

__________________________________________________________________ 

Rua Independência Nº 190, Bairro Nova Esperança, Farias Brito – Ceará. 

Cep: 63.185-000. Tel: (88) 3544-1231. www.camarafariasbrito.ce.gov.br  

 

dos profissionais da enfermagem para o SUS, citando a pandemia. Falou da 

conquista do piso para os profissionais, e falou sobre a necessidade de se ter 

fontes de custeio para respeitá-lo, além de colocar na previsão do orçamento 

dos municípios. Falou também que é importante que seja discutido 

mecanismos para que os auxiliares de enfermagem que executam trabalho 

com técnico recebam o piso de forma correta. O representante do Coren, 

Rafael, falou que as fontes de custeio estão sendo discutidas e que a questão 

dos auxiliares de enfermagem existe em vários municípios. Lembrou que há 

formas desses profissionais serem valorizados. O vereador Edson concordou 

com a sugestão do profissional para valorizar o auxiliar. O vereador Julinho da 

Saúde, que saudou a todos, destacou a importância dos profissionais de 

enfermagem, disse ser importante uma sinalização do Congresso Nacional 

sobre o tema e o aprofundamento do debate. Rafael falou que o debate é 

importante, mas que eles precisam de uma sinalização dos municípios de que 

o piso será executado no orçamento. O vereador Deir da Catingueira, que 

saudou a todos, parabenizou as classes da enfermagem e pediu para o gestor 

olhar com bons olhos para eles. O profissional Rafael falou que havia 

possibilidade da execução do piso e que era uma questão de organização. O 

vereador Raul da Serra parabenizou toda a classe da enfermagem e informou 

que o município, a gestão e os vereadores, desde a aprovação da lei do piso 

debateu sobre o tema a fim de atender da melhor forma os profissionais. Ele se 

colocou à disposição da classe. O vereador Sauviano, que saudou a todos, 

parabenizou a classe de enfermagem e falou que os vereadores estão 

disponíveis para lutar pelos trabalhadores, inclusive lutar pela gratificação dos 

auxiliares de enfermagem no município. O vereador Professor Waltene, que 

saudou a todos, falou que é hora de mostrar respeito por todas as classes que 

compõem a enfermagem. Destacou a aprovação e a sanção da lei do piso e 

agradeceu aos profissionais na condução da pandemia. O vereador João 

Camilo, que saudou a todos, opinou que da parte dos vereadores e da gestão 

municipal não haverá problema para se respeitar o piso e se colocou à 

disposição. O vereador Cícero Baixinho, que saudou a todos, em especial aos 

que fazem parte da saúde do país, destacou o dia do dentista e destacou a luta 

do sindicato da saúde em prol dos trabalhadores. Manifestou apoio à classe e 

se colocou à disposição. O vereador Edson Ferreira, usando seu tempo de 

liderança do PT, lembrou de sua proposta para reajustar o salário dos técnicos 

de enfermagem, que foi reprovada pelos vereadores. Também lembrou de 

proposta para reajuste anual maior para todos os servidores do município, que 
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também foi reprovada pelos vereadores. Pediu que ações concretas sejam 

feitas pela gestão para valorizar os servidores. O vereador Professor Waltene 

falou que os vereadores votam de acordo com a consciência e com a lei, 

respeitando-se a previsão orçamentária. O vereador Julinho da Saúde falou 

que os vereadores votaram contra o aumento citado, na época, por estarem 

respeitando a lei. O vereador Deir da Catingueira fez crítica aos vereadores da 

base por, segundo ele, apoiar apenas o que o prefeito quer. O vereador Raul 

da Serra reiterou que a rejeição ao aumento citado aconteceu por causa da 

responsabilidade fiscal, embora tanto a base quanto o prefeito quisessem dar o 

aumento. O vereador Professor Waltene falou que, diferentemente de outros 

tempos, hoje os vereadores buscam a viabilidade de algo antes de ser 

aprovado. O vereador Chicão da Canabrava, que saudou a todos, se colocou à 

disposição para defender a classe trabalhadora e destacou que os vereadores 

precisam ter autonomia para votar para benefício do povo, e não para proteger 

o prefeito. O vereador João Camilo pediu que os vereadores focassem no tema 

discutido. O vereador Sauviano, usando o tempo como líder do PCdoB, falou 

que irá cobrar a gestão pelo pagamento do piso, de acordo com o avanço da 

pauta no Congresso e no STF. Ele disse que se o Supremo demorar para 

analisar a situação, a Câmara pode tentar fazer algo para melhorar a situação 

dos profissionais da enfermagem. O vereador Edson, em aparte, disse que não 

acusou os vereadores, apenas expôs fatos sobre votações acontecidas 

anteriormente. O vereador Sauviano concluiu sua fala falando que confia em 

todos os vereadores para defender os interesses da enfermagem. O presidente 

parabenizou os representantes da enfermagem pela defesa da causa e 

destacou que não houve orientação do prefeito em relação à sessão. Falou que 

as classes trabalhadoras estão tendo espaço com a atual gestão. Ressaltou 

que o prefeito apoia o piso, mas de acordo com a viabilidade e com 

responsabilidade. Ele passou novamente a palavra para Rafael, que 

questionou como os vereadores irão articular para ajudar na causa do piso 

salarial e a inclusão do gasto na Lei Orçamentária. O presidente disse que 

haverá um trâmite de uma emenda na lei Orçamentária, que já foi protocolada, 

e o prefeito irá analisar a reponsabilidade orçamentária. Em seguida, não 

havendo mais nada a tratar, ele 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, 26 

de outubro de 2022.  


