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ATA DA SEXAGÉSIMA NONA 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 09 (nove) de novembro 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, Heloísa Aurélio de Meneses, João 

Ferreira de Alencar, José Anchieta Rodrigues, Manoel Domingos da Silva 

e Raul Franklin Carvalho de Souza. 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, previamente enviadas por meio eletrônico. Não havendo 

retificação, as atas foram aprovadas por todos os vereadores. O presidente 

abriu espaço ao grupo de autismo, presente no plenário, e passou a palavra 

para a representante Raquel Penha. Ela usou a tribuna e explanou sobre sua 

relação com o autismo, revelando ser mãe de duas crianças com a deficiência. 

Ela trouxe propostas para melhorar a qualidade de vida das pessoas com 

deficiência no município, citando melhorias no transporte e ações inclusivas 

nas escolas. O presidente disse que os vereadores iriam fazer uma indicação 

para o executivo visando melhoria para as crianças com deficiência. Em 

seguida a palavra foi passada para os vereadores. A vereadora Preta, que 

saudou a todos, falou sobre problemas na Assistência Social no município, 

como em relação às cestas básicas. Ela falou sobre espera na cirurgia de 

catarata e pediu organização em relação à demanda. A vereadora disse que 

deve haver uma proposta para amparar as crianças com autismo, 

argumentando que as escolas precisam de mecanismos de inclusão, por 

exemplo. Ela sugeriu que fosse criado um grupo de fiscalização na Câmara. O 

vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, ressaltou a importância de a 

sociedade apresentar suas demandas na Câmara. Ele falou que a política 

criada para as pessoas com deficiência foi desconstruída, pois disse ter 

informações e reclamações de que o serviço às pessoas com deficiência teria 

piorado. Citou as reivindicações feitas pelas mães com filhos autistas e disse 

que são ações de competência do poder executivo, embora a Câmara possa 

fiscalizar e legislar a respeito, para criar mecanismos de suporte. Ele sugeriu 
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também audiência pública, com todos os atores sociais envolvidos, para tratar 

sobre o tema na Câmara. O vereador Julinho da Saúde, que saudou a todos, 

parabenizou o suplente de vereador Sauviano e desejou um bom retorno para 

a vereadora Preta. Ele parabenizou também as mães com filhos autistas por 

estarem reivindicando melhoras para os seus filhos. O vereador Deir da 

Catingueira, que saudou a todos, parabenizou o suplente Sauviano pelo 

trabalho desenvolvido como vereador. Ele também parabenizou as mães e 

citou seu caso com filha especial. Citou problemas no atendimento às crianças 

especiais em Farias Brito e pediu que a gestão tomasse atitudes em relação à 

situação. O vereador Chicão da Canabrava, que saudou a todos, manifestou 

felicidade pelo retorno aos trabalhos da vereadora Preta. Citou problema de 

falta de experiência de médicos no município e pediu providências para 

melhorar a Saúde do município. Pediu providências para ajeitar passagens 

molhadas na Canabrava, além de alguns calçamentos no município. A 

vereadora Preta deixou os sentimentos à família do Professor Welington 

Moreira, e o presidente Flávio Jorge reiterou as suas palavras. Dando 

prosseguimento, o presidente interino Cícero Baixinho iniciou a Ordem do Dia. 

A analista legislativa da casa fez a leitura do Projeto de Indicação n° 008/2022, 

de autoria do vereador Professor Flávio, que objetiva normas disciplinando o 

Programa de Recuperação Fiscal (Refis), oferecendo condições especiais para 

o pagamento de débitos tributários municipais. A indicação foi colocada em 

discussão. O vereador professor Flávio pediu apoio dos colegas para que a 

gestão possa analisar a sugestão. A indicação foi colocada em votação e foi 

aprovada por todos. A presidência foi repassada para o vereador Professor 

Flávio, que deu continuidade à Ordem do Dia. A servidora da casa fez a leitura 

do Projeto de Indicação n° 009/2022, de autoria de todos os vereadores, que 

objetiva o envio de projetos de lei disciplinando melhorias para as pessoas com 

deficiência. A indicação foi colocada em discussão. O presidente lembrou que 

esse projeto partiu das mães de crianças com autismo. A indicação foi 

colocada em votação e foi aprovada por todos os vereadores. O vereador 

Edson Ferreira pediu a palavra para fazer um requerimento verbal, em nome 

da liderança do PT e do PCdoB, solicitando audiência pública com a presença 

do Poder legislativo Municipal, do Poder Executivo Municipal (Saúde, 

Assistência e Educação), da AMA Cariri e das mães dos filhos autistas para 

tratar das pautas relacionadas à política de atenção às pessoas com 

deficiência no município. O presidente colocou a Câmara à disposição da pauta 

e colocou o requerimento em votação, sendo aprovado por todos. O vereador 
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Professor Waltene, do PDT, disse que também assinaria o requerimento junto 

com os colegas. 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, 09 de novembro de 2022.  


