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ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA, VIRTUAL, DO PRIMEIRO PERÍODO 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE 

Às 09:00 horas (nove horas) do dia 07 (sete) de abril do ano de 2021 (dois mil 

e vinte e um), compareceram à sessão da Câmara Municipal os vereadores 

Antônio Bezerra Primo, Antônio Waltene F. De Alcântara, Edson ferreira 

Lima, Everton Oliveira Calixto, Cicero Porfírio da Silva, Flávio Jorge de 

Lima, Francisco Lourenço de Andrade, Heloísa Aurélio de Meneses 

Pereira, João Ferreira de Alencar, Manoel Domingos da Silva e Raul 

Franklin Carvalho de Souza. Em nome de Deus e da democracia, o senhor 

presidente, Flávio Jorge de Lima, havendo número legal, declarou aberta a 

sessão ordinária virtual e indagou, de acordo com o art. 132 do Regimento 

Interno, se os vereadores pretendiam retificar a ata da sessão anterior, 

previamente enviada por meio eletrônico. Não havendo retificação, a ata foi 

aprovada pelos vereadores. O vereador Chicão da Canabrava, que saudou a 

todos, lamentou pela pandemia e pela perda de um ente querido, seu cunhado, 

para a covid-19. Pediu ações para conter a pandemia. O presidente deixou os 

seus pêsames à família de Dedé e ao vereador Chicão. O vereador Edson 

Ferreira, que saudou a todos, deixou seus sentimentos à família de Chicão e 

estendeu a todos aqueles que perderam entes queridos na pandemia. Pediu ao 

secretario de infraestrutura, Samuel Linhares, que ele desse uma olhada na 

ladeira do Sítio Oitis, que dá acesso ao sítio Juá e Cariutaba, pois ela precisa 

de reparos. O presidente disse que irá entrar em contato com o secretário para 

atender ao pedido. A vereadora Preta, que saudou a todos, deixou seus 

sentimentos à família de Dedé e se disse apreensiva com a situação da covid, 

pedindo cuidado a todos para conter a infestação, já que o número diário de 

mortes está muito elevado. O vereador Raul da Serra, que saudou a todos, 

informou ao pessoal do Barreiro do Jorge, em relação ao saneamento de uma 

rua de lá, que procurou o secretário de infraestrutura para tratar da questão 

ontem, mas como o secretário na ocasião estava doente, ele tentará falar 

novamente hoje, para o quanto antes visitarem o local e tentarem solucionar o 

problema. Pediu consciência em relação aos cuidados com a covid. O vereador 

João Camilo, que saudou a todos, manifestou o sentimento de pesar ao 

vereador Chicão. Disse estar se sentindo feliz por as coisas estarem 

começando a andar no município, como em relação à Saúde. O vereador Deir 

da Catingueira, que saudou a todos, deixou seus sentimentos à família de 
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Dedé e se preocupou com o prazo para declaração de imposto de renda dos 

vereadores. Pediu ao prefeito Deda a execução do projeto aprovado na casa 

sobre isenção, para os irrigantes, da taxa de iluminação pública, pois está todo 

mundo pagando a taxa. O vereador registrou que ficou feliz por saber que um 

maquinário está vindo em sua região para consertar as estradas. Aproveitou 

para pedir orações para o filho de Raimundo Cardoso, Rodrigo, que está 

internado com covid-19. Falou também que está trabalhando em parceria com 

o vereador Professor Waltene, para resolver problemas em sua região, como o 

reparo das ladeiras. O vereador Chicão parabenizou o vereador pelas palavras 

e disse que sente muito pelos enfermos da pandemia. Disse que votou contra o 

projeto de isenção da taxa de iluminação pública, mas no intuito de se fazer um 

projeto mais amplo, que corrigisse os abusos de taxas cobradas para todos. O 

presidente disse que a questão do imposto de renda está sendo tratada para 

ser resolvida e que os prazos foram prorrogados. Sobre o projeto da taxa de 

iluminação, ele disse que enviou um ofício para a prefeitura e acredita que está 

sendo resolvido. O vereador Everton Calixto, que saudou a todos, deixou seus 

sentimentos para a família do senhor Dedé e agradeceu à secretaria de 

infraestrutura e ao prefeito por acolhimento a pedido para resolver problema 

com a sangria de açude em Nova Betânia. Deixou registrado que na próxima 

semana estará resolvendo um problema no posto de saúde da região e que foi 

feito um desmatamento das vias do sentido São João. Parabenizou e gestão 

da saúde e sugeriu que ao fim da sessão fosse feita uma oração, um “Pai 

Nosso”, pedindo para afastar a covid. O presidente disse que acatará a 

sugestão, respeitando todas as religiões. O vereador Professor Waltene, que 

saudou a todos, expressou sentimentos de pesar à família de Dedé. Disse 

estar feliz pelo compromisso dos vereadores, da situação e da oposição, com o 

município e desejou a todos um bom trabalho, além de pedir cuidados com a 

pandemia. O vereador Cícero Porfírio, que saudou a todos, deixou os 

sentimentos à família de Dedé e pediu conforto para ela. O vereador Julinho da 

Saúde, que saudou a todos, falou estar triste e preocupado com o elevado 

número de mortes diárias pela covid no Brasil e disse que está perdendo 

parentes e amigos, como Dedé. Deixou os sentimentos à família dele e da dos 

demais. O vereador pediu melhoria na estrada que liga a Rua Benjamin José 

Leite com o Riacho da Roça, assim como a melhoria em algumas ladeiras que 

ligam o Riacho da Roça. Solicitou ao secretário de infraestrutura que ele 

autorizasse que fosse estendido a rota do caminhão de lixo até o final da Rua 

Benjamin José Leite. Ele fez o mesmo pedido ao prefeito para que a rota fosse 
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ao Sítio Cachoeira, mas o pedido ainda não foi atendido como prometido, 

segundo ele. Destacou o problema com abastecimento de água no Sítio 

Cariçoba, pediu que o prefeito o recebesse para tentar solucionar o problema e 

que fosse cavado um poço, que é uma demanda já apontada. O presidente 

ressaltou a importância de se resolver esse problema, disse que está sendo 

providenciada a resolução, mas lembrou que alguns trâmites na gestão pública 

atrasam o processo. O presidente falou que irá cobrar os outros pedidos feitos 

pelo vereador na sessão. O vereador Julinho acrescentou que essa semana 

sua base viabilizou junto à Enel contrato do convênio e ele protocolou na 

prefeitura documentação para que fosse assinado o convênio para a taxa de 

iluminação pública ser retirada. Em seguida, o presidente pediu que a 

funcionária da casa fizesse a leitura da Ordem do Dia. A servidora fez a leitura 

do Requerimento 019/21, de autoria do vereador Cícero Porfírio, que requer 

alargamento da parede do açude localizado entre as ruas Damião Pereira de 

Souza e João Ribeiro da Silva, no bairro Boa Vista. O vereador Cícero Porfírio 

falou que, por ser morador do referido bairro, percebe a necessidade do 

alargamento da parede do açude conhecido como açude do Arão, que seria de 

grande ajuda para o trânsito de pessoas e carros. O vereador Julinho da Saúde 

parabenizou o vereador pela iniciativa, já que o açude se trata de um cartão 

postal para a cidade. Lembrou que ele e o vereador Cícero Porfírio já 

mandaram roçar os matos da parede, pois a empresa responsável não está 

prestando a devida assistência. O vereador Chicão da Canabrava parabenizou 

o vereador Cícero Porfírio pelo requerimento e disse que os vereadores devem 

cobrar o prefeito pelos requerimentos apresentados. O vereador Professor 

Waltene perguntou se o projeto seria para alargar a parede em oito metros, ou 

se era para ela ter um tamanho final de oito metros. Após o presidente explicar 

que seria para a pista de rolamento chegar a aproximadamente oito metros, o 

vereador João Camilo sugeriu uma obra que aproveitasse bem o espaço, 

criando-se um espaço para caminhadas no local, como forma também de 

desafogar as rodovias. Destacou que esse alargamento deve ser quatro metros 

por dentro e quatro por fora, para gerar o espaço necessário para melhorar o 

trânsito e não abalar as estruturas. O vereador Julinho disse que já existe um 

projeto, da gestão passada, próximo ao que o vereador João Camilo falou. O 

vereador Professor Waltene disse que seria importante, além do alargamento, 

um calçamento em cima da parede. O presidente disse que irá reforçar o 

pedido do vereador Cícero Porfírio para dar agilidade ao projeto, para que a 

gestão resolva os trâmites legais, e dar mais segurança à população. O 
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vereador Deir da Catingueira falou que se for dado prosseguimento ao projeto 

que já existe a cidade será fortalecida. O requerimento foi colocado em votação 

e foi aprovado por unanimidade. O vereador João Camilo pediu que os 

vereadores pensassem em soluções para dar segurança para as pessoas que 

fazem caminhada na BR 230. O vereador também indagou sobre o andamento 

do projeto sobre as academias como atividades essenciais e o presidente disse 

que o projeto está sendo analisado pela Comissão Permanente. O vereador 

Deir da Catingueira falou que o projeto é importante, mas destacou que o mais 

importante no momento é a vida, temendo aglomerações. O vereador João 

Camilo disse que concorda, mas perguntou sobre o projeto após alguns 

populares o questionarem querendo uma justificativa. O vereador Edson 

Ferreira esclareceu que o projeto se encontra na comissão para ser analisada 

na próxima reunião e adiantou que é uma matéria controversa, que depende, 

assim como a liberação de templos religiosos, de uma orientação do STF. Em 

seguida, os vereadores Edson Ferreira e João Camilo concordaram que a 

população, além das autoridades públicas, devem se conscientizar para ter os 

devidos cuidados e evitarem a propagação do vírus. O vereador Chicão disse 

que a responsabilidade com a pandemia também é de todos os governadores, 

prefeitos e vereadores. O vereador Deir da Catingueira perguntou se a casa iria 

continuar filiada à UVC, e o presidente disse que sim. O presidente aproveitou 

para dizer que as pessoas também devem de conscientizar em relação a 

pandemia e não podem estar falando por falar. A seguir, o vereador Everton 

Calixto fez uma oração e todos rezaram um Pai Nosso. Após a oração, não 

havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão. Eu, 

Antônio Waltene F. De Alcântara, lavrei a presente ata que será assinada pelos 

vereadores. 

Plenário Luiz Pereira da Silva da Câmara Municipal de Farias Brito, Ceará, 07 

de abril de 2021.  


