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ATA DA DÉCIMA QUARTA 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 09 (nove) de junho do ano de 2021 (dois 

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

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. 

O vereador Antônio Bezerra Primo esteve ausente da sessão, mas justificou 

devidamente. Em nome de Deus e da democracia, o senhor presidente, Flávio 

Jorge de Lima, havendo número legal, declarou aberta a sessão ordinária e 

indagou, de acordo com o art. 132 do Regimento Interno, se os vereadores 

pretendiam retificar ata da sessão anterior, previamente enviada por meio 

eletrônico. Não havendo retificação, a ata foi aprovada pelos vereadores. O 

presidente comunicou à vereadora Preta que a retificação da ata passada 

proposta por ela não foi atendida, pois o servidor da casa não encontrou nos 

áudios o trecho citado, mas propôs que ela conversasse com o servidor para 

sanar qualquer dúvida. A vereadora disse que iria procurar o servidor para tal. 

O presidente também prestou condolências à família do vereador Everton 

Calixto pelo falecimento de sua tia. Dando prosseguimento, o presidente 

determinou que a servidora da casa fizesse a leitura do Expediente. A 

servidora da casa fez a leitura das seguintes proposições: Projeto de Lei nº 

010/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre alteração na Lei 

1.130 de 11 de abril de 2005 e adota outras providencias; Projeto de Lei nº 

011/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da Lei 

Municipal nº 1.377/2013 e ratificação do terceiro termo aditivo ao contrato de 

Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólidos – Unidade COMARES, 

inclusive modificando a sua denominação para Consórcio de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos do Cariri-CGIRS-CARIRI; Projeto de Lei nº 009/2021, de 

autoria do Vereador Edson Ferreira, que declara a utilidade pública municipal 

da Associação dos Moradores de Cariutaba – AMOC e adota outras 

providências. O vereador Edson Ferreira, pela ordem, registrou que trouxe para 

protocolar na casa requerimento com pedido de urgência para o Projeto 

número 011/2021, para que seja apreciado na presente sessão. O presidente 

pediu que o requerimento fosse votado na sessão, e os vereadores foram de 
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acordo. Em seguida, a palavra foi passada aos vereadores. O vereador Deir da 

Catingueira, que saudou a todos, pediu que o secretário Samuel Linhares 

consertasse as ladeiras em sua região. O vereador também lamentou a morte 

de amigos para o coronavírus e pediu cuidado a todos. O vereador Raul da 

Serra, que saudou a todos, desejou um bom dia a todos de Farias Brito. A 

vereadora Preta, que saudou a todos, solidarizou-se com o amigo vereador 

Julinho, que perdeu suas duas filhas vítimas do coronavírus. Pediu cuidado a 

todos, destacando que mesmo os vacinados ainda correm risco de 

contaminação. O presidente concordou e destacou a gravidade da situação. O 

vereador Everton Calixto, que saudou a todos, agradeceu à secretária de 

saúde por atender a pedidos do posto de saúde de sua região. Agradeceu 

também ao prefeito, que dará início, em 20 dias, a obras em estrada do Sítio 

São João, sentido Nova Betânia. O vereador esclareceu que a gestão 

começará a fazer a encanação do cemitério de Nova Betânia na próxima 

semana, e que conseguiram a ampliação do cemitério, que será feito em breve. 

O vereador também estudou junto à gestão o rebaixamento da ladeira que dá 

acesso à capela do São João de Baixo e da ladeira próxima ao terreno do 

deputado Lenin. Falou também que eles irão fazer também o piçarramento das 

duas entradas do Sítio Várzea. Disse que na próxima semana será dado 

continuidade à iluminação da comunidade. Pediu para a comunidade que quem 

tivesse resto de material de construção colocasse em seus quintais, por 

questão de organização. O vereador Chicão da Canabrava, que saudou a 

todos, deixou suas condolências ao amigo vereador Julinho da Saúde e pediu 

que o povo se conscientizasse em relação às medidas de contenção do avanço 

da pandemia. O vereador pediu ao prefeito para melhorar as estradas da 

região. Pediu ao presidente para conversar com a secretária de saúde para 

que fosse providenciado um aparelho auditivo que ele está precisando. O 

presidente disse que estava impossibilitado de sair por conta de familiares com 

covid, mas que iria atrás da secretária ainda no dia de hoje. O vereador Edson 

Ferreira, que saudou a todos, deixou condolências a todos de Farias Brito que 

perderam entes queridos para a pandemia, em especial para a família de 

Julinho da Saúde e Ramiro. Também deixou seus sentimentos ao vereador 

Everton e a Zé Pescador, que perdeu sua esposa, tia do vereador Edson 

Calixto. Pediu comprometimento a todos com medidas de isolamento e 

contenção do vírus. Agradeceu à secretaria de transportes por ajudarem a 

conservar as estradas do município. O vereador Cícero Porfirio, que saudou a 

todos, pediu conscientização em relação à contenção da pandemia. O vereador 
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Professor Waltene, que saudou a todos, foi solidário às famílias das vítimas do 

covid-19, principalmente ao vereador Julinho da Saúde, e prestou condolências 

ao vereador Everton Calixto pela perda da tia. Lembrou que foi aprovado na 

Câmara um parecer para criar uma comissão para se viabilizar ampliação dos 

professores para suprir carências no município. Solicitou à secretaria da casa 

uma cópia desse parecer e convidou os outros colegas para eles se reunirem 

para dar um pontapé inicial nessa ampliação, e talvez para a elaboração de um 

novo plano de cargos e carreiras. Deixou um abraço para todos os professores 

que se esforçam nesse momento de dificuldade. O vereador Edson Ferreira 

propôs uma reunião com o secretário de educação para dar o pontapé inicial a 

essa comissão. O presidente disse que iria agilizar a solicitação do vereador. O 

presidente pediu para a servidora da casa fazer a leitura do requerimento de 

urgência do vereador Edson Ferreira. A servidora fez a leitura do requerimento 

que requer urgência para apreciação do Projeto de Lei 011/2021, de autoria do 

Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 1377/2013 e 

ratificação do terceiro termo aditivo ao contrato de Consórcio Municipal para 

Aterro de Resíduos Sólidos, unidade COMARES, inclusive modificando sua 

denominação para Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da 

Região do Cariri. O vereador Edson Ferreira defendeu a urgência do Projeto 

pela importância do consórcio. Propôs que a Comissão Permanente se 

reunisse de forma extraordinária amanhã para tratar de forma exclusiva do 

projeto para tratarem de um problema ambiental que prejudica tanto o 

município. O vereador Deir da Catingueira disse que o projeto traria melhorias, 

mas falou que não seria tão urgente ao ponto de antecipar uma reunião. Dando 

continuidade, o presidente disse que era mais prudente manter as sessões de 

forma virtual, após questionamento do vereador João Camilo. O vereador 

Edson Ferreira sugeriu que no mês de junho, por conta da pandemia, eles 

fizessem as sessões de forma virtual e voltassem de forma presencial após o 

recesso parlamentar. A vereadora Preta sugeriu que a reunião da comissão, 

como é composta por poucas pessoas, fosse feita de forma presencial. O 

vereador João Camilo pediu cautela em relação à pandemia, já que vários 

habitantes do município estão adoentados. O presidente confirmou a reunião 

da comissão no plenário da Câmara. O requerimento do vereador Edson foi 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. O presidente pediu que o 

vice-presidente assumisse a presidência para que fossem apresentadas 

proposições de sua autoria, vereador Professor Flávio. O vice-presidente, 

vereador João Camilo, determinou que a servidora da casa fizesse a leitura dos 
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requerimentos. A servidora fez a leitura do Requerimento n° 023/2021, do 

vereador Flávio Jorge, que solicita a implementação de redutores de 

velocidade nas intermediações do posto de combustível Santa Isabel, na CE 

386, município de Farias Brito – CE. O requerimento foi colocado em 

discussão, e o vereador Professor Flávio defendeu a importância dos redutores 

já que nos últimos meses aconteceram muitos acidentes na referida localidade. 

O vereador Chicão da Canabrava parabenizou o vereador pelo requerimento e 

pediu que o presidente requeresse ao prefeito para que os passageiros dos 

mototaxistas não usassem capacete, como medida de contenção da pandemia. 

O presidente ad hoc disse ser a favor da medida, mas que eles precisariam 

analisar a questão legal da medida. O requerimento foi colocado em votação e 

foi aprovado por todos. Em seguida, a servidora da casa fez a leitura do 

Requerimento n°024/2021, de autoria do vereador Flávio Jorge, que solicita a 

inclusão dos servidores da polícia civil que prestam serviço no município de 

Farias Brito na lista de prioridades na vacinação contra a covid-19. O 

requerimento foi colocado em discussão, e o vereador Professor Flávio 

defendeu o requerimento, falando que o policial civil está exposto à doença 

assim como o policial militar. O vereador Deir da Catingueira parabenizou o 

vereador Professor Flávio pelos requerimentos. Lembrou que a polícia aborda 

muita gente, sendo a medida importante. O vereador Everton Calixto 

parabenizou o vereador Professor Flávio e pediu que os vereadores 

reforçassem um requerimento seu e do vereador Edson para vacinação dos 

garis e dos coveiros. A vereadora Preta cobrou a vacinação do pessoal da 

assistência social, pois eles estão na linha de frente. O vereador Edson 

Ferreira lembrou que infelizmente as prioridades de vacinação dependem de 

uma política do Estado do Ceará, mas disse ser importante as manifestações 

dos vereadores para que a secretaria de saúde do município leve as demandas 

para o Governo do Estado. O requerimento foi colocado em votação e 

aprovado por todos. O vereador Edson Ferreira lembrou que ficou convocada 

na sessão a reunião da Comissão Permanente para amanhã, dia 10/06/2021, 

às 16 horas, no plenário da Câmara Municipal de Farias Brito. Em seguida, não 

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

Cícero Porfírio da Silva, lavrei a presente ata que será assinada pelos 

vereadores. Plenário Luiz Pereira da Silva da Câmara Municipal de Farias 

Brito, Ceará, 09 de junho de 2021.  
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