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ATA DA DÉCIMA QUINTA 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 16 (dezesseis) de junho 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, 

Cicero Porfírio da Silva, Edson Ferreira Lima, Everton Oliveira Calixto, 

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 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. Em seguida, o presidente determinou a leitura do 

Expediente. A servidora da Casa fez a leitura dos seguintes ofícios: Ofício n° 

184/2021, do deputado federal Pedro Augusto Bezerra, solicitando participação 

na Sessão Ordinária do dia 16/06/2021 da Câmara Municipal de Farias Brito, 

para tratar e debater sobre recursos destinados ao município; Ofício n° 

175/2021, do deputado federal Pedro Augusto Bezerra, indicando emenda de 

bancada destinada ao incremento temporário aos custeios de serviço de 

atenção primária à saúde para cumprimento de metas PAB ao município de 

Farias Brito - CE, no valor de 200 mil reais. A servidora também fez a leitura do 

Projeto de Lei nº 012/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a 

criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Fundo 

Municipal de Desenvolvimento Rural e adota outras providências. Dando 

prosseguimento, foi passada a palavra aos vereadores no expediente. O 

presidente externou um abraço ao vereador Julinho da Saúde e passou a 

palavra para ele. O vereador Julinho da Saúde, que saudou a todos, agradeceu 

a todos os vereadores da casa, em especial ao presidente, que colocou a 

câmara à disposição de todos os vereadores. Agradeceu também em especial 

à vereadora Preta, pelo apoio, e ao povo de Farias Brito pelas orações por 

suas filhas. Agradeceu aos funcionários dos hospitais de Farias Brito e 

Regional do Cariri, pelos cuidados prestados às suas filhas. O vereador 

lembrou do momento difícil passado e citou a bíblia como alento. O vereador 

Raul da Serra, que saudou a todos, solidarizou-se com o vereador Julinho da 
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Saúde e se colocou à disposição para ajudar no que ele precisasse. Lembrou 

que era um dia triste para ele, por fazer três anos do falecimento do seu pai. 

Pediu piedade de Deus para as almas que já partiram. O vereador agradeceu 

ao secretário de infraestrutura e ao engenheiro Schumacher pela execução de 

conserto de saneamento básico na Vila Barreiro do Jorge. O vereador Chicão 

da Canabrava, que saudou a todos, deixou seus sentimentos ao vereador 

Julinho da Saúde e disse que passou também por essa dor quando perdeu o 

seu filho. Ele desejou felicidade e conforto para o vereador. Pediu consciência 

para o povo do município para conter o avanço da pandemia, assim como uma 

boa prestação de serviços pela gestão. O vereador também questionou se o 

presidente havia resolvido seu problema, levantado na sessão anterior, na 

Secretaria de Saúde. O presidente respondeu que não esteve com a 

secretária, mas que iria se disponibilizar para ir até ela. O vereador Everton 

Calixto, que saudou a todos, pediu força à família do vereador Julinho. A 

vereadora Preta, que saudou a todos, pediu conforto à família do vereador 

Julinho. A vereadora também lembrou que questionou várias vezes sobre 

alguns serviços rotineiros, como conserto de postes e limpeza, mas disse ser 

necessário cobrar agora pois a situação desses serviços não está boa. Pediu 

que fosse dado, em relação a essa questão, um olhar diferenciado ao Parque 

de Vaquejadas, por ser um local bastante visitado. O vereador Deir da 

Catingueira, que saudou a todos, deixou um abraço ao vereador Julinho, e 

testemunhou a dor que sua irmã também sofreu, em situação parecida com a 

do vereador. Parabenizou o prefeito pela conquista do SELO UNICEF pelo 

município. Pediu paciência ao povo em relação à comemoração das festas 

juninas. O vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, deixou um abraço 

virtual ao vereador Julinho e lembrou da situação difícil que muitos estão 

passando perdendo entes queridos na pandemia, saudando todas essas 

famílias. O vereador João Camilo, que saudou a todos, deixou os sentimentos 

ao vereador Julinho da Saúde. O vereador Professor Cícero Porfírio, que 

saudou a todos, solidarizou-se com o colega Julinho pela perda de suas filhas 

e lembrou de momentos com o senhor Deir, pai do vereador Raul da Serra. O 

vereador Professor Waltene, que saudou a todos, desejou um bom dia especial 

ao vereador Julinho e externou felicidade pela presença dele. Destacou a 

importância da fé em Deus do vereador. Disse ao vereador Deir que o motivo 

da demora da reforma da estrada do Carás se deu pela debilidade das 

máquinas, mas que serão feitos os reparos necessários. Fez um pedido ao 

secretário de agricultura para que ele providenciasse a retirada de galhos de 
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uma árvore no Tamboril, por gerar risco de acidente. Dando sequência, o 

presidente determinou a leitura da Ordem do Dia. A servidora da casa fez a 

leitura do Parecer n° 021/2021, da Comissão Permanente, sobre o mérito do 

Projeto de Lei 009/2021, de autoria do poder Executivo Municipal, que dispõe 

sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária anual 

para o exercício financeiro de 2022 e adota outras providências. O parecer 

favorável à aprovação do projeto foi colocado em discussão e logo após em 

votação, sendo aprovado por todos. A servidora da casa fez a leitura do 

Parecer nº 019/2021, da Comissão Permanente sobre o mérito do Projeto de 

Lei nº 010/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração 

na Lei 1.130 de 11 de abril de 2005 e adota outras providências. O parecer 

favorável à aprovação do projeto foi colocado em discussão. Não havendo 

manifestação por parte dos vereadores, o parecer foi colocado em votação e foi 

aprovado por todos. A servidora da casa fez a leitura do Parecer n º 018/2021, 

da Comissão permanente sobre o mérito do Projeto de Lei nº 011/2021, de 

autoria do Poder Executivo Municipal, 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 e adota outras providências. O 

parecer favorável à aprovação do projeto foi colocado em discussão. O 

vereador Edson Ferreira defendeu a importância do projeto para ratificar um 

aditivo e agilizar a construção do Aterro Sanitário para resolver o problema do 

lixão no município de Farias Brito.  Pediu transparência por parte do consórcio 

no processo de construção do aterro. O vereador Julinho disse que o consórcio 

há muitos anos deu esperanças para a resolução do problema do lixão, mas 

não viu avanço nessa questão no menor prazo possível. O presidente lembrou 

que há um problema grave para o distrito de Nova Betânia quando há queima 

no lixão. O vereador Raul da Serra também enfatizou o problema com as 

queimadas no período de seca. O presidente passou a palavra para Francisco 

de Brito Lima Junior, para prestar informações sobre a COMARES. Brito Junior, 

ex-secretário do meio ambiente no município de Crato e atual secretário 

executivo do Consórcio COMARES, explicou que se trata de um consórcio 

intermunicipal, que desde 2017 passa por um projeto de reestruturação. 

Explicou que houve uma intervenção do Governo do Federal, com 

desestatização do problema, em parceria com a secretaria das cidades, 

deixando o planejamento anterior. Continuou dizendo que em 2018 a Caixa 
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Econômica Federal lançou uma PPP (Parceria Público-Privada), que se 

arrastou até 2021, ficando ele responsável desde março por tirar do papel essa 

gestão de resíduos sólidos. Destacou a necessidade de uma parceria entre o 

consórcio, o executivo e o legislativo. Lembrou que a tecnologia a ser 

implantada depende de todo um plano, de um estudo e de uma gestão 

organizada por executivos municipal, estadual e auxílio do governo federal. 

Destacou que a fase do processo agora é a de necessidades de operações 

legislativas, como a alteração do segundo aditivo, lançando um terceiro aditivo 

do consórcio. Falou que o aditivo, trabalhado pelo jurídico da Caixa Econômica, 

traz, como novidade, adequações de acordo com a lei federal de saneamento 

básico. Disse que é um projeto suprapartidário e é interessante para os 

municípios de Crato, de Santana e de Farias Brito, assim como para os dez 

municípios consorciados. Convidou os legislativos de cada município envolvido 

para montarem comissões para acompanhamento do projeto. A perspectiva do 

projeto, segundo ele, é que a concessão aconteça voltada para a gestão final 

dos resíduos sólidos, com os municípios garantindo autonomia com relação 

aos trabalhos de limpeza pública até a entrega desse material em estação de 

transbordo para que, a partir de então, uma concessão possa dar o melhor 

tratamento. Garantiu empenho junto com a Secretaria das Cidades do Estado 

do Ceará e com o Ministério do Desenvolvimento Regional do Governo 

Federal, assim como com a Caixa Econômica Federal, para acompanhar esse 

projeto. O vereador Julinho da Saúde perguntou se há um prazo de início e fim 

do projeto, mesmo que a longo prazo. Brito Junior respondeu que a perspectiva 

é de que até o final do ano seja lançada a licitação para a concessão. Com a 

licitação feita, a perspectiva é de que até junho de 2023 os municípios estejam 

contratando um aterro privado na região, para que as atividades dos lixões 

sejam encerradas. Falou que o prazo de encerramento pode ser de 25 a 35 

anos, prorrogável por igual período. Falou que possivelmente o prazo para 

encerrar as obras é de seis anos e que, após isso, a concessionária começará 

a operar buscando o retorno financeiro. Lembrou que o processo dependerá de 

tarifas, por ser uma operação de alto custeio, mas o governo tentará isentar 

algumas classes sociais. O vereador Edson Ferreira se preocupou com a 

questão das tarifas, mas disse que haverá um momento oportuno para discutir 

sobre elas. O vereador Deir da Catingueira indagou se haveria um aterro para 

cada município. Brito Junior esclareceu que a perspectiva, citando o exemplo 

das regiões de Sobral e Jaguaribe, é que haja a construção de um aterro em 

um município específico (provavelmente em Caririaçu, Juazeiro ou Crato) e nos 
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demais se tenha as Centrais Municipais de Reciclagem (CMR), que serão 

destinados para a área de reaproveitamento. Concluiu que Farias Brito deverá 

receber, além de um CMR, um transbordo. O vereador Professor Waltene 

comentou que se preocupa com a questão tarifaria, lembrou que não é o 

momento para essa discussão, mas disse que o custo-benefício desse projeto 

deve ser levado em consideração. O vereador Raul da Serra parabenizou Brito 

Júnior pela explanação e destacou o projeto. Brito Júnior destacou que ter um 

município saneado agrega valor e busca recursos para desenvolvimento social 

e econômico. O presidente agradeceu a Brito Júnior e se colocou à disposição 

para ajudar no projeto. Brito Júnior parabenizou todos os vereadores e também 

se colocou à disposição. O presidente colocou em votação o Parecer N° 

018/2021, que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a servidora da casa 

fez a leitura do Parecer nº 020/2021, da Comissão Permanente sobre o mérito 

do Projeto de Lei nº 009/2021, de autoria do Vereador Edson Ferreira, que 

declara utilidade pública da Associação dos Moradores de Cariutaba - AMOC e 

adota outras providencias. O parecer favorável à aprovação do projeto foi 

colocado em discussão. O vereador Edson Ferreira ressaltou que a iniciativa 

do projeto foi da própria associação. Ele pediu apoio para aprovar o projeto, já 

que declarar de utilidade pública a associação trará benefícios para os 

moradores. O vereador Julinho achou importante a atitude do vereador e da 

associação, e lembrou que quando fez parte da Associação do Bairro Boa Vista 

conseguiu algumas melhorias. Ele pediu que o gestor da cidade providenciasse 

uma sala para atendimento das associações, para legalizá-las. O vereador 

Professor Waltene lembrou que infelizmente a consciência do povo em relação 

a associações é muitas vezes equivocada. Destacou que as associações 

precisam de autonomia para buscar os resultados, com consciência coletiva. 

Ficou feliz pelo interesse da Associação de Cariutaba. O vereador Deir da 

Catingueira opinou que as associações hoje em dia, citando exemplo da 

Catingueira, estão paradas. Concordou com a proposta do vereador Julinho 

para a criação de uma sala para as associações. O vereador Professor 

Waltene reiterou a necessidade de as associações buscarem o bem coletivo. O 

vereador Chicão da Canabrava lembrou da importância dos dirigentes das 

associações, mas disse que cada pessoa da comunidade deve assumir os 

seus deveres. Lembrou das conquistas da Associação do Sítio Souza, com a 

ajuda de cada morador. Disse que o mesmo não aconteceu com São Vicente. 

A vereadora Preta lembrou que há na Assistência Social uma pasta com o 

nome de cada associação do município. Concordou com o vereador Professor 
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Waltene e acrescentou que as associações não têm noção da força que eles 

têm. Citou o marco regulatório das associações e disse que há uma série de 

trâmites legais para a associação buscar melhorias e fazer exercer sua força. 

Reiterou a importância da participação da comunidade e citou cursos para 

melhor embasá-los. O vereador Edson Ferreira destacou a importância das 

associações para a defesa e a reivindicação de direitos. Citou as conquistas da 

Associação do Sítio Cajueiro. Lembrou do pleito da Associação do Sítio Souza, 

junto com a Associação do Sítio Cajueiro, para o abastecimento de água do 

Sítio São Vicente e do Sítio Caiçara, respectivamente. Lembrou da participação 

da Associação do Adão para pleitear, no mesmo processo, benefício para o 

Sítio Cipó. Destacou que as associações precisam andar com suas pernas, 

mas que precisa de um suporte do executivo. O vereador Chicão falou 

acreditar que o prefeito e os vereadores podem ajudar as associações em seus 

compromissos. O vereador Professor Waltene destacou ser favorável às 

associações e concorda com o apoio do poder público a elas, mas se assusta 

quando o poder público passa a pagar algum valor que é de responsabilidade 

dos membros, gerando comodismo. O vereador Edson destacou a importância 

de o município dar uma assessoria jurídica e contábil para as associações. A 

vereadora Preta concorda que essa é uma parte que o município deve ajudar, 

com orientação, mas destacando a importância da autonomia das associações. 

O presidente colocou o parecer em votação, que foi aprovado por todos. Em 

seguida, a servidora fez a leitura do Requerimento nº 025/2021, de autoria do 

Vereador Edson Ferreira, que solicita envio de ofício ao Sr. Prefeito Municipal e 

ao Sr. Secretário de Infraestrutura requerendo a recuperação no calçamento 

das seguintes ruas e estradas: Rua Antônio Rodrigues, Vila de Cariutaba, 

Distrito de Cariutaba; Ladeira do Alto Grande, na CE 166, no trecho que liga a 

Vila de Cariutaba ao Sítio Cajueiro; Passagem Molhada, na CE 166, logo após 

a passagem do Rio Carius, no Sítio Cajueiro, Distrito de Cariutaba; Ladeira que 

interliga o Sítio Caiçara e o Sítio Pedra Preta, logo após a passagem do Rio 

Carius, Sítio Pedra Preta, Distrito de Cariutaba. O presidente colocou o 

requerimento em discussão. O vereador Edson Ferreira pediu que o senhor 

prefeito mobilizasse os servidores da prefeitura para a recuperação dos 

referidos calçamentos. Afirmou que o requerimento é uma forma de lembrar 

oficialmente o que já havia feito de forma oral. O vereador Chicão parabenizou 

o vereador Edson pelo trabalho realizado em Cariutaba. Lembrou da 

necessidade de cobrança por parte dos vereadores. O presidente colocou o 

requerimento em votação, que foi aprovado por todos. Dando prosseguimento, 
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a servidora da casa fez a leitura do Requerimento nº 026/2021, de autoria do 

vereador Edson Ferreira, que solicita envio de ofício ao Sr. Prefeito Municipal e 

ao Sr. Secretário de Infraestrutura solicitando a substituição das lâmpadas 

queimadas nas ruas da Vila Cariutaba e Sitio Cajueiro, bem como a instalação 

de braços de luz nos postes que ainda não possuem iluminação pública nas 

mesmas localidades. O requerimento foi colocado em discussão. O vereador 

Edson Ferreira falou que se trata de uma demanda do povo e pediu 

sensibilidade para o secretário de infraestrutura repensar o planejamento da 

recuperação da iluminação pública, pois é um serviço que está demorando 

para acontecer. O vereador Everton Calixto disse que a infraestrutura também 

depende da secretaria de transportes, de material para os serviços. Lembrou 

de algumas solicitações suas para a sua região, Nova Betânia, que ainda não 

foram atendidas por problemas de equipamento. O vereador Julinho da Saúde 

pediu para o gestor contratar um caminhão particular, como era feito na gestão 

anterior, para consertar essas lâmpadas de conserto perigoso, para não ficar 

dependendo das frotas do município. O vereador agradeceu ao secretário de 

transportes, Vitor, e ao prefeito, pelo bom trabalho feito nas estradas do 

Soturno. O vereador Chicão pediu ao secretário de transportes uma atenção ao 

lixo do Sitio Souza, que estão espalhados na estrada. A vereadora Preta 

observou que pelas redondezas do Monte Pio há muito lixo pela estrada. O 

vereador Deir disse que deve haver uma cobrança, em relação ao lixo, à 

empresa que realiza o trabalho, e não da secretaria. O requerimento foi 

colocado em votação e foi aprovado por todos. Em seguida, o presidente pediu 

para o servidor da casa fazer uma leitura bíblica. Após a leitura, o presidente 

informou que o deputado Pedro Bezerra não pode participar da reunião, pois 

estava em outra reunião, e lembrou que o deputado enviou ofício liberando 200 

mil reais para a saúde e, anteriormente, 800 mil reais para pavimentação. 

Depois, 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, 16 de junho de 2021.  
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