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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA 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 30 (trinta) 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, vereador Flávio Jorge de Lima, declarou aberta a sessão ordinária 

e indagou, segundo artigo 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 por todos. Em seguida, 

o presidente passou a palavra aos vereadores, conforme inscrição. O vereador 

Deir da Catingueira, que saudou a todos, parabenizou pelo serviço nas 

estradas da região e pediu continuidade no serviço. Desejou que o problema 

de água no Monte Pio e outras localidades seja resolvido. O vereador Chicão 

da Canabrava, que saudou a todos, pediu que o vereador João Camilo 

pudesse cumprir suas promessas. O vereador João Camilo, que saudou a 

todos, disse que vai tentar ajudar a fazer os serviços, pois quem ganha com 

isso é a comunidade. O vereador Everton Calixto, que saudou a todos, 

agradeceu o secretário de obras pelos atendimentos em Nova Betânia e 

registrou a visita do deputado Marcos Sobreira no distrito, para acompanhar o 

calçamento de ruas e os festejos da padroeira. O vereador passou a palavra 

para o deputado, que saudou a todos e agradeceu pela parceria com a Câmara 

de Farias Brito. O vereador Deir da Catingueira perguntou se o Deputado 

Marcos Sobreira, junto a Enel, ajudou a resolver demanda de problema elétrico 

do município. O deputado respondeu que irá entrar em contado para ver o que 

pode fazer para agilizar. O vereador Raul da Serra, que saudou a todos, 

agradeceu à Secretaria de Infraestrutura por um serviço de reparo de 

saneamento básico que foi concluído na Vila Barreiro do Jorge. Agradeceu ao 

engenheiro Schumacher e toda a equipe. O vereador fez um requerimento 

verbal ao secretário de infraestrutura solicitando a execução de uma limpeza 

na Vila Ribeirinha, tirando mato, terras e pintando o meio fio, já que lá não têm 

funcionários específicos para esses serviços. O vereador solicitou também que 
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fossem disponibilizados funcionários, com pelo menos meio expediente, para 

esses serviços na vila. A vereadora Preta, que saudou a todos, reforçou sobre 

a demanda do lixo e a demanda das estradas. Ela parabenizou o vereador 

João Camilo por estar fazendo obras na região. A vereadora disse que fará um 

ofício para a Secretária de Saúde para saber como estão sendo feitas as 

testagens de Covid-19 no município. A vereadora lembrou o dia 26 de junho, 

Dia Mundial de Combate às Drogas. Ela parabenizou Luana, coordenadora do 

CAPS no qual a vereadora está trabalhando como assistente social, pela ética 

e responsabilidade e pediu para os que trabalham no setor público sigam uma 

linha de atuação de respeito ao povo. O vereador Julinho da saúde, que 

saudou a todos, falou que solicitou ao secretário de transportes conserto das 

estradas do Sítio Cachoeira, e o vereador Everton Calixto lhe disse que 

estavam sendo feitos reparos em Nova Betânia até chegar aos sítios Carnaúba 

e Cachoeira, mas o vereador Julinho falou que esses reparos não foram feitos 

ou foram feitos em parte. Lembrou que solicitou também, em pedido verbal, 

que a rota do caminhão do lixo fosse estendida até o Sítio Cachoeira, o que 

também não foi atendido. O vereador fez novamente um pedido para as 

demandas citadas. O presidente disse que já cobrou o reparo da estrada do 

Sítio Cachoeira. O vereador Julinho parabenizou a gestão pelo calçamento da 

estrada do Lamaju. Solicitou ao secretário de infraestrutura troca de lâmpada 

em rua da sua região. Pediu uma melhor comunicação nos convites para 

reuniões, pois na última audiência pública que houve na Câmara ele não 

participou, pois se sentiu excluído. O presidente pediu desculpas e ressaltou 

que os vereadores foram eleitos para todo o município. O vereador Julinho 

também citou o problema para sacar dinheiro no município, já que não há uma 

agência do Banco do Brasil. Sugeriu que os vereadores tomassem uma atitude, 

seja por audiência pública ou convocação, para que o representante do Banco 

Brasil pudesse falar sobre a possibilidade de voltar com a agência no 

município. O vereador também cobrou da ENEL e outra empresa responsável 

que cumpram com os serviços para os quais são designados. O vereador Raul 

da Serra falou que a maior culpada da falta desses serviços é da ENEL. 

Concluindo, o vereador parabenizou o jovem Alex, que trabalha na Secretaria 

de Saúde do município, por atendimento, e pediu que a gestão, representada 

pela Secretaria de Saúde, não medisse esforços para a realização de 

tomografias e raios-x. O vereador Professor Waltene, que saudou a todos, 

falou que solicitou adiantamento do serviço na ladeira da estrada de Chico 

Conrado. Ele acredita que, como estão sendo feitos reparos das estradas do 
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Cipó ao Lenço, lá também será executado. O vereador informou que, junto com 

equipe da Secretaria de Infraestrutura, visitou o Carás e percebeu necessidade 

de reparos nos calçamentos da região. Informou que alguns trechos já foram 

reparados. Destacou que o poder público deve trabalhar em prol do povo que 

mais necessita. Lembrou que é obrigação do servidor público atender com zelo 

à população, mas parabenizou àqueles que estão fazendo um bom trabalho. 

Falou das dificuldades para concluir alguns serviços, em relação às máquinas 

desgastadas, mas destacou o empenho da gestão em tentar fazer os serviços. 

O vereador Julinho lembrou que os vereadores e gestores são pagos para 

resolver as demandas do povo, dando conta do serviço, independente das 

dificuldades. O vereador Professor Waltene concordou que é obrigação deles e 

da gestão fazerem os serviços, mas que não adianta fazer discurso populista 

de que é fácil. Concluindo, disse que todos os serviços citados estão sendo 

executados pelo executivo, com solicitação dos vereadores, mas os vereadores 

não podem se apropriar dos serviços. O vereador Cícero Baixinho, que saudou 

a todos, lembrou que cada vereador tem um conhecimento maior sobre sua 

região, mas que todos são vereadores do município e foram eleitos para 

defender os interesses de todo o município. Disse que esteve com o prefeito 

Deda, que disse que irá calçar estradas na Vila Lamaju. Em relação à água da 

região, disse que todos os municípios passam por dificuldades, mas que a 

população tem o direito de reclamar, pois pagam pra ter uma água de 

qualidade. O vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, lembrou a 

audiência pública junto às comunidades de Nova Betânia, Lamaju, Umari e 

Monte Pio, para discutir a qualidade do abastecimento de água. O vereador 

sugeriu, concordando com o vereador Julinho da Saúde, que fosse discutida 

uma audiência pública junto ao Banco do Brasil, para tratar da abertura da 

agência no município. Disse que também é preciso tratar com a CAGECE, em 

uma audiência que está com requerimento aprovado, sobre o problema do 

abastecimento de água da sede do município e do distrito de Cariutaba. O 

vereador resumiu os primeiros seis meses de trabalho na casa, citando o 

projeto de Indicação que cria o Conselho de Desenvolvimento Rural 

Sustentável, que fortalecerá a agricultura familiar. Destacou a indicação da 

redução da jornada do servidor público com dependente que necessite de 

cuidados especiais. Lembrou a indicação aprovada que cria a renda cidadã, 

que possibilita ajuda a famílias com dificuldades. Lembrou a aprovação do 

Projeto de Lei que reconhece a Associação de Moradores de Cariutaba como 

de utilidade pública. Lembrou também de diversos requerimentos aprovados 
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com o voto de todos os vereadores, a quem agradece. Agradeceu ao prefeito 

por atender aos seus pedidos quando solicitado, assim como a todos os 

servidores do município pelo atendimento às demandas do povo de Farias 

Brito. O presidente também agradeceu a todos os vereadores pela parceria na 

casa e lembrou que eles querem o melhor para o povo do município. Ressaltou 

as dificuldades enfrentadas com a pandemia, mas falou que, com muito 

trabalho, em breve se Deus quisesse a calmaria viria. O vereador também 

disse que os vereadores precisam cobrar um maior respeito da ENEL com os 

consumidores. O vereador Julinho da Saúde parabenizou a polícia militar do 

Ceará, especialmente à que se destaca em Farias Brito. O vereador Chicão da 

Canabrava solicitou que o secretário de obras visitasse o posto de saúde do 

Sítio Souza para atender a uma demanda. Disse que os vereadores têm que 

cobrar pelos serviços da SISAR, para que ela possa fornecer água de 

qualidade para o povo. Também concordou que os vereadores e o prefeito 

devem conversar com o Banco do Brasil para a abertura da agência no 

município. O vereador Edson Ferreira apresentou um requerimento verbal 

solicitando um ofício da Câmara ao representante do banco indagando sobre 

quais as razões da agência do Banco do Brasil ainda não estar sendo aberta. 

O vereador aproveitou para agradecer aos servidores da casa pela contribuição 

nos seis meses que passaram. O presidente disse que irá providenciar o ofício 

solicitado. Em seguida, o presidente determinou a leitura da Ordem do Dia. A 

servidora da casa fez a leitura do Parecer N° 022/2021, da Comissão 

Permanente, sobre a prestação de contas de governo do município no 

exercício financeiro de 2014. O parecer favorável à aprovação das contas do 

governo no exercício de 2014 foi colocado em discussão. O vereador Edson 

Ferreira justificou seu voto, embasando que as contas são auditadas pelo 

Tribunal de Contas do Estado, e que esse órgão técnico opinou pela aprovação 

da referida conta de governo. O vereador Julinho da Saúde destacou o 

vereador Edson pela sabedoria e concorda com ele. O vereador Professor 

Waltene disse que seria contraditório votar diferente do que preconizou o TCE. 

O vereador Deir da Catingueira disse que nenhuma Câmara deve votar contra 

um órgão técnico e fiscalizador. O parecer foi colocado em votação e foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente determinou que a 

servidora da casa fizesse a leitura do Parecer N° 023/2021, da Comissão 

Permanente, sobre a aprovação das Contas do Governo no exercício de 2013. 

O vereador Edson Ferreira, pela ordem, requereu à Mesa Diretora a dispensa 

da leitura dos pareceres, tendo em vista que são de conhecimento de todos da 
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casa. O vereador também sugeriu que as votações fossem em globo, já que o 

parecer sobre as contas do governo do exercício de 2015 também seria 

apresentado na Ordem do Dia. Os vereadores concordaram com o vereador 

Edson, e o presidente colocou o parecer N° 023/ 2021, favorável às contas do 

governo no exercício de 2013, em votação. O parecer foi aprovado por todos. 

Em seguida, o presidente colocou o parecer 024/2021, da Comissão 

Permanente, favorável à aprovação das contas do governo no exercício 

financeiro de 2015, em votação. O parecer foi aprovado por todos. Dando 

prosseguimento, servidora da casa fez a leitura do parecer N°025/2021, da 

Comissão Permanente, sobre o Projeto de Lei N° 012/2021, da autoria do 

poder executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, revoga as disposições em contrário e 

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

colocado em discussão. O vereador Deir da Catingueira parabenizou os 

vereadores e o executivo pelo projeto e pediu que os projetos, quando 

aprovados, fossem executados. Lembrou que o Projeto sobre a Isenção da 

Taxa de Iluminação Pública até hoje não entrou em ação. O vereador Julinho 

da Saúde parabenizou o vereador Edson e disse que projetos como esse têm o 

seu apoio. O vereador Edson Ferreira agradeceu ao prefeito pelo atendimento 

à indicação. Destacou que o projeto é fruto de um debate e que o vereador 

Julinho ajudou a construí-lo. Destacou que o projeto possibilita a criação de um 

espaço para a construção de políticas públicas voltadas para o trabalhador do 

campo. O parecer foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. 

Em seguida, a servidora fez a leitura do Parecer N°026/2021, de autoria da 

Comissão Permanente, sobre o mérito do Projeto N° 003/2021, de autoria da 

vereadora Preta, que dispõe sobre a comercialização, depósito, transporte, 

manuseio, utilização, queima e a soltura de fogos de artifícios e artefatos 

pirotécnicos que possuem estampido, no âmbito do município de Farias Brito e 

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

colocado em discussão. A vereadora Preta pediu compreensão e apoio ao 

projeto, já que os fogos prejudicam idosos, crianças autistas, além dos animais. 

O vereador Deir da Catingueira perguntou sobre a abrangência do projeto. A 

vereadora Preta respondeu que abrange todo o município. A vereadora 

também lembrou que os fogos podem causar queimadas. O vereador Edson 

Ferreira argumentou que votar a favor do projeto é votar a favor da saúde, além 

de ser favorável ao meio ambiente. Lembrou que matérias semelhantes estão 

sendo discutidas no Congresso Nacional e nas assembleias legislativas dos 
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estados. Disse que no seu entendimento estão sendo proibidos apenas os 

fogos que geram um desconforto auditivo, ficando permitidos aqueles fogos 

com apenas efeitos visuais. O vereador Deir lembrou que esses fogos geram 

risco de acidente para quem os solta. O vereador Professor Waltene disse que 

sempre foi contrário à interferência do Estado em atividades religiosas e 

econômicas, mas que voltaria favorável ao projeto por se tratar de uma 

situação específica, que visa atender a uma necessidade de saúde, bem-estar 

e ecológica. O vereador Raul da Serra parabenizou a vereadora Preta pela 

iniciativa e disse que o projeto trata de um anseio da sociedade. O vereador 

Julinho da Saúde parabenizou a vereadora Preta e lembrou que alguns fogos 

prejudicam seres humanos e animais. O parecer foi colocado em votação e foi 

aprovado por todos. Dando prosseguimento, a servidora da casa fez a leitura 

do Requerimento N° 026/2021, do vereador Edson Ferreira, que solicita ao 

presidente da Câmara, após consulta ao plenário, o envio de ofício ao prefeito 

municipal e ao secretário municipal de infraestrutura de Farias Brito solicitando 

a inclusão do Sítio Fazenda na rota da coleta de lixo. O vereador Edson 

Ferreira reforçou que se trata (o requerimento) de uma demanda da 

comunidade, sendo necessária uma mobilização junto ao governo municipal. O 

presidente disse que o município precisa de uma solução rápida em relação 

aos problemas na coleta de lixo. O vereador Raul da Serra falou que após ter 

cobrado o prefeito ele lhe informou que no próximo aditivo estará incluída essa 

rota na coleta de lixo. O vereador Edson Ferreira lembrou que algumas 

comunidades não estavam incluídas no contrato da empresa da coleta, que 

vem de gestões anteriores, sendo necessários alguns aditivos ou ser discutida 

nova licitação. O vereador Professor Waltene disse que requerimentos como o 

do vereador Edson são importantes, pois mostram que os vereadores estão 

empenhados para solucionar os problemas de várias comunidades dentro do 

vasto território de Farias Brito, mas ressaltou que existem alguns trâmites para 

resolver alguns tipos de problema. O vereador Julinho da Saúde reclamou de 

que estão faltando respostas da prefeitura sobre questões levantadas sobre a 

coleta de lixo. Lembrou que a nova gestão fez uma extensão do contrato, por 

mais um ano, que era praticado na antiga gestão. Sugeriu que os vereadores 

requisitassem que a empresa com contrato atual não trabalhasse mais no 

município, dados os problemas nos serviços prestados. Informou que tem um 

requerimento pronto requerendo calçamento para alguns locais do Sítio 

Fazenda. O vereador Deir da Catingueira lembrou que está na expectativa, 

para quando houver outra licitação, de que algumas localidades sejam 
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incluídas na rota da coleta. O requerimento foi colocado em votação e foi 

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

Requerimento N°027/2021, de autoria dos membros da Comissão Permanente, 

que solicita envio de ofício ao Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas e à Superintendência de Obras Hidráulicas do Estado do Ceará 

solicitando a perfuração de poços profundos nas comunidades rurais do 

município de Farias Brito. O vereador Edson Ferreira lembrou que uma das 

deliberações acordadas em audiência pública foi oficiar os responsáveis 

requerendo a perfuração de poços para atender as comunidades com 

dificuldade de abastecimento. Ressaltou que o senhor prefeito tem também se 

empenhado em relação a isso. O vereador Chicão da Canabrava parabenizou 

o vereador Edson pelo requerimento, mas lembrou que os serviços da SISAR 

estão aquém do esperado. O vereador Raul da Serra pediu empenho a todos 

para tentar conseguir melhorias em relação ao abastecimento de água. O 

vereador Julinho da Saúde lembrou que poucas emendas têm vindo de 

deputados para o município. O presidente disse que esteve com o deputado 

Marcos Sobreira, que destinou 300 mil reais para o município, e que o 

deputado Pedro Bezerra destinou 800 mil para pavimentação e 200 mil para a 

saúde. O vereador Edson Ferreira aproveitou a ocasião para fazer um 

agradecimento público ao deputado estadual Marcos Sobreira, e lembrou que 

parte dos 300 mil que ele destinou será para fazer calçamento na Vila de 

Cariutaba. Agradeceu também a todos os deputados que mandaram emendas 

para o município. O vereador Julinho concordou que tudo que entra para o 

município é importante, mas que alguns deputados não estão cumprindo 

promessas, o que o deixa triste. O requerimento foi colocado em votação e foi 

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

Indicação N° 012/2021, de autoria do vereador Professor Waltene, que indica a 

criação de uma comissão especial para estudo de viabilidade técnica e contábil 

com a finalidade de planejamento, reformulação e implantação do plano de 

cargos, carreiras e vencimentos do magistério municipal. O vereador Professor 

Waltene disse que os vereadores assumiram anteriormente um compromisso 

para a criação da referida comissão. Destacou a importância da retomada da 

discussão sobre o plano de cargos, já que houve redução na progressão dos 

professores e houve alteração na política do FUNDEB. O vereador Edson 

Ferreira parabenizou a iniciativa do vereador Professor Waltene, iniciativa que 

segundo ele é a favor da classe dos professores. O vereador Julinho da Saúde 

lembrou que as promessas de campanha do prefeito devem ser cumpridas e se 
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colocou a favor na melhoria dos professores e de todas as classes de 

trabalhadores. O vereador Edson Ferreira esclareceu que há uma lei nacional 

impedindo, até o final do ano, que seja dado aumento de salário aos 

funcionários, incluindo os professores, motivo pelo qual o prefeito ainda não 

cumpriu promessa de campanha. O vereador Professor Waltene disse que 

acredita que as promessas de campanha serão cumpridas, mas que o projeto 

não busca solucionar uma promessa do prefeito, mas visa uma comissão, com 

a participação de todos os poderes e representantes da classe, para avaliar a 

criação de um projeto viável, dentro da realidade financeira, de melhoria do 

plano de cargos e carreiras dos professores. O presidente parabenizou o 

vereador Professor Waltene e reiterou que os vereadores não estão contrários 

aos professores e que está sendo construído um melhor caminho para eles, 

inclusive em relação aos precatórios. Destacou a importância dos professores 

na vida de todas as pessoas. O projeto de indicação foi colocado em votação e 

foi aprovado por todos. Em seguida, o vice-presidente, da câmara assumiria os 

trabalhos da sessão para que fosse discutido requerimento de autoria do 

presidente, vereador Professor Flávio. Com problemas técnicos na sessão 

online, o vice-presidente, vereador Cícero Baixinho e o secretário, vereador 

Everton Calixto, não puderam assumir os trabalhos e a presidência interina foi 

passada para o vereador Edson Ferreira, que determinou que a servidora da 

casa lesse o requerimento. A servidora fez a leitura do Requerimento 

N°025/2021, de autoria do vereador Professor Flávio, que solicita envio de 

ofício à secretária de saúde do município de Farias Brito requerendo a inclusão 

da categoria bancária dentro das prioridades no plano municipal de vacinação. 

O vereador Professor Flávio disse que recebeu um ofício do Sindicato dos 

Bancários solicitando a inclusão e ele está colocando em votação. O vereador 

Julinho da Saúde acha justa a inclusão já que é uma categoria que tem contato 

direto com o povo. O vereador também fez um pedido para que o Padre Paulo 

Sérgio fosse vacinado, já que ele está diretamente ligado ao povo. O vereador 

Professor Flávio Jorge incluiu os líderes religiosos, padres, pastores, líderes de 

religiões de matrizes africanas e demais líderes, em seu requerimento após 

consulta feita pelo presidente ad hoc. O vereador Professor Waltene agradeceu 

à inclusão de todos os líderes religiosos, para não haver uma injustiça. O 

vereador Julinho da Saúde achou justa à inclusão também dos pastores e 

outros líderes. O requerimento foi colocado em votação e foi aprovado por 

unanimidade. Em seguida, a presidência foi retomada pelo vereador Professor 

Flávio, que pediu para que servidor da casa fizesse uma leitura bíblica. Após a 
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leitura, o presidente, não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a 

sessão. Eu, Everton Oliveira Calixto, lavrei a presente ata que será assinada 

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

Farias Brito, Ceará, 30 de junho de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


