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ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA, VIRTUAL, DO SEGUNDO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 09:10 horas (nove horas e dez minutos) do dia 05 (cinco) de agosto 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 pediu para que os vereadores votassem se preferiam 

que as sessões da câmara continuassem virtuais, em virtude da nova variante 

do corona-vírus, ou se elas voltassem a ser presenciais. Os vereadores 

opinaram e ficou decidido em plenário que as próximas sessões serão 

presenciais. Dando prosseguimento, o presidente pediu que o procurador da 

Câmara fizesse a leitura do expediente. O procurador fez a leitura do Projeto 

de Lei Complementar nº. 003/2021, de 13 de julho de 2021, do Poder 

Executivo Municipal, que dispõe sobre criação e o procedimento a ser adotado 

na tomada de contas especial – TCE, no âmbito do município de Farias Brito, e 

dá outras providências. Logo após, o procurador fez a leitura do Projeto de Lei 

nº. 013/2021, de 12 de julho de 2021, do Poder Executivo Municipal, que 

declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel que indica e 

dá outras providências. Os dois projetos foram encaminhados para a Comissão 

Permanente, para posteriormente voltar ao plenário. A palavra foi dada aos 

vereadores. A vereadora Preta, que saudou a todos, criticou a falta de amparo 

aos PCDs (pessoas com deficiência) e mobilizou os vereadores para que 

atuem junto ao gestor em prol da volta de profissionais e procedimentos para 

amparar crianças com necessidades especiais. A vereadora também pediu que 

a prefeitura mandasse limpar o parque de vaquejada, para melhor segurança 

dos que fazem exercícios naquele local. O presidente sugeriu que a casa 

fizesse um ofício, assinado pela vereadora, para pressionar o secretário de 

infraestrutura sobre essa questão. O vereador Cícero Baixinho, que saudou a 
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todos, disse que apenas iria ouvir atentamente o prosseguimento da sessão, 

manifestando-se caso necessário. O vereador Everton Calixto, que saudou a 

todos, parabenizou o secretário de transportes, Vitor, a respeito da “Ladeira 

das Carminha”, que foi recuperada após pedido do vereador. Ele também 

avisou à população do São João que na próxima semana irá começar a ser 

feito o calçamento de São João à Nova Betânia. Agradeceu ao secretário de 

infraestrutura pelo atendimento a Nova Betânia na área de saneamento, 

recuperação de calçamento e iluminação. O vereador Edson Ferreira, que 

saudou a todos, desejou um bom retorno aos trabalhos a todos os vereadores. 

Agradeceu ao prefeito Deda, ao secretário Samuel e ao servidor Schumacher 

por atenderem a requerimento seu, realizando assim alguns procedimentos de 

recuperação de infraestrutura da Vila do Cariutaba e do Sítio Cajueiro. O 

vereador chicão da Canabrava, que saudou a todos, cobrou melhorias para o 

Sítio Souza, assim como está sendo feito em outras localidades de Farias Brito. 

O vereador também pediu ao prefeito que revisse alguns procedimentos 

realizados pelo Demutran. O presidente lembrou que o município é muito 

extenso, mas que a prefeitura tem se empenhado para fazer algumas 

correções em diversos sítios do município. O vereador Chicão destacou que o 

povo está sentindo falta de alguns serviços e pediu que fossem tomadas 

providencias em relação ao aparelho de audição solicitado por ele. O 

presidente disse que fez a parte que lhe cabia em relação a isso. O vereador 

Julinho da Saúde, que saudou a todos, disse estar satisfeito por ser atendido 

pelo prefeito para debaterem algumas necessidades que o vereador havia 

requerido, como a ampliação do cemitério de Nova Betânia e o calçamento de 

Nova Betânia até o Cariutaba, sendo a primeira etapa até o Sítio carnaúba. O 

vereador também solicitou alguns calçamentos do Soturno e serviços no Sítio 

Fazenda, e o prefeito lhe disse que o atenderá. O vereador deixou os pêsames 

à família de Dona Bezerra, conhecida como Raimunda Tatu, e parabenizou o 

conterrâneo e primo Maurício, por mais uma vez ter conseguido medalha na 

Olimpíada Brasileira de Astronomia. Concluiu dizendo estar preocupado com a 

nova variante do corona-vírus e pediu cuidado a todos em relação às medidas 

de contingência. O presidente também destacou e parabenizou Maurício, que é 

seu afilhado. O vereador João Camilo deixou sua saudação a todos. O 

vereador Everton Calixto lembrou ao vereador Julinho que o projeto da 

ampliação da estrutura do cemitério de Nova Betânia está sendo feito e 

convidou o vereador a acompanhar o projeto, por ser um pedido de ambos. 

Também convidou o vereador a fazer visitas em relação ao calçamento do São 
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João. O vereador Raul da Serra, que saudou a todos, destacou a volta das 

sessões, mas lembrou que durante o recesso eles não pararam de trabalhar, 

com reuniões para tratar de questões importantes. Desejou um bom retorno de 

semestre a todos. Lembrou da reunião com representantes do Ministério 

Público para a discussão do retorno das atividades bancárias no município. Se 

colocou à disposição para trabalhar em prol do povo. O vereador Deir da 

Catingueira, que saudou a todos, disse ser um prazer enorme estar de volta. 

Falou que esteve presente junto com o vereador João Camilo na região do 

Cariutaba e Cajueiro e deixou um abraço ao vereador Edson, que é da região. 

Lembrou que há coisas a serem feitas lá, mas que, com um pouco de 

paciência, os serviços serão feitos. Pediu que as ações sejam tomadas para 

que o município continuasse a ser bem visto em relação aos serviços de 

saúde. O vereador Professor Waltene, que saudou a todos, desejou um bom 

retorno das atividades aos colegas vereadores para que, com espírito 

republicano, todos possam buscar o que é melhor para o município. A 

vereadora Preta repetiu sua fala anterior para que os vereadores pudessem 

ouvir melhor. Também trouxe a demanda de algumas luzes que estão 

apagadas no município e pediu informações sobre o plano de retorno às aulas 

do município. Pediu prioridade em relação à melhora dos serviços de saúde. 

Em seguida, não havendo nada para a Ordem do Dia e não havendo mais 

nada a tratar, o presidente 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, 05 de agosto de 

2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


