
 
ESTADO DO CEARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 
 

1 

__________________________________________________________________ 

Rua Independência Nº 190, Bairro Nova Esperança, Farias Brito – Ceará. 

Cep: 63.185-000. Tel: (88) 3544-1231. www.camarafariasbrito.ce.gov.br  

 

ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 09:00 horas (nove horas) do dia 18 (dezoito) 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, João Ferreira de 

Alencar, Manoel Domingos da Silva e Raul Franklin Carvalho de Souza. A 

vereadora Heloísa Aurélio de Meneses Pereira não esteve presente, mas sua 

ausência foi justificada. 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 convidou para sentar à mesa o ex-vereador, e agora assessor do 

deputado Davi de Raimundão, Chico da Betânia. O presidente determinou a 

leitura do Expediente por servidora da casa. A servidora fez a leitura do Ofício 

n° 102/2021, do presidente da câmara, vereador Flávio Jorge, direcionado ao 

Sr. Davi de Raimundão, que solicita juntamente ao Governo do Estado do 

Ceará a iluminação do contorno da CE 386, em Farias Brito-CE. Dando 

sequência, a palavra foi passada para os vereadores. O vereador Julinho da 

Saúde saudou a todos e parabenizou pelo aniversário do amigo Simplício, que 

segundo ele contribuiu muito pela segurança pública do município. O vereador 

Raul da Serra, que saudou a todos, requereu de forma oral ao secretário de 

infraestrutura Samuel Linhares, um reparo em calçamento próximo à Vila do 

Barreiro do Jorge. Pediu também uma reforma na pintura do posto de saúde da 

referida vila. Requisitou reparo em calçamento que dá acesso ao sítio 

Umburana. Pediu que seja destinada uma equipe para solucionar problemas de 

saneamento na escola Cosmo Alves Pereira, no Quincuncá. O vereador 

Julinho da Saúde também se dirigiu ao secretário de infraestrutura pedindo que 

problema de iluminação na quadra do Umari fosse solucionado, além de um 

problema com uma tomada solta no local. O presidente enalteceu as presenças 

do deputado estadual Davi de Raimundão e do secretário de Cultura e 

Esportes, Roberval, e convidou os dois, além do ex-vereador Chico da Betânia, 

para se sentarem à mesa. A palavra foi passada ao ex-vereador Chico da 
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Betânia para uma breve apresentação. O assessor, que saudou a todos, 

apresentou o deputado Davi de Raimundão, com uma breve biografia, expondo 

qualificações profissionais, filiação partidária (MDB) e histórico político, assim 

como um breve histórico do seu pai, o médico e ex-deputado estadual, além de 

ex-deputado federal e ex-prefeito, Raimundo Macêdo. O assessor lembrou que 

quarta-feira passada a participação dele via internet foi tentada, mas que hoje o 

deputado estava presencialmente para falar com o povo de Farias Brito. O 

deputado Davi de Raimundão, que saudou a todos, resumiu algumas 

demandas concluídas e outras em curso, como a construção de vários poços 

profundos, demandas passadas por Chico da Betânia. Citou a solicitação da 

recuperação e reforma da estrada estadual CE 166, que liga o trecho Nova 

Olinda a Farias Brito, assim como a solicitação da reforma da rodovia CE 386, 

que liga o Crato a Farias Brito. Citou a destinação de recursos do Programa de 

Cooperação Federativa. Deixou claro sobre a quantidade de recursos que um 

deputado tem por ano, para externar a importância que ele vem dando ao 

município de Farias Brito. Disse que noventa por cento dos fundos destinados 

a ele foram passados para a Saúde de Farias Brito. Falou que solicitou visita 

técnica para identificar possíveis locais aptos à construção de barragens e 

açudes visando prover o abastecimento humano e para fomento da agricultura. 

Também pediu a doação de dez cilindros de oxigênio para o Hospital Geral de 

Farias Brito, bem como a construção e instalação de chafarizes nos sítios 

Lagoa de Dentro, Lagoa de Fora, Cedro e Fazenda. Falou da solicitação de 

material esportivo junto à Secretaria de Esportes. Disse que solicitou também 

uma viatura para o Demutran, através do Detran. Solicitou também a 

construção de um centro educativo para o distrito de Cariutaba. Disse que 

conversou com o governador do estado, Camilo Santana, junto ao prefeito 

Deda, sobre o distrito industrial, um sonho de Farias Brito pois possibilita 

oportunidades para o povo. Também conversou com o governador sobre o 

retorno das obras da escola estadual em Farias Brito. Disse que continuará 

empenhado para que o anel viário saia e que todas as obras andem 

corretamente. Citou a demanda da reabertura da agência do Banco do Brasil 

em Farias Brito. Colocou seu gabinete à disposição de qualquer cidadão para 

conversar sobre melhorias para o povo. Citou seus projetos como deputado, 

como a lei, aprovada e sancionada, que visa a distribuição gratuita de 

absorventes para as adolescentes de escola pública e o projeto que obriga um 

percentual de brinquedos, nos parques, adaptados para crianças com 

mobilidade reduzida. Também o projeto que torna obrigatório às escolas 
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estaduais a ensinar as crianças a terem um tratamento especial aos animais, 

visando coibir a violência. Citou o projeto que cria o “castramóvel” nos 

municípios com acima de trinta mil habitantes. Citou o projeto que torna a 

educação atividade essencial no estado, o projeto que visa tratar com o método 

Padovan crianças com déficit de atenção. Também citou um pedido para a 

criação de um hospital psiquiátrico para a região do Cariri. O deputado deixou o 

seu mandato à disposição a todos que quiserem ajudar. O vereador Everton 

Calixto, que saudou a todos, agradeceu o deputado estadual pelo carinho ao 

município e levou ao deputado a demanda do problema da água no município e 

comunicou a ele sobre o sonho da construção do açude do Riacho do Barriga. 

O vereador Professor Waltene, que saudou a todos, indagou ao secretário 

sobre o reservatório conhecido como açude de Ciço Mathias, que a algum 

tempo atrás quase teve a parede rompida. Perguntou ao deputado sobre a 

reestruturação dessa parede, sobre como seriam os caminhos para essa 

reestruturação e se o deputado poderia fazer algo a respeito. O deputado 

respondeu que irá formalizar cada pedido dos vereadores e destinar à 

secretaria responsável. Convidou o vereador a estar presente quando ele 

marcar reunião com a Secretaria de Recursos Hídricos. O vereador Professor 

Waltene solicitou um aceno por parte do executivo à classe dos professores em 

relação à criação da comissão para a elaboração da ampliação dos 

profissionais de educação e em relação à melhoria do plano de cargos e 

carreiras. Disse querer entender o porquê dessa comissão não ter começado a 

ser discutida. O presidente destacou a abertura do prefeito para com a classe 

dos professores, como quando se compromissou a pagar os precatórios. O 

vereador Deir da Catingueira, que saudou a todos, falou que em sua região há 

uma área boa para a criação de um açude, área já doada por particulares. 

Perguntou sobre a falta de interesse para se fazer essas obras no município. 

Disse que há um projeto para essa obra em sua casa que não foi para frente. 

Falou que sempre cobrou do gestor sobre equipamentos para o esporte no 

município. Pediu que o deputado e o secretário de esportes olhassem com 

carinho para essa parte muito importante para o município. Agradeceu ao 

deputado pelos recursos destinados ao município. O deputado Davi agradeceu 

aos cumprimentos a ele e a seu pai, e comunicou que seu pai está hoje em 

Farias Brito, consultando, atendendo e marcando cirurgias, sem custos para o 

município, o que vem fazendo uma vez por mês. Comunicou que vai lutar para 

trazer equipamentos para a secretaria de esportes do município. Disse que 

pessoas técnicas do estado estão analisando um melhor local para se construir 
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um açude no município. Agradeceu ao líder de partido Eunício de Oliveira, 

pelos recursos trazidos ao estado no passado como senador. O vereador Deir 

disse que fez pedidos ao senador Tasso Jeiressati e ao senador Cid Gomes e 

não foi atendido, destacando a importância de um deputado estadual interceder 

por esses pedidos. O secretário de Esporte e Cultura, Roberval, que saudou a 

todos, disse que formalizou pedido para material de esporte do município. 

Disse que conta com o deputado Davi e todos os vereadores para suprir essas 

demandas do esporte e da cultura, que são importantes para tirar as crianças e 

adolescentes das drogas. Se colocou à disposição de todos para receber 

demandas para o município. Ele disse que já visitou um levantamento de todos 

os campos e quadras da cidade e que passará toda a demanda cabível para a 

pasta de infraestrutura. Citou que alguns projetos estão funcionando, como o 

do poliesportivo, da SPAC, em parceria com o governo federal, que está 

atendendo 120 alunos. O projeto não gera nenhum custo para a prefeitura, 

segundo o secretário. O vereador Raul da Serra chamou a atenção para a 

coleta de lixo no Quincuncá, que há três dias não é efetuada. Reivindicou 

recursos para a Serra do Quincucá, para resolver problemas com a água e com 

calçamento. O vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, agradeceu ao 

acolhimento do deputado e da Assembleia Legislativa a requerimento seu 

requerendo recuperação da Rodovia CE 166. O vereador disse que esteve na 

superintendência de obras públicas do estado e lá lhe foi informado que a 

rodovia seria recuperada. Agradeceu junto ao povo de Cariutaba por 

requerimento apresentado pelo deputado para a construção do centro de 

educação infantil. Em nome do prefeito, na qualidade de líder do governo, 

agradeceu pelo deputado ter se empenhado para aprovar mais de 900 mil reais 

no MAP para o município. Reforçou os pedidos dos colegas relacionados à 

questão hídrica. Citou os problemas com a CAGECE relacionados à 

quantidade e qualidade de água. Colocou o seu mandato à disposição para 

que juntos pudessem procurar o melhor para Farias Brito. O deputado 

destacou a importância de os vereadores trazerem as demandas para ele. O 

vereador Edson Ferreira disse que há uma previsão legal de um compromisso 

da CAGECE para investimento para melhoria do abastecimento e saneamento 

básico, mas que de fato não foi percebido esse investimento. Destacou que a 

saúde do município está caminhando bem, apesar da crise. Destacou a 

importância de se criar reservatórios no município, o que possibilitaria melhora 

na agricultura. Pediu ajuda ao deputado junto ao Governo do Estado para essa 

articulação junto ao Governo do Estado, DENOX, Sohidra e Governo Federal. 
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O vereador Professor Waltene destacou que a construção de uma barragem 

também evitaria possíveis inundações na sede e no distrito de Cariutaba. O 

deputado atentou para a possibilidade de rescisão de contrato caso a CAGECE 

não cumpra as obrigações. O vereador João Camilo, que saudou a todos, disse 

que as demandas são muitas e destacou a facilidade de se criar uma barragem 

estreita no Sítio Cachoeira, limite com Nova Olinda. Indagou sobre a 

possibilidade de pavimentação da estrada que liga Farias Brito a Nova Olinda, 

para fazer a interligação dos municípios. O deputado disse que conhece a 

estrada e que essa demanda entrará em seus pedidos para ver se o Governo 

do Estado faz o piçarramento ou o asfalto da estrada. O vereador João Camilo 

disse que é a primeira vez que tem notícias de um deputado prestando 

esclarecimentos para a Câmara de Farias Brito em plenário e disse que isso é 

importante. Lembrou que a ENEL está com problemas no município, com 

contas absurdas e maus serviços, e indagou se esse problema era a nível 

estadual, pergunto para o deputado as medidas que poderiam ser tomadas. O 

deputado disse que se trata de um problema em todo estado, que já houve 

reclamações, mas essas reclamações não geraram solução permanente. 

Destacou que a população é refém da ENEL e que se houvesse concorrência 

os serviços poderiam ser melhorados. Disse que continuará reclamando e 

ajudando no que puder em relação a essa demanda. O vereador Cícero 

Baixinho, que saudou a todos, reforçou a reivindicação das comunidades dos 

sítios Lagoa para a construção de chafarizes nas localidades. Citou a demanda 

de água na Vila Lamaju, em relação à troca da tubulação, competência do 

SISAR, pois a água está entrando suja nas casas. O deputado falou que o 

SISAR também é do Estado, e que está marcada para próxima segunda uma 

reunião com a empresa e o deputado em Juazeiro para tratar de uma demanda 

do município de Várzea Alegre. Disse que levará a demanda de Farias Brito 

também para a reunião. O vereador Chicão da Canabrava, que saudou a 

todos, agradeceu a presença do deputado. Destacou que o município já fez 

muitas obras e que sempre ouviu muita promessa em relação à estrada de 

Farias Brito a Nova Olinda, mas sem ações concretas por parte de deputados. 

Pediu a Deus para que o deputado pudesse ajudar em relação às cobranças 

feitas pelos colegas vereadores. O deputado disse que promete fazer o que 

estiver ao seu alcance, que é cobrar o Governador e as secretarias 

responsáveis pelas demandas trazidas, inclusive em relação à estrada citada 

pelo vereador. O vereador Edson Ferreira falou que acha que tem algum MAP 

aberto há uns três anos para a pavimentação da rodovia, mas que nunca saiu. 
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Pediu para o deputado consultar se havia alguma coisa em aberto nesse 

sentido. O deputado disse que procurou se havia algum MAP alocado, mas não 

foi constatado em Farias Brito para a rodovia. O vereador Julinho da Saúde 

cumprimentou o secretário de esportes Roberval e o deputado Davi de 

Raimundão. Pediu que o deputado visse junto com a Superintendência de 

Obras Públicas sobre a sinalização da CE 386, que liga Farias Brito ao Crato. 

Pediu que o deputado atentasse para a questão das passagens molhadas da 

CE 486, que liga Farias Brito a Altaneira, indicando que tem um requerimento 

na casa do ex-vereador Chico da Betânia em relação a essa demanda. Citou 

um pedido de uma cidadã do município para o deputado tentar solucionar 

problema de água na Vila Lambedouro, tanto em relação à qualidade quando 

na quantidade da água. O deputado se colocou à disposição da comunidade do 

lambedouro. Pedirá junto ao Detran pela sinalização da região e irá receber o 

requerimento do ex-vereador Chico da Betânia. Falou que o fato da população 

trazer demandas fortalece seu trabalho como deputado. Em seguida, o 

presidente passou a palavra para o vice-prefeito do município, Lauro 

Nathanael. O vice-prefeito, que saudou a todos, destacou que o deputado Davi 

tem sido um parceiro da administração da cidade, sempre recebendo bem as 

demandas do prefeito. Pediu que o deputado olhasse com bons olhos todos os 

pedidos feitos pelos vereadores, pois são pedidos dele e do prefeito também. 

Reiterou os problemas enfrentados com o SISAR no município e parabenizou o 

deputado e os vereadores pelo empenho para tratar sobre as demandas da 

população. O presidente agradeceu o deputado pelo empenho para trazer 

verbas para o município e deu início à Ordem do Dia. A servidora da casa fez a 

leitura do Requerimento 032/2021, do vereador Julinho da Saúde, pedindo para 

que seja feito o calçamento em pedra tosca da rua Carlivan Bezerra Alves, 

travessa da rua Padre José Eugênio Leite com a rua São Francisco, bairro 

centro. Também solicita a implementação de água potável nas ruas citadas. O 

requerimento foi colocado em discussão. O vereador Julinho da Saúde pediu o 

voto dos vereadores para aprovar o requerimento por se tratar de uma 

demanda importante para a comunidade. O requerimento foi colocado em 

votação e foi aprovado por todos. A servidora da casa fez a leitura do 

Requerimento nº 033/2021, de autoria do Vereador Julinho da Saúde, que 

requer do Secretário Municipal de Transporte a manutenção das estradas 

carroçais que ligam o Sítio São João ao Sítio Cachoeira e a estrada que liga a 

Vila Cariutaba ao Sítio Caiçara. O requerimento foi colocado em discussão. O 

vereador Julinho da Saúde defendeu a importância do requerimento e disse 
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que nos corredores do Sítio São João só dá para passar um carro. Informou 

também que as estradas para o Sítio Caiçara estão em péssimas condições. 

Disse ser um reforço a um requerimento existente do vereador Edson. O 

vereador Professor Waltene informou que, infelizmente, em sua localidade as 

estradas ainda não foram feitas, e a região carece com urgência dessa 

revitalização. Lembrou das dificuldades do secretário Vitor em resolver as 

demandas, não por falta de boa vontade, mas dificuldades com máquinas 

depreciadas. Pediu que fosse feita uma avaliação de como foram executados 

os trabalhos e qual seria a melhor forma de se fazê-los ano que vem, já que da 

forma que foi feito esse ano não funcionou. O vereador Edson Ferreira pediu 

para o vice-prefeito presente dar atenção a essas estradas, em especial à do 

Carás que ainda não foi feita. O vereador destacou que houve problemas de 

planejamento esse ano, e reforçou o pedido de avaliação para fazer melhor 

ano que vem. O vereador Professor Waltene disse que talvez a principal falta 

de planejamento tenha sido achar que as máquinas existentes dessem contas 

das demandas. O vereador Edson Ferreira falou que o município precisa, no 

planejamento, definir as prioridades. O vice-prefeito informou que a situação do 

maquinário é delicada, mas que estão procurando resolver as demandas na 

medida do possível. O requerimento foi colocado em votação e foi aprovado 

por todos presentes. A servidora da casa fez a leitura do Projeto de indicação 

nº 013/2021, de autoria do Vereador Edson Ferreira, que indica ao Sr. Prefeito 

Municipal a instituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável e o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável e 

adota outras providências. O projeto de indicação foi colocado em discussão. O 

vereador Edson Ferreira disse que a indicação surgiu após um diálogo de 

alguns vereadores com o setor produtivo do município. Mostrou a necessidade 

de se ter um órgão para a interação do governo e a sociedade com o setor 

produtivo, reestabelecendo o protagonismo econômico no município, 

destacando também a importância da criação de um fundo para financiar as 

demandas necessárias. O vereador Professor Waltene falou que o 

desenvolvimento econômico e geração de renda para o município eram 

bandeiras dos vereadores em campanha. Disse que a criação do conselho vai 

abrir espaço para o debate entre o setor público e setor privado, com a riqueza 

a ser produzida e distribuída. Parabenizou o colega pela iniciativa. O vereador 

Julinho da Saúde parabenizou o vereador Edson por essa e outras 

proposições. O projeto de indicação foi colocado em votação e foi aprovado por 

todos os presentes. O presidente agradeceu pelas presenças do deputado Davi 
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de Raimundão, do secretário de Cultura e Esportes e do vice-prefeito. Em 

seguida, 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, 18 de agosto de 2021.  

 

 

  

 

 

 

 

 


