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ATA DA DÉCIMA NONA 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 11 (onze) 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. O presidente 

destacou a presença do ex-vereador Chico da Betânia e do representante da 

Associação do Sítio Lagoa. Ele comunicou aos vereadores que já houve vários 

pedidos, como para os deputados Davi de Raimundão, Pedro Bezerra e 

Marcos Sobreira, para prestarem contas e falarem sobre o município nas 

sessões. Colocou a casa à disposição de qualquer deputado que queira 

contribuir com o município. Logo após, ele abriu um espaço, através de 

videoconferência, para o deputado Davi de Raimundão se pronunciar. Por 

problemas técnicos, a videoconferência não ocorreu. Em seguida, o presidente 

pediu que o procurador da Câmara fizesse a leitura do Expediente. O 

procurador fez a leitura do Convite para participar da 11ª Conferência Municipal 

de Assistência Social de Farias Brito/CE e do Ofício da Associação Comunitária 

do Sítio Lagoa de Dentro solicitando ajuda financeira dos vereadores para 

pagar o conserto do trator da referida associação. Em seguida, a palavra foi 

passada aos vereadores. O vereador Julinho da Saúde, que saudou a todos, 

parabenizou em nome do vereador doutor Edson, a todos os advogados da 

casa e a todos os advogados de Farias Brito pelo dia do advogado. Saudou 

também os estudantes por ser o dia do estudante. O vereador fez uma crítica à 

CAGECE por estar emitindo conta de água com valores referentes a serviços 

futuros. O presidente disse que providenciará um ofício pedindo explicações 

para a população por parte dos representantes da empresa. O vereador 

Professor Waltene, que saudou a todos, parabenizou todos os estudantes do 

Brasil e lamentou o prejuízo na aprendizagem por conta da pandemia. Dirigiu-
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se à população do Sítio Carás dizendo que ele está na luta para atender a 

demanda da recuperação das estradas da região. Informou que, apesar dos 

problemas técnicos, máquinas possivelmente estarão se dirigindo para lá 

amanhã para fazer o trabalho. O vereador cobrou a criação da Comissão de 

Avaliação para a possível ampliação dos professores por parte do poder 

executivo. Falou que a criação da comissão é importante para o planejamento, 

por mais que a ampliação não possa sair esse ano. O vereador Edson Ferreira 

saudou a todos, em especial aos estudantes do município e do Brasil pelo dia 

do estudante. Saudou também em especial o colega Raul da Serra, o 

procurador doutor Lair e todos os advogados em nome da OAB, que é 

essencial à justiça do Brasil. O vereador observou o poder de articulação que o 

prefeito de Farias Brito tem junto ao Governo do Estado. Ele disse que o 

município tem muitos recursos empenhados, alocados em MAPs, sendo a 

grande maioria aprovada, com limite. Falou que isso é fruto da articulação de 

diversos atores, inclusive vereadores da casa, como os vereadores Everton 

Calixto e Professor Flávio junto aos deputados. Comunicou que o município 

tem um montante significativo de recursos previstos para virem a partir do 

Governo do Estado. Informou que acompanhou o prefeito na assinatura do 

SINALIZE, ajudando a articular com o deputado Guimarães e o 

superintendente de Obras Públicas, o programa que vai viabilizar a 

recuperação da malha asfáltica do perímetro urbano do município e 

proporcionará sinalização. Informou que também há recursos alocados para 

saúde e educação. Disse estar feliz pela programação da construção de uma 

“areninha” no distrito de Cariutaba. Reforçou o pedido do vereador Professor 

Waltene para a instalação imediata da comissão para se discutir a ampliação 

dos professores. Informou que saiu no dia de ontem um acórdão do TJ-CE 

dando razão à tese da prefeitura, que foi defendida pelos vereadores, de que a 

ampliação feita anteriormente, em 2019, de fato era ilegal, inconstitucional. O 

presidente reiterou a importância da articulação do município junto ao Governo 

do Estado. Ele convidou o ex-vereador Chico da Betânia para se sentar junto 

aos vereadores. O vereador Raul da Serra, que saudou a todos, parabenizou 

os estudantes e os advogados do município. Parabenizou o prefeito e os 

colegas vereadores pela busca de recursos para o município. Sugeriu que os 

vereadores cobrassem um pouco dessa verba para investimento em suas 

respectivas comunidades. Disse aos colegas que podem contar com sua ajuda 

para a criação da comissão da ampliação dos professores. O vereador Everton 

Calixto, que saudou a todos, comunicou que no último domingo teve uma 
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reunião no Sítio São João e através dela a comunidade fez vários pedidos para 

a casa legislativa, sendo duas das reivindicações a questão do calçamento e o 

problema da água da SISAR. Pediu que o presidente providenciasse um ofício 

endereçado ao prefeito para requisitar a cavação de um novo poço na 

localidade. O vereador Deir da Catingueira, que saudou a todos, disse estar 

feliz pela melhora do quadro da pandemia no município e pela volta dos 

trabalhos presenciais. Pediu para que o prefeito Deda dessa uma olhada para 

as estradas da região, mas entendendo a dificuldade para fazer o reparo em 

todas. Agradeceu aos secretários que atenderam aos seus pedidos e 

parabenizou todos os estudantes e advogados do Brasil. O vereador Cícero 

Baixinho, que saudou a todos, iniciou sua fala dizendo que foram feitos alguns 

consertos no calçamento na comunidade do Lamaju, mas que já há novos 

buracos a serem reparados. Parabenizou todos os advogados e estudantes do 

Brasil. Falou que os vereadores estão empenhados em trazer bons fluídos para 

o município. Pediu empenho para que os vereadores possam criar o mais 

rápido possível a comissão de ampliação, para que seja estudado o melhor 

para a categoria dos professores. Falou que em reunião com o prefeito, falaram 

sobre a questão dos precatórios, ficando claro na reunião que o prefeito se 

propõe a pagar. O presidente destacou a importância da questão dos 

precatórios, já que a classe dos professores é para ele uma classe que deve 

ser muito mais valorizada. O vereador Chicão da Canabrava, que saudou a 

todos, parabenizou todos os pais, pelo Dia dos Pais acontecido no último 

domingo. Disse estar feliz pela volta aos trabalhos presenciais, mas triste por 

ter requisitado reiteradas vezes um aparelho auditivo para acompanhar as 

sessões e não ter obtido êxito em sua reivindicação. Novamente o vereador 

pediu que o presidente tomasse providências em relação a isso, já que disse 

ser um direito seu como deficiente. Ele avisou que irá a Juazeiro do Norte fazer 

uma consulta do ouvido e se informar sobre o preço do aparelho, para depois 

informar o presidente. Disse estar cobrando um aparelho apenas para escutar 

a sessão. O presidente falou que não tira a razão do vereador Chicão, mas 

disse que não é ordenador de despesa do município e que já falou com a 

secretária de saúde sobre a demanda do vereador. Convidou o vereador para 

juntos ligarem para a secretária ao término da sessão. A vereadora Preta, que 

saudou a todos, chamou atenção para o projeto de lei que versa sobre a 

desapropriação, citando que a desapropriação pública, segundo lei, deve ser 

feita por decreto do prefeito. A vereadora pediu que o procurador da Câmara 

atentasse para isso, para não gerar problemas posteriores, já que todos, 
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inclusive os vereadores, não se atentaram a isso ao lerem o projeto. O 

presidente sugeriu que antes da leitura da matéria, na Ordem do Dia, os 

vereadores suspendessem a sessão por alguns minutos para tratar do assunto. 

A vereadora Preta pediu atenção sobre esses assuntos. O vereador Raul disse 

que a desapropriação pode acontecer por duas vias (através de projeto de lei 

também), e disse que acha que o intuito da prefeitura ao passar essa matéria 

pela Câmara era para dar mais segurança ao ato. A vereadora falou que, 

segundo o artigo sexto da Lei N° 3365, de 1941, a declaração de utilidade 

pública será feita por decreto do presidente da república, governador, 

interventor ou prefeito. Em seguida, a vereadora, reforçando a fala dos colegas, 

pediu para que as comunidades de Farias Brito fiquem atentas em relação às 

verbas vindas ao município. Informou que está acontecendo o PPA do 

município, que é uma parceria que o município tem para a construção de uma 

Farias Brito melhor, sendo importante que a comunidade participe das reuniões 

para a construção dele, já que se trata de um plano para quatro anos. A 

vereadora comunicou sobre a Conferência de Assistência Social, que segundo 

ela é um dos momentos mais ricos que existe na área, sendo importante para a 

construção de pautas para a comunidade relacionadas à assistência. Convidou 

os vereadores e a comunidade para participarem. A vereadora também falou 

sobre a situação de algumas pessoas em situações difíceis relacionadas ao 

álcool na região do parque de vaquejada e disse que ainda existem muitas 

luzes apagadas na cidade. O presidente reforçou os convites importantes feitos 

pela vereadora. A vereadora Preta concluiu parabenizando todos os 

advogados, em especial o seu marido, doutor José Maria. Parabenizou 

também todos os estudantes. O vereador João Camilo, que saudou a todos, 

reivindicou ao secretário de infraestrutura, Samuel Linhares, resolução de 

problema em esgoto na rua José Mathias Neto, nas populares. O presidente 

disse que encaminhará um ofício ao secretário sobre a demanda. Em seguida, 

ele informou que a participação do deputado Davi de Raimundão não pode 

ocorrer, mas chamou o seu assessor, o ex-vereador Chico da Betânia, para se 

pronunciar. O assessor saudou a todos e disse ser um prazer estar na casa 

mais uma vez. Parabenizou os estudantes e os advogados, destacando 

nominalmente os servidos advogados presentes da casa. Explicou que devido 

a alguns problemas técnicos o deputado Davi de Raimundão não pode 

participar, mas firmou o compromisso de o deputado estar presente 

presencialmente na próxima sessão. Pediu que a casa legislativa não 

esquecesse de algumas demandas, demandas que já foram passadas por ele 
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a alguns vereadores para que, se for o caso, melhorem alguns requerimentos 

em prol da comunidade. Lembrou que o município perdeu o cidadão Márcio 

para o álcool no último fim de semana, ressaltando a fala da vereadora Preta e 

destacando o trabalho do CAPS. O presidente agradeceu ao assessor e 

lembrou que os vereadores líderes de partido podem requerer a convocação de 

qualquer deputado. Em seguida, o presidente suspendeu a sessão por cinco 

minutos. Após o retorno, o presidente determinou que o relator da Comissão 

Permanente lesse os pareceres elencados para a Ordem do Dia. O relator fez 

a leitura do parecer N° 027/2021, da Comissão Permanente, sobre o mérito do 

Projeto de Lei N° 003/2021, do Poder Executivo Municipal, QUE DISPÕE 

SOBRE A CRIAÇÃO E O PROCEDIMENTO A SER ADOTADO NA TOMADA 

DE CONTAS ESPECIAIS – TCE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE FARIAS 

BRITO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O parecer favorável ao projeto foi 

colocado em discussão e posteriormente em votação, sendo aprovado por 

unanimidade. Em seguida, o relator fez a leitura do PARECER Nº. 028/2021, 

SOBRE O MÉRITO DO PROJETO DE LEI Nº 013/2021 DECLARA DE 

UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL QUE 

INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, de autoria do Chefe do Poder 

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

discussão. O vereador Edson Ferreira disse ser pertinente o levantamento 

apontado anteriormente pela vereadora Preta, mas o vereador apontou um zelo 

da procuradoria do município ao trazer a matéria para ser discutida em 

plenário, como forma de reforço à legitimidade da ação, já que um decreto do 

prefeito seria suficiente para a questão. Ele disse que a lei a ser aprovada não 

infringiria o decreto, apenas contribuiria ainda mais para a ação, ficando o ato 

de desapropriação ainda a cargo do decreto do poder executivo. O vereador 

informou ao vereador Deir da Catingueira que a área referente a 

desapropriação é toda a área da extensão do Açude do Arão, com uma 

margem adicional, especificada no projeto de lei. A vereadora Preta disse que 

citou uma lei concreta, não entrou no mérito da questão, reiterando que zelo e 

prestígio são importantes. O vereador Edson argumentou sobre a preocupação 

de poder haver um excesso de poder, caso a desapropriação fique a cargo 

apenas dos presidentes, governadores, prefeitos e interventores, questionando 

que a lei citada, de 1941, estaria ultrapassada. Parabenizou o prefeito de 

Farias Brito por tentar fazer uma moderação quanto a isso. O vereador Julinho 

da Saúde falou que se preocupa com a realização da obra do Açude do Arão, 

já que ela é muito importante para o município. O vereador Professor Waltene 
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disse que se espantou quando soube do artigo citado pela vereadora Preta, 

ficando admirado pela constituição de 1988 não ter corrigido o expresso na 

matéria. Ele pensa que trazendo a matéria para a câmara se cria uma 

aparência democrática, corroborando com o poder que o executivo já tem, não 

trazendo problemas jurídicos. O parecer foi colocado em votação e aprovado 

por unanimidade. Em seguida, o presidente determinou a leitura do 

requerimento N° 029/2021. O procurador da casa fez a leitura do requerimento, 

de autoria do vereador Julinho da Saúde, que requer pintura de todas as faixas 

de pedestres do município. O projeto foi colocado em discussão. O vereador 

Julinho da Saúde argumentou que é perceptível que as faixas de pedestres do 

município estão todas apagadas, gerando um transtorno para a população. O 

vereador Deir da Catingueira parabenizou o vereador pelo requerimento, já que 

considera uma pauta importante. O vereador Professor Waltene aproveitou a 

oportunidade para pedir que as autoridades de trânsito revejam a necessidade 

da interdição de trecho em frente à casa lotérica, mas destacando a 

importância das sinalizações. O requerimento foi colocado em votação e foi 

aprovado por todos. O procurador fez a leitura do Requerimento N° 030/2021, 

de autoria do vereador Raul da Serra, que requer a reparação de saneamento 

básico na Vila Umari e em rua do distrito do Quincucá. O requerimento foi 

colocado em discussão e o vereador Raul da Serra pediu por sua aprovação. O 

requerimento foi colocado em votação e foi aprovado por todos. O procurador 

fez a leitura do Requerimento N° 031/2021, de autoria do vereador Raul da 

Serra, que requer que seja efetuada a pavimentação em pedra tosca da rua da 

caixa d’água, na serra do Padre Cícero. O requerimento foi colocado em 

discussão, e o vereador Raul da Serra defendeu a sua importância, citando que 

o local citado é um dos que mais cresce no município. O requerimento foi 

colocado em votação e foi aprovado por todos. O vereador Julinho da Saúde 

pediu ao presidente que se encarregasse em oficializar documentação ao 

prefeito para ver quanto ele pode ajudar na construção do trator pedido pela 

Associação Comunitária do Sítio Lagoa de Dentro. Em seguida, 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, 11 

de agosto de 2021.  
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