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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 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 25 (vinte e 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, 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. O presidente 

pediu que um servidor fizesse uma leitura bíblica. Após a leitura, a palavra foi 

passada para os vereadores. O presidente, vereador Professor Flávio, que 

saudou a todos, lembrou dos problemas que a população do município ainda 

vem enfrentando em relação à coleta de lixo. Disse que irá solicitar ao prefeito 

que reveja isso com mais rapidez, talvez com uma nova licitação para poder 

ampliar as localidades das coletas, pois há populares de vários sítios cobrando. 

Lembrou também que os populares do Sítio Fazenda estão cobrando um 

projeto de abastecimento de água para o local. Pediu para o deputado André 

Fernandes agilizar a verba do Governo Federal para a construção da escola 

profissionalizante no município, já que a parte que cabe ao Governo do Estado 

já havia sido destinada. Lembrou que o povo da localidade de Carnaúba e 

Cachoeira está cobrando sobre a questão do Zumba, atividade para trazer 

saúde e recreação para a população. O vereador Julinho da Saúde, que 

saudou a todos, disse estar ciente da questão do Zumba e que segundo a 

primeira dama do município essa atividade será reinserida em breve. O 

vereador Raul da Serra, que saudou a todos, parabenizou pela passagem do 

aniversário do colega vereador Cícero Baixinho e se solidarizou pela morte do 

cidadão conhecido como Sinete. Parabenizou a gestão pelo investimento em 

pessoas, na saúde do município, com procedimentos de exames e cirurgias 

sendo realizadas na cidade. Fez um requerimento verbal ao secretário de 

infraestrutura, Samuel Linhares, para que instale uma luz na rua por detrás da 
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quadra da Vila Umari, uma demanda da associação dos Moradores da vila. O 

vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, também fez uma referência ao 

falecido Francisco Vieira dos Santos, o Sinete, do Sítio Coberto, enviando a 

toda a família os seus sinceros pêsames. Registrou que participou de um 

momento importante com o ex-presidente Lula, em reunião da executiva do 

Partido dos Trabalhadores, em Fortaleza, pensando o Brasil e o Ceará frente 

ao, segundo ele, desgoverno que é o governo Bolsonaro. Disse que no 

encontro percebeu a clareza da leitura do ex-presidente sobre a situação do 

Brasil e a vontade de acabar com a fome no Brasil, além de ter percebido o 

mesmo em falas importantes da presidente do partido Gleisi e do Governador 

Camilo. Percebeu sintonia entre eles e outras personalidades políticas do 

estado para manter os avanços no Ceará e retomar o desenvolvimento 

econômico do Brasil. Destacou que a justiça vem entendendo que não tem 

nenhuma prova contra o ex-presidente, garantindo a inocência dele, que está 

pronto para voltar a transformar o Brasil. O vereador reafirmou a necessidade 

de uma solução para o problema do lixo na cidade, um problema geral de todo 

município. Opinou que só uma nova licitação, que atenda a toda Farias Brito, 

com uma empresa que cumpra o contrato resolverá o problema. O presidente 

pediu que o secretariado responsável pela questão do lixo se sente com os 

onze vereadores para que não seja deixado nenhum local de fora da coleta. O 

vereador Professor Waltene, em aparte, disse que seria importante mais um 

carro compactador do lixo no planejamento, já que o já existente não supre as 

necessidades do município inteiro. O vereador Edson Ferreira reiterou a 

importância de se contratar uma empresa capaz de suprir as necessidades do 

município relacionadas às coletas de lixo. O vereador João Camilo, em aparte, 

destacou que nem o problema da cidade está sendo resolvido, muito menos o 

da zona rural. O vereador Julinho da Saúde aproveitou para dizer que a 

empresa atual não está cumprindo o contrato, no que se refere ao investimento 

para suprir as necessidades do município. O vereador Edson Ferreira concluiu 

reforçando a fala do presidente sobre a questão do abastecimento de água, e 

que foi perdida a oportunidade de se incluir a comunidade citada no Projeto 

São José 4, do Governo do Estado. Ele disse que duas comunidades do 

município foram incluídas no Projeto, mas que não houve mobilização para a 

inclusão de outras comunidades. O presidente sugeriu que os vereadores 

enviassem convites para as associações das comunidades, para eles exporem 

suas demandas. O vereador Edson disse que, em audiência pública na 

Câmara, ficou pactuada a criação de um comitê permanente de 
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acompanhamento do sistema de abastecimento de água das comunidades 

rurais, mas até hoje esse comitê não foi instalado. O vereador disse que o 

SISAR dispõe de recursos para fazer, em comunidades próximas, ampliações 

no sistema de abastecimento. Concluiu falando que vai exigir do SISAR a 

criação do comitê. O vereador Everton Calixto, que saudou a todos, falou que 

procurou proprietário para resolver problema na Betânia, da rua João Pereira e 

da Rua Francisco Ireu. Pediu que a coleta de lixo também seja feita também 

nas terças e nas sextas nessas duas ruas, assim como acontece nas demais. 

O vereador também falou sobre a preocupação do prefeito Deda em relação à 

saúde do município. Informou que logo novos médicos especialistas irão 

atender no hospital de Farias Brito, outros “filhos” de Farias Brito, além do 

doutor Marcos, que já atende. O vereador Cícero Porfírio, que saudou a todos, 

solidarizou-se com a família de Sinete pela perda. Sugeriu que os vereadores 

fizessem um ofício para o deputado André Fernandes pedindo apoio para 

agilizar as verbas federais para a escola profissionalizante de Farias Brito. 

Lembrou que o deputado Davi de Raimundão já havia lhes falado que iria 

tentar ajudar nessa questão. Em relação à coleta de lixo, pediu que pelo menos 

a coleta fosse realizada de acordo com o contrato firmado com a empresa. 

Lembrou também do problema de entulhos de particulares nas ruas, pedindo 

cuidado para essa questão. Em relação à água, pediu que todos os vereadores 

se comprometessem com a demanda do Lamaju, que precisa de caixa d’água 

e encanação e dos sítios Lagoa de Frente e de Fora, que precisam da 

instalação de bombas. Também lembrou da dificuldade de trânsito em frente à 

lotérica da cidade, por causa de sinalizadores, problema já trazido em outra 

sessão. O vereador Everton Calixto, em aparte, pediu sinalização de ladeira na 

estrada depois do “Matadouro’’, sentido Serra. O vereador Deir da Catingueira, 

que saudou a todos, parabenizou o presidente pelas cobranças feitas em 

relação à coleta de lixo. Disse estar triste pelos altos impostos que estão sendo 

cobrados aos brasileiros. Citou problemas com a ENEL e lamentou pelo 

presidente da república estar vendendo as coisas mais importantes do país e 

colocando nas mãos de estrangeiros. Disse que o povo não está tendo como 

pagar as contas de energia. Citou também a alta nos preços de combustíveis. 

Cobrou a execução da lei, pelo prefeito, sobre a isenção da taxa de iluminação 

pública aos irrigantes, projeto aprovado na Câmara. O vereador Edson 

Ferreira, em aparte, disse que é importante a discussão sobre as privatizações 

no Ceará. Lembrou que a ENEL nasceu da COELCE, pois foi o grupo que 

comprou a COELCE, mostrando o risco que é privatizar serviços importantes 
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para a soberania nacional, deixando o país refém de empresas estrangeiras. 

Citou que essa privatização também poderá gerar problemas com os serviços 

dos Correios e da Eletrobrás. O presidente destacou que mandará um ofício ao 

prefeito municipal cobrando sobre a questão da lei de isenção de taxa de 

iluminação aos irrigantes. O vereador Professor Waltene, que saudou a todos, 

expressou seu pesar pelo falecimento da esposa do cidadão seu Assis, amigo 

próximo seu. Sobre a sinalização de interdição em frente à casa lotérica, ele 

solicitou que fosse enviado um ofício aos órgãos responsáveis pedindo a 

solução do problema, sendo repensada a necessidade da interdição. Falou que 

soube da notícia de que o reajuste dos servidores, aprovado pela casa, seria 

retirado. Informou que caso essa suspensão aconteça, a motivação não será 

nem do executivo e muito menos da Câmara, mas por recomendação do 

Ministério Público. O vereador se colocou contra isso e declarou voto 

desfavorável caso essa suspenção tenha que passar pela Câmara. O 

presidente destacou o aumento da inflação e disse que o prefeito só 

suspenderia o aumento se fosse realmente obrigado, estando do lado dos 

servidores, assim como os vereadores. O vereador Professor Waltene reforçou 

seu posicionamento. O vereador João Camilo, que saudou a todos, 

parabenizou a Secretaria de Transportes por serviços nas estradas do 

município. Parabenizou o secretário de infraestrutura, Samuel Linhares, por 

atender a pedidos seus para demandas nas Populares e por promessa de 

resolução de problema com esgoto na Vila Lamaju. O vereador Deir da 

Catingueira disse que está gostando dos serviços nas estradas de sua região. 

Sobre o salário dos servidores, o vereador disse que para a redução dos 

salários, a lei deve ser revogada, passando pela Câmara. Ele disse que 

acredita que essa questão não irá progredir. O vereador Chicão da Canabrava, 

que saudou a todos, falou que os vereadores, caso dependa deles, não irão 

reduzir salário de servidores, visto os problemas com inflação que todos estão 

passando. Parabenizou o vereador Edson pelo discurso, assim como o 

vereador Julinho pela fala a respeito do lixo. Pediu providências ao prefeito 

para tudo que o povo precisa, inclusive para a resolução dos problemas com a 

água. O vereador Julinho da Saúde, em aparte, fez uma solicitação verbal ao 

secretário de transportes, Vitor, para o agendamento da manutenção da 

estrada que liga o sítio São João ao sítio Cachoeira. Pediu que, se possível, os 

vereadores acompanhassem a obra. O vereador Edson Ferreira comunicou à 

casa que a Comissão para Reforma do Regimento Interno, composta por ele, 

pelo vereador Raul da Serra e pelo vereador Julinho da Saúde, concluiu os 



 
ESTADO DO CEARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 
 

5 

__________________________________________________________________ 

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

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

 

trabalhos e já tem a minuta de proposta do regimento, que será encaminhada à 

mesa ainda nessa semana para os devidos trâmites. O vereador Raul da Serra 

requereu de forma verbal ao secretário e ao subsecretário de esportes uma 

visita aos campos da Serra, para conversarem com a comunidade sobre as 

demandas de lá. O presidente sugeriu que após a sessão os vereadores 

formalizassem na secretaria os ofícios que acharem necessários. Ele ressaltou 

a importância de se fazer um planejamento de logística para o ano que vem, 

para não gerar problemas com a reforma de estradas, como está acontecendo 

esse ano. Em relação aos ofícios, o vereador Professor Waltene pediu para os 

colegas que assim desejassem assinarem os ofícios conjuntamente com ele. 

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, 25 de agosto de 2021.  

 

 

  

 

 

 

 

 


