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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA 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 08 (oito) de setembro 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 que servidor da casa fizesse uma leitura bíblica. Após a 

leitura, o presidente pediu que servidora da casa fizesse a leitura do 

Expediente. A servidora fez a leitura do Ofício n° 23/2021, de autoria da 

vereadora Preta, encaminhando projeto de lei que propõe alterações na Lei 

Municipal n° 1513/2021, que autoriza o poder executivo municipal a repassar 

aos agentes comunitários de saúde incentivo financeiro. Em seguida fez a 

leitura do ofício de autoria do vereador Flávio Jorge de Lima, que convida o 

Banco do Nordeste, a Caixa Econômica Federal, a Associação dos Agentes de 

Saúde de Farias Brito, entre outras instituições, para audiência pública sobre 

abertura e funcionamento da agência do Banco do Brasil no município, assim 

como sobre a situação dos demais bancos e correspondentes do município. O 

ofício informa que o evento será realizado na próxima sexta-feira, dia 10 de 

setembro. O presidente informou que o projeto de lei da vereadora Preta irá 

para a Comissão Permanente para depois retornar para o plenário. Em seguida 

a palavra foi passada para os vereadores. O vereador Raul da Serra, que 

saudou a todos, apenas desejou um bom dia aos fariasbritenses e um bom 

trabalho a todos. O vereador Everton Calixto, que saudou a todos, citou 

problema no sistema de água da Cachoeira dos Bezerra, apesar do local ter 

uma estrutura pronta para encanação. Pediu apoio aos vereadores para 

colocar água em todas as casas da região. Fez um apelo ao secretário de 

agricultura, seu Alfredo, já que muitas casas da região estão sem cisterna. 

Disse que presenciou o mesmo problema relacionado a água no sítio Caiçara. 
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Lembrou que na última sessão fez ofício verbal ao secretário de infraestrutura 

objetivando evitar transtornos nos calçamentos do sítio São João. O vereador 

João Camilo, que saudou a todos, falou que após as eleições esteve com o 

prefeito e ele se comprometeu em resolver esse problema antigo (do 

calçamento). Sugeriu que depois os vereadores conversassem com o 

secretário de infraestrutura para tentarem resolver o problema. O vereador Deir 

da Catingueira, que saudou a todos, perguntou ao presidente sobre a situação 

do incentivo aos agentes comunitários de saúde. O presidente convidou o 

vereador para, após a sessão, providenciarem um ofício para a procuradoria do 

município sobre essa questão. O vereador Julinho da Saúde, que saudou a 

todos, pediu para o secretário de transportes dar atenção para os problemas da 

estrada do Sítio Caiçara. Falou também dos problemas relacionados a água do 

referido sítio, sugerindo que a prefeitura levasse água do açude Cajueiro para 

abastecer o lugar. Convidou os vereadores da região para procurarem o 

secretário de transportes levando a demanda. Pediu que o secretário de 

infraestrutura, Samuel Linhares, resolvesse problema com bomba de água no 

Sítio Carnaúba. Relatou problemas sérios com água enfrentados por populares 

do Sítio Escondido. Pediu que a CAGECE pudesse fornecer água em um 

horário que eles pudessem encher seus reservatórios. O previdente disse que 

falou diretamente com o prefeito municipal para fazer as estradas do Sítio 

Caiçara e citou problemática de risco de desmoronamento de caixa d`água do 

local. O vereador Chicão da Canabrava, que saudou a todos, pediu para os 

vereadores procurarem o prefeito para resolver os problemas com água em 

suas localidades, caso sintam necessidade. Ressaltou que é ruim o não 

reconhecimento de trabalhos feitos. O vereador João Camilo disse que o povo 

de sua região cobra a água conectada diretamente às casas, como foi feito no 

Sítio Souza e na Canabrava, e não os chafarizes. O vereador Everton Calixto 

destacou que o problema da Cachoeira não é difícil de resolver, pois são 

poucas famílias que estão carregando baldes de água dos chafarizes. 

Enfatizou que a culpa de tais problemas é de todos, mas que hoje ele tem o 

direito de cobrar. O vereador Chicão da Canabrava pediu que os vereadores 

possam, junto com prefeito, resolver o problema de água da Cachoeira e do 

São Vicente. Parabenizou o vereador Everton Calixto pela fala. O vereador 

Edson Ferreira, que saudou a todos, disse que irá se comunicar com a 

Secretaria de Saúde para buscar uma resposta sobre a situação do incentivo 

aos agentes de saúde. Tranquilizou o vereador Deir e os agentes, falando que 

não haverá interrupção do incentivo, com a lei e o contrato sendo cumprindo, 
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não havendo prejuízo aos agentes. Elogiou o projeto de lei da vereadora Preta, 

que possibilitará o debate sobre como fazer da melhor forma possível esse 

repasse aos agentes. Adiantou, como presidente da Comissão Permanente, 

que a comissão fará uma reunião ampliada com diversos atores envolvidos 

para tratar do projeto, para que não haja prejuízo nem para os agentes nem 

para os gestores. Sobre as estradas que ligam Farias Brito a Caiçara, disse 

que já havia pedido algumas vezes, junto com outros vereadores, pela 

recuperação delas. Falou que o prefeito sinalizou que a recuperação da 

estrada será concluída assim que for terminada a recuperação das estradas do 

Carás. Em relação ao abastecimento de água, disse que a Caiçara teve projeto 

habilitado para o Projeto São José 4, de acordo com ordem de atendimento do 

cadastro de reserva. Falou que os vereadores devem cobrar do Governo do 

Estado uma visita técnica na Caiçara sobre o processo de captação de água. 

Enfatizou que existe recurso do Estado para resolver o problema de 

abastecimento da Caiçara e do Sítio Souza. Convidou o vereador Julinho da 

Saúde para uma visita à CAGECE, em Juazeiro, para tratar de demandas do 

Sítio Escondido e Cariutaba. Prestou contas sobre sua ida a Fortaleza, na 

última semana. Informou que acompanhou a secretária de Assistência Social e 

a técnica de gestão em uma visita à Secretaria de Proteção Social. 

Conseguiram nessa visita alguns avanços, como uma atividade que ocorrerá 

em Farias Brito no dia 14 de outubro, com unidade móvel da Secretaria 

Executiva de Políticas sobre as Drogas, para discussão, com a participação de 

diversos setores do município, sobre soluções para problemas ocasionados 

pelas drogas. Informou que outro motivo de sua visita foi para tratar da inclusão 

do município nos programas “Criando Oportunidades” e “Jovem Bolsista”. 

Confirmou na visita que o CREAS de Farias Brito irá receber um carro novo, 

através de uma emenda do deputado André Figueiredo, além de promessas de 

investimentos futuros na Assistência Social. Ironizou as manifestações 

ocorridas no feriado de 7 de setembro e defendeu o estado democrático de 

direito. O presidente pediu que a CAGECE agilizasse a perfuração de poços no 

município. A vereadora Preta, que saudou a todos, disse que torce para que a 

nova gestão realize coisas que as gestões passadas não conseguiram, 

destacando que foi feito o que podia ser feito. Lembrou, citando a questão dos 

agentes de saúde, que as associações perderam força. Destacou que pretende 

fazer as coisas com embasamento e de forma concreta para o bem do 

município. Citou problemáticas constantes que acontecem no município e disse 

que é preciso preparo para resolvê-los, sem ficar culpando o passado. Citou as 
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dificuldades por quais o mundo e o Brasil estão passando, o que reflete no 

município. Destacou que as coisas devem ser resolvidas por etapas, e que 

tentar resolver tudo de uma vez gera frustração. O vereador Cícero Baixinho, 

que saudou a todos, parabenizou as escolas pelas apresentações para o 

feriado de Sete de Setembro. Pediu agilidade na reforma das estradas, tendo 

em vista que as aulas estão próximas de voltar, o que acarretará um aumento 

no fluxo de veículos e de pessoas. Cobrou agilidade para serviços na estrada 

de Crueiras e do Sítio Extrema. Pediu que o secretário de infraestrutura visse a 

questão dos reparos de calçamentos de algumas ruas, como as do Boa Vista. 

Pediu para o presidente que a casa providenciasse um ofício ao secretário de 

infraestrutura para que fosse feita uma limpeza para tirar entulhos de rua 

vizinha à Unidade Sentinela, no Boa Vista. Pediu que a casa providenciasse 

um ofício à prefeitura para que alguns requerimentos aprovados na Câmara 

fossem providenciados, como os que versam sobre o nome das quadras do 

Mutirão e do Lamaju, além do que versa sobre o nome da praça da Vila 

Lamaju. Pediu agilidade. Convidou o vereador Professor Waltene e o vereador 

Professor Flávio, além dos demais vereadores, para se reunirem com a 

secretária de administração para tentarem agilizar o pagamento do precatório 

dos professores. O vereador Professore Waltene, que saudou a todos, 

celebrou o conserto, depois de um tempo, de estradas em sua região. 

Agradeceu o secretário Vitor pela paciência e simpatia em atender, na medida 

do possível, as demandas. Falou sobre situação do calçamento do Sítio 

Crueiras, entrada do “Barriga”, que, após indicação do vereador Everton 

Calixto, logo será reformado. Pediu ao secretário de infraestrutura que, quando 

houver asfaltamento de ruas de Farias Brito, que rua do bairro Boa Vista fosse 

atendida. Solicitou que fosse enviado um ofício para a Secretaria de Agricultura 

e Meio Ambiente, assim como para a Secretaria de Infraestrutura solicitando 

remoção imediata de parte de uma árvore do Tamboril, logo no primeiro 

tamboril do lado esquerdo. Destacou a importância da liberdade para uma 

nação, enfatizando o desejo que os populares manifestaram no Sete de 

Setembro. Disse que opiniões individuais a uma pessoa pública não são 

necessariamente um ataque às instituições. Destacou a liberdade de 

expressão, de pensamento e de ir e vir. O presidente, após pedir paz ao 

município e não tendo 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, 08 de setembro de 2021.  


