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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 09:05 horas (nove horas e cinco minutos) do dia 22 (vinte e dois) 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, Heloísa Aurélio de Meneses 
Pereira, João Ferreira de Alencar, Manoel Domingos da Silva e Raul 
Franklin Carvalho de Souza. O vereador Francisco Lourenço de Andrade 

não esteve presente, mas justificou devidamente sua ausência. Em nome de 
Deus e da democracia, o senhor presidente, vereador Flávio Jorge de Lima, 
declarou aberta a sessão ordinária e indagou, segundo o 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 deu início ao expediente. 
A servidora da casa fez a leitura Projeto de Lei nº 011/2021, de autoria da 
Vereadora Preta, que assegura o direito da pessoa com deficiência ao 
transporte especial gratuito, e adota outras providências. O presidente informou 
que o projeto da vereadora iria para a Comissão Permanente, para 
posteriormente ser pautado em plenário. A palavra foi facultada aos 
vereadores, de acordo com ordem de inscrição. O vereador Everton Calixto, 
que saudou a todos, pediu ao secretário de transporte por reparos em estradas 
do Riacho da Roça, do pé da serra de Nova Betânia, do Sítio Extrema e da que 
liga o Sítio Várzea a Cariutaba. Agradeceu os médicos doutor Marcos, doutor 
Anderson, doutor Alisson, doutor Alfredo Filho e doutor Andreyv, assim como 
os funcionários Alex, Erick, Guto e Verônica, pelos trabalhados prestados à 
saúde do município. O vereador Raul da Serra, que saudou a todos, solicitou 
ao secretário de infraestrutura reparos nos calçamentos da ladeira da Lagoinha 
e da ladeira do Tabuleiro, além de recuperação do calçamento da Vila Extrema, 
entre o Barreiro do Jorge e a Lagoa Seca. Fez solicitação verbal para reparo do 
calçamento da rua do Cruzeiro, no Quincuncá. O vereador Deir da Catingueira, 
que saudou a todos, cobrou do secretário Samuel Linhares manutenção nas 
lâmpadas da praça da igreja do Monte Pio. Cobrou também investimentos nos 
transportes do município, principalmente para os carros da saúde e para os 
ônibus escolares. O vereador Julinho da Saúde, que saudou a todos, disse 
estar feliz pelo início do calçamento do Sítio São João, etapa do calçamento 
que será feito entre a Carnaúba e a Nova Betânia. Falou de problema com 
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perda de mercadoria, no Mercado Velho, e sugeriu que fosse montada uma 
comissão para fazer vistoria no local e ajudar os comerciantes. A vereadora 
Preta, que saudou a todos, destacou a responsabilidade na tomada das 
decisões. Ressaltou que as cobranças feitas à gestão não são perseguições, 
mas sim cobranças que devem ser feitas. Cobrou resolução de problemas na 
iluminação pública no município e limpeza no parque de vaquejada. Lembrou 
que fez um projeto de lei beneficiando os agentes de saúde e destacou que 
não é contra os agentes e nem contra qualquer outro trabalhador. Criticou a 
falta de transparência sobre os critérios da assistência na distribuição de cestas 
básicas recebidas do estado do Ceará. Pediu que o presidente providenciasse 
um ofício pedindo esclarecimentos sobre esses critérios. O vereador Edson 
Ferreira, em aparte, esclareceu que os critérios foram o cadastro no CRAS, 
tanto no Quincuncá, quanto na sede. A vereadora Preta ressaltou que o 
vereador tem essa informação porque foi atrás, mas elas deveriam ser 
disponibilizadas para toda a população. Destacou que o prefeito também é um 
funcionário e deve ser cobrado. Cobrou a execução do projeto de lei de 
isenção da taxa de iluminação pública para os irrigantes. O vereador Professor 
Waltene, que saudou a todos, explicou que está sendo feito um plano de 
retomada das aulas, com cronograma de retorno, e que gradativamente os 
motoristas iriam estar disponíveis para o transporte dos estudantes. Lembrou 
que na LOA do ano passado não foi citado o plano de execução do recurso 
destinado para a frota do município. Disse que o poder executivo irá apresentar 
proposta de lei complementar para executar esses gastos. Disse que já houve, 
recentemente, licitação para compra de pneus. Falou que as dificuldades para 
a retomada, gradativa, foram informadas para as escolas e pais, em uma 
decisão participativa. Demonstrou inquietação com o fato da rua Eudoro Moacir 
Nunes estar tomada de lixo. Cobrou limpeza na rua e já procurou se informar 
quais as dificuldades da empresa de limpeza. Citou também problema de 
sujeira no entorno do Açude do Arão. Cobrou que a empresa responsável 
cumpra o contrato, para que não se tenha reiteradas reclamações. Citou 
problema crônico com saneamento básico na rua Antônio Ferreira Lima. 
Exemplificou que lá existem problemas com esgoto a céu aberto, mau cheiro e 
matagais. O presidente lembrou que esteve com o deputado Pedro Bezerra e 
que ele está destinando 800 mil reais para pavimentação. Falou que vai 
acontecer a pavimentação em pedra tosca do distrito de Nova Betânia até o 
distrito de Cariutaba, para interligá-los à sede do município. Informou que 
esteve com a secretária de administração do município para debater sobre a 
ampliação da coleta de lixo. Informou que esteve no distrito de Cariutaba, 
Cachoeira e Carnaúba e pediu ao secretário de infraestrutura para 
disponibilizar a poda de algumas árvores na Praça do Funil. Falou que visitou 
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outros sítios para ver a situação das estradas. Informou que o secretário de 
educação se comprometeu em se readaptar ao retorno das aulas pós-covid da 
melhor maneira possível. Falou que visitou algumas escolas para ter 
parâmetros para discutir sobre a retomada. Em seguida, o presidente 
determinou a leitura da ordem do dia. A servidora da casa fez a leitura do 
Parecer 029/2021, da Comissão Permanente, que dispões sobre o Projeto de 
Lei nº 014/2021, de autoria do Poder Executivo, que Institui o Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Farias Brito – 
COMDES e o Fundo Municipal de Econômico Sustentável de Farias Brito - 
FUNDES e adota outras providências. O parecer favorável ao projeto foi 
colocado em discussão. O vereador Edson Ferreira destacou a importância do 
referido projeto, que surgiu após indicação sua, para o município, pois cria uma 
instância formal de diálogo com o setor produtivo para a retomada do 
desenvolvimento econômico. O parecer foi colocado em votação e foi aprovado 
por todos os presentes. 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, 22 de setembro de 2021.  


