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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA 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 29 (vinte e nove) 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 012/2021, de autoria da vereadora Preta, que dispõe 
sobre a Política Municipal de Medicamentos no âmbito do município de Farias 
Brito e adota outras providências. Em seguida, a palavra foi passada aos 
vereadores, por ordem de inscrição. O vereador Edson Ferreira, que saudou a 
todos, destacou uma postagem feita pelo prefeito na qual fala que conseguiu 
um contrato no valor de 800 mil reais para calçamento no distrito de Cariutaba. 
Parabenizou o gestor por ter conseguido o investimento. Dirigiu-se ao 
presidente cobrando que o projeto que disciplina sobre o novo regimento 
interno fosse colocado em plenário. Sugeriu que na próxima reunião fosse 
dada entrada na casa a proposta de regimento e fosse dado um prazo de 15 
dias para que todos os vereadores fizessem a leitura do texto da matéria, 
proposto pela comissão para a reforma. Após esse prazo, a comissão iria 
propor melhorias ao texto, de acordo com o debate feito. O presidente falou 
que está se aprofundando sobre o regimento, com a devida assessoria, para 
depois colocá-lo em pauta. Elogiou a proposta até a parte que já analisou. 
Pediu que os funcionários disponibilizassem a matéria para todos os 
vereadores. O vereador Edson falou que o projeto poderia ser pautado e 
depois ser analisado por todos, pois isso faz parte do processo legislativo. O 
presidente concluiu que o mais breve possível o colocará em pauta e que 
disponibilizará o projeto a todos os vereadores. O vereador Raul da Serra, que 
saudou a todos, pediu ao secretário de infraestrutura para ele dar atenção para 
a questão da iluminação pública na Serra, destacando problemas nas praças 
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Padre Cícero, no Quincuncá, e na Lagoa Seca. Citou demanda com reparo de 
calçamento na Vila Barreiro do Jorge e Timbaúba. Pediu ao secretário de 
Agricultura e Meio Ambiente, Alfredo, para cortar galha seca no Tamboril. 
Solicitou que a casa fizesse um ofício para isso. O vereador Everton Calixto, 
que saudou a todos, agradeceu o secretário de transportes, Vítor, por atender 
alguns requerimentos dos vereadores. Agradeceu a Seu Assis, que está 
fazendo calçamento no Sítio São João. A vereadora Preta, que saudou a todos, 
parabenizou o governo do estado do Ceará por doação de um carro para o 
município de Farias Brito e por aumento do “co-financiamento” do município, 
além da doação de alguns equipamentos para o serviço da assistência social. 
Pediu que o transporte a ser disponibilizado, pelo prefeito, para os agentes de 
saúde fosse estendido aos agentes de endemia. O vereador Deir da 
Catingueira, que saudou a todos, agradeceu pela semana de trabalho e pelo 
conserto de alguns transportes no município. O vereador Professor Waltene, 
que saudou a todos, demonstrou satisfação pela participação dos vereadores, 
com indicações e requerimentos, nos serviços da gestão, assim como pelo 
esforço dos secretários em tentar atender as demandas. O vereador João 
Camilo, que saudou a todos, lembrou que está sendo feito reforma do 
calçamento da região e pediu que as reformas das passagens molhadas, 
solicitadas em plenário, sejam executas, para que não seja preciso os 
vereadores e populares resolverem por iniciativa própria. O vereador Julinho da 
Saúde, que saudou a todos, falou que visitou a cidade e constatou problemas 
com a iluminação pública, com mais de cinquenta lâmpadas queimadas apenas 
nas proximidades da sede. Disse que passou essa demanda para a primeira 
dama, incluindo a iluminação dos distritos, que se comprometeu a elaborar 
junto com o prefeito um plano para resolver a situação. Agradeceu à 
administração por ter dado início a calçamento do sítio São João. Destacou 
que quer ajudar, assim como qualquer vereador deve fazer, o prefeito a 
conseguir melhorias para a população. O vereador Deir, em aparte, reforçou o 
pedido, feito na semana passada, de conserto de lâmpadas na praça do Monte 
Pio. O vereador Julinho informou que a primeira dama se comprometeu em 
consertar tais lâmpadas no dia de hoje. O vereador Edson Ferreira desejou 
uma boa recuperação ao vereador Chicão da Canabrava, ausente por 
questões de saúde. O vereador Cícero Baixinho, que saudou a todos, informou 
aos professores que o prefeito se comprometeu em pagar os precatórios, o que 
ele acha que acontecerá (o pagamento) no próximo mês. Falou sobre a 
programação das festividades da Vila Lamaju, especificando as atividades que 
ocorrerão. Falou que protocolou requerimento para realizar sessão itinerante 
na próxima sexta-feira na localidade, o que, se aprovado em plenário, será um 
marco para a região e para Farias Brito. Falou que se sente feliz em ver a Vila 
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Lamaju se organizando, com a ajuda do gestor comprometido que o município 
tem. O vereador Professor Waltene, esclareceu que os vereadores da base 
sempre souberam que o prefeito sempre teve o compromisso de pagar os 
precatórios, mas lembrou que as coisas devem respeitar alguns trâmites. O 
presidente destacou que todos os vereadores trabalham em prol do melhor 
para o povo de Farias Brito. Refletiu que as cobranças, de forma saudável, são 
importantes.  Lembrou que o prefeito teve em Fortaleza assinando convênio de 
800 mil reais, através do Governo do Estado, que fazia parte de recurso de um 
milhão prometido pelo deputado Pedro Bezerra prometeu trazer (outros 200 mil 
já haviam sido destinados para a saúde). Informou que esteve com o secretário 
de transportes, que irá se reunir com eles para tratar de planejamento, em 
janeiro do próximo ano, sobre o uso do maquinário nas obras das estradas do 
município. Em seguida, o presidente passou para a ordem do dia. A servidora 
da casa fez a leitura do Requerimento nº 040/2021, de autoria do Vereador 
Cicero Baixinho, que solicita a realização de sessão itinerante na Vila do 
Lamaju para o próximo dia primeiro de outubro. O requerimento foi colocado 
em discussão. O vereador Cícero Baixinho defendeu que a sessão é 
importante como forma de agradecimento dos vereadores à região e prestígio à 
comunidade, além de se tratar de uma data importante para a Vila: sessenta 
anos de existência. O vereador Julinho da Saúde recordou de sessão 
semelhante acontecida no passado em Cariutaba, defendendo que tal ato é 
importante para a população dos distritos. O vereador João Camilo disse ser 
uma honra a visita ao Lamaju e sugeriu que a sessão fosse à noite. O vereador 
Cícero Baixinho falou que o horário já estava na programação das festividades. 
O presidente sugeriu que após a sessão isso poderia ser discutido entre os 
vereadores. O vereador Edson Ferreira sugeriu, como adendo ao 
requerimento, que fosse feito um calendário para fazer sessões itinerantes em 
outras localidades. O presidente disse que esse cronograma poderia ser feito 
se assim o plenário desejasse. O vereador Deir da Catingueira destacou a 
importância dessas sessões para a participação da população nos trabalhos 
legislativos. O requerimento foi colocado em votação e aprovado por todos os 
presentes. O vereador Edson avisou que após a sessão haveria uma reunião 
extraordinária da Comissão Permanente. Dando prosseguimento, o presidente 
pediu que servidor da casa fizesse uma leitura bíblica. Após a leitura, o 
vereador Julinho pediu a palavra para dizer que estava muito feliz por 
inauguração de creche, em Carapicuíba- SP, com o nome de sua mãe. 
Agradeceu ao prefeito da cidade, Marcos Neves, e ao vereador Bezerra pela 
homenagem. Em seguida, não havendo mais nada a tratar, o presidente 
declarou encerrada a sessão. Eu, Everton Oliveira Calixto, lavrei a presente ata 
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que será assinada pelos vereadores. Plenário Luiz Pereira da Silva da Câmara 
Municipal de Farias Brito, Ceará, 29 de setembro de 2021.  


