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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ITINERANTE DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 09:30 horas (nove horas e trinta minutos) do dia 01 (primeiro) de outubro 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 
itinerante, acontecida na Vila Lamaju, 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 os presentes. Em seguida, o presidente convidou 
um morador da vila, Kelvin, para fazer a leitura do Expediente. O morador 
apresentou a história da Vila do Lamaju. Em seguida, o presidente convidou o 
deputado federal André Figueiredo, presente fisicamente no evento, para fazer 
uso da palavra. O deputado saudou a todos e se colocou à disposição para 
ajudar o município. Comentou sobre as dificuldades do país. Citou a pandemia 
e lamentou as perdas em um momento tão difícil. Destacou a importância do 
poder legislativo para fiscalizar e buscar soluções para o executivo. Criticou a 
condução dada pelo Governo Federal na pandemia. Destacou a importância do 
diálogo. Lembrou, citando o exemplo do Ceará, de como é importante um 
estado estar com suas contas em dia para poder buscar melhorias para o povo. 
Saudou todos os secretários do município, representados por Júnior, da 
Secretaria de Educação. Dando prosseguimento, a palavra foi facultada aos 
vereadores, por ordem de inscrição. O vereador Cícero Baixinho, que saudou a 
todos, prestou contas sobre ações desenvolvidas na região desde 2016, ano 
que, a partir dele, segundo o vereador, a Vila Lamaju se transformou. 
Parabenizou a vila pela comemoração dos 60 anos e a todos os vereadores 
pelo dia do vereador. Destacou a importância do trabalho deles. O presidente 
pediu que um espaço na sessão fosse aberto para a comunidade se 
manifestar. Rozinalva, que é agente de saúde há 25 anos, agradeceu a todos 
por prestigiarem a festa da vila. Agradeceu às autoridades presentes por 
tentarem resolver os problemas da comunidade. Pediu apoio aos jovens e citou 
o problema que eles passam com as drogas. O presidente anunciou a saída do 
deputado federal André Figueiredo do evento. A moradora Severina relatou que 
a comunidade precisa de um poço profundo com água de qualidade. O poeta 
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Seu Lucas lembrou, através de rimas, de histórias de antigamente. Também 
usando de poesia, cobrou por serviços de limpeza e relatou problemas com a 
água, além de ter citado a problema com a pandemia. O vereador Professor 
Waltene, que saudou a todos, destacou o vínculo que tem com algumas 
pessoas da vila. Destacou as mudanças que já ocorreram no lugar, mas 
lembrou que ainda existem problemas manifestados pelos populares. Pediu 
união para ajudar o prefeito a resolver as demandas. O vereador Raul da 
Serra, que saudou a todos, disse estar à disposição do povo batalhador de 
Lamaju. Desejou desenvolvimento à vila e pediu que o povo trouxesse ideias 
para os vereadores resolverem os problemas. O vereador Everton Calixto, que 
saudou a todos, reafirmou compromisso com a vila. Se colocou à disposição 
para buscar o melhor para ela e para todo o município. O vereador Edson 
Ferreira, que saudou a todos, além de festejar pelo aniversário da vila, lembrou 
das reclamações feitas pelo vereador Cícero Baixinho em sessões passadas 
sobre saneamento básico. Destacou que o problema não é apenas do Lamaju. 
Citou reivindicação da comunidade em relação ao abastecimento de água e 
lembrou da audiência pública para tratar do problema com a SISAR. Uma 
cidadã da região interrompeu a fala, dando ênfase ao problema. O vereador 
sugeriu a criação de uma comissão composta por três vereadores para 
discutirem uma solução para o problema. O vereador Raul da Serra, em aparte, 
falou que entende a indignação da população em relação à qualidade da água 
e disse que a SISAR está sendo cobrada. O vereador Edson falou que espera 
que no próximo ano O evento “Encontro com os Idosos“ retorne, lembrando 
rima feita anteriormente pelo poeta. O vereador Julinho da Saúde, que saudou 
a todos, agradeceu por alguns votos recebidos da região. Disse que os 
vereadores, destacando o vereador Cícero Baixinho, estão compromissados 
em resolver o problema da água. Destacou que a Câmara está à disposição 
para atender a população de Lamaju e parabenizou a vila pelo aniversário. O 
vereador João Camilo, que saudou a todos, agradeceu ao deputado André 
Figueiredo por ter atendido a convite seu para participar da sessão. Informou 
que vai tentar incluir um poço para Lamaju, para resolver o problema com a 
água. A cidadã da comunidade interrompeu novamente denunciando a baixa 
qualidade da água. O vereador João agradeceu aos votos recebidos na região 
e se colocou à disposição da comunidade. Destacou a importância da sessão 
itinerante para ouvir o povo e sugeriu fazer sessões em outros lugares. Pediu 
ao assessor de Davi de Raimundão, Chico da Betânia, para que fosse incluído 
o Lamaju na distribuição de poços para o município. A vereadora Preta, que 
saudou a todos, parabenizou os idosos pelo dia do idoso. Lembrou-se do 
último passeio que fez com o poeta Lucas e disse ser gratificante contribuir de 
alguma forma com a população da região. Citou histórico de sua relação com a 
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comunidade. Falou das demandas a serem resolvidas. Destacou que irá cobrar 
a resolução do problema com a água e falou que o evento com os idosos já 
pode ser planejado, pois já é permitido eventos com até duzentas pessoas. O 
vereador Deir da Catingueira, que saudou a todos, parabenizou a vila pelo 
aniversário. Parabenizou também a ACS pela fala sobre os jovens. Falou que 
há promessas de melhoria em relação ao esporte para os jovens no município. 
Agradeceu ao povo da Vila Lamaju pelos votos e se comprometeu a cobrar do 
gestor e do SISAR a resolução do problema com a água. O vereador Julinho 
da Saúde pediu a palavra para informar que o calendário da Garantia-Safra já 
havia saído. O presidente destacou que, independentemente de partido, os 
vereadores estão unidos para buscarem melhorias para o povo. Agradeceu a 
toda comunidade pelo acolhimento. Em seguida a palavra foi passada para ex-
vereadores presentes no evento. O ex-vereador Zé Walter, que saudou a 
todos, parabenizou a vila pelo aniversário. Disse que está cobrando o executivo 
e o legislativo por melhorias para a região, como a resolução dos problemas 
com água e com esgoto. Destacou a sessão itinerante como sendo vitória do 
legislativo para ouvir demandas da comunidade. O ex-vereador Chico da 
Betânia, que saudou a todos, parabenizou a comissão organizadora do evento 
e falou que a comunidade é privilegiada por ter representantes no legislativo. 
Disse que, em auxílio ao deputado Davi de Raimundão, buscou saber das 
demandas e levar para o parlamentar. Lembrou que, em sessão anterior a qual 
o deputado havia participado, o vereador Cícero Baixinho solicitou melhorias 
em relação à água do lugar, e Davi de Raimundão tomou providências, 
inclusive agendando reunião com a SISAR. Destacou que é hora de todos se 
unirem para resolver o problema. Reforçou que a falta de tratamento adequado 
da água é uma questão de saúde pública. Falou do compromisso do deputado 
Davi com o distrito de Lamaju e todo o município. Destacou a ex-vereadora, de 
Lamaju, Seabranira. Sugeriu que nas próximas sessões órgãos como o SISAR 
pudessem participar. O secretário de educação, Júnior, filho do ex-vereador 
Mazinho, saudou a todos e agradeceu aos envolvidos pelo evento, destacando 
a importância para a comunidade. Informou sobre programação que o 
município terá esse mês para homenagear o professor. Contou a história da 
comunidade e disse que, tamanha a representatividade de seus 60 anos, ela 
precisa de um olhar especial dos prefeitos e dos vereadores. Lembrou que a 
comunidade precisa de um hino e de uma bandeira. Convidou o cidadão 
Galego para apresentar a sua proposta de hino de Lamaju, feita em 
homenagem à comunidade. Galego cantou sua composição e pediu que as 
autoridades pensassem no povo. O vereador Cícero Baixinho apresentou a 
bandeira de Lamaju, que foi criada após ideia do secretário Junior. Concluiu 
dizendo que levará tanto o hino quanto a bandeira para oficializá-los na 
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Câmara. Em seguida, o secretário Júnior fez a descrição da bandeira, 
apontando sua representatividade. O presidente parabenizou o secretário, o 
vereador Cícero Baixinho e Galego pelo Hino e pela bandeira. O ex-vereador e 
hoje vice-prefeito do município Lauro Nathanael, que saudou a todos, falou que 
o prefeito, que estava participando de um evento em Petrolina, mandou um 
abraço a todos. Disse que já sabia das reivindicações da comunidade e que já 
está providenciando atendê-las. Informou que os abastecimentos de água da 
Lagoa de Dentro e da Lagoa de Fora estão prestes a sair. Informou também 
que o prefeito garantiu recurso para o calçamento da estrada que liga Lamaju à 
Sede. Agradeceu à Câmara em nome do prefeito e desejou bom dia a todos. 
Em seguida, deu-se início à Ordem do Dia. Foram apresentados requerimentos 
verbais do vereador Edson Ferreira, que fez a leitura deles. O primeiro 
requerimento solicita, em nome da Câmara, à Sohidra (Superintendência de 
Obras Hidráulicas do Estado do Ceará) um estudo de viabilização de cavação 
de um poço profundo na comunidade do Lamaju. O segundo requerimento 
solicita junto ao deputado federal José Nobre Guimarães ajuda na articulação 
política para viabilizar o quanto antes o estudo da área para cavação. O 
vereador defendeu que o primeiro passo é saber se há viabilidade técnica para 
o poço, o que o estudo técnico irá responder. Defendeu uma pressão junto ao 
SISAR para cobrar por melhores serviços. O presidente sugeriu que fosse feito, 
na segunda-feira, um ofício com o nome de todos os vereadores convocando a 
SISAR para dar explicações na Câmara. Os requerimentos verbais do vereador 
Edson Ferreira foram colocados em votação e aprovados por todos os 
vereadores presentes. Em seguida, o presidente convidou a comissão 
organizadora das festividades do Lamaju para um breve convite. A comissão 
convidou todos a participarem da programação em comemoração aos 60 anos 
da Vila Lamaju. O presidente agradeceu a todos e, não havendo mais nada a 
tratar, declarou encerrada a sessão. Eu, Everton Oliveira Calixto, lavrei a 
presente ata que será assinada pelos vereadores. Escola Raimundo de Sousa 
Lacerda, Vila Lamaju, Farias Brito, Ceará, 01 de outubro de 2021.  


