
 
ESTADO DO CEARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 
 

1 

__________________________________________________________________ 

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

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

 

ATA DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 09:10 horas (nove horas e dez minutos) do dia 20 (vinte) 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, 
Cícero 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 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, deu-se início ao Expediente. O procurador da Câmara fez a leitura das 
seguintes matérias: Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2021, que concede 
medalha de honra ao mérito ao Sr. Francisco Pereira Oliveira (Chico da 
Betânia); Projeto de Lei Complementar nº 005/2021, de autoria do Poder 
Executivo, que dispõe sobre a revogação da Lei Complementar nº 50/2021, 
que dispôs sobre a concessão de Revisão Geral Anual aos servidores da 
educação, professores, e adota outras providências; Projeto de Lei 
Complementar nº 004/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a 
criação do Distrito Industrial do Município de Farias Brito – CE, e adota outras 
providências; Projeto de Lei nº 018/2021, de autoria do Poder Executivo, que 
dispõe sobre a revogação da Lei Ordinária nº 1.515/2021, que concedeu 
Revisão Geral e Anual aos servidores do Poder Executivo Municipal, e adota 
outras providências; Projeto de Lei nº 019/2021, de autoria do Poder Executivo, 
que dispõe sobre a doação de imóvel à agência de desenvolvimento do Estado 
do Ceará – ADECE, e adota outras providências; Projeto de Lei nº 014/2021, 
de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a revogação da Lei Ordinária 
nº 1.516/2021, que concedeu Revisão Geral e Anual aos servidores do Poder 
Legislativo Municipal, e adota outras providências. Após a leitura, o presidente 
informou que as matérias seriam encaminhadas para a Comissão Permanente, 
para posteriormente voltarem a plenário. Dando prosseguimento, a palavra foi 
facultada aos vereadores, por ordem de inscrição. O vereador Chicão da 
Canabrava, que saudou a todos, disse estar feliz por voltar às atividades 
legislativas após um período de licença médica. Agradeceu a todos os amigos 
que compareceram a seu aniversário de setenta anos e ao aniversário de onze 
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anos de seu filho, em especial à presença do vereador Edson Ferreira e da 
vereadora Preta. O vereador citou problema relacionado a água na Canabrava 
e pediu providências ao presidente e ao prefeito para atender a demanda das 
famílias. Citou o problema com a agência do Banco do Brasil e pediu que o 
prefeito falasse com o gerente do banco de Várzea Alegre para agilizar a 
criação da agência em Farias Brito. O presidente disse que iria pedir à casa 
para fazer um requerimento no nome do vereador chicão requisitando atender 
às demandas expostas. O vereador João Camilo, que saudou a todos, citou 
manifestação dos comerciantes sobre o Banco do Brasil. Opinou que acha 
difícil a agência voltar ao município para saque de dinheiro, baseando-se em 
municípios vizinhos que estão com problemas semelhantes. O vereador Chicão 
aparteou reconhecendo as dificuldades, mas destacando que o prefeito, com a 
devida orientação, tem condições de resolver as demandas. Destacou que tem 
certeza que o prefeito irá resolver a demanda relacionada à água citada por 
ele. O vereador João Camilo lembrou que o problema com água existe em 
outras regiões e que é melhor procurar a maneira de solucionar o problema da 
comunidade do Canabrava. Disse estar feliz com poço que veio para a Vila 
Lamaju e espera que haja uma boa vazão. O vereador Chicão disse que vê na 
administração do atual prefeito que ele precisa tomar decisão própria. O 
vereador João Camilo destacou que ninguém governa sozinho e que o prefeito 
precisa ouvir os vereadores com as demandas das suas regiões. O vereador 
Everton Calixto, que saudou a todos, fez um requerimento ao secretário 
Samuel Linhares para fazer reparos na Vila Betânia, São João, Sítio Motas e 
Sítio Várzea. Pediu também o apoio dos vereadores, para procurarem o 
prefeito para resolver demanda de abastecimento de água no poço do Sítio 
Caiçaras. O vereador Raul da Serra, que saudou a todos, reforçou pedido, já 
feito através de requerimento, para reparos em calçamentos do Tabuleiro, da 
Vila Umburana, do Barreiro do Jorge, na Extrema e na Lagoa Seca. Pediu que 
o secretário de infraestrutura desse uma olhada para essas comunidades. 
Também fez um pedido ao secretário de infraestrutura para a criação de dois 
quebra-molas na Vila Tamboril e na Vila Ribeirinha. O vereador Edson Ferreira, 
que saudou a todos, citou problema de água na Caiçara, problema que já 
tratou sobre com o prefeito. Lembrou que o prefeito assumiu um compromisso 
com essa comunidade, desde a época das eleições, e que está buscando 
soluções. O vereador citou a divisão política que a sociedade brasileira vem 
enfrentando há alguns anos, divisão que vem separando inclusive amigos e 
familiares por pensarem de forma diferente. Falou que esse problema também 
acontece a nível municipal da política. Citou que frequentou a festa de 
aniversário do vereador Chicão, por quem tem apreço, apesar de estarem em 
lados opostos na política, o que não os impede de dialogar. Também citou as 
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divergências em relação à política nacional que tem com o vereador Professor 
Waltene, o que também não os impede de dialogar. Citou que circulou uma foto 
dele com o vereador Chicão e com a vereador Preta, no aniversário de Chicão, 
e que isso gerou comentários de que ele teria mudado de lado político. Disse 
que não mudou de lado, mas que não tem problema de sentar com adversários 
políticos, com quem tem respeito. Desmentiu alguns comentários sobre a sua 
futura atuação política. Reiterou seu compromisso com o prefeito e com o 
grupo político ao qual faz parte e destacou que é uma pessoa de palavra. O 
vereador Chicão da Canabrava o aparteou falando que agora a política deve 
ser deixada de lado para todos ajudarem o prefeito para fazerem o município 
se desenvolver, cobrando quando necessário. O vereador João Camilo falou 
que o povo de Farias Brito está acostumado com um sistema negativo de 
represálias políticas, infelizmente. Lembrou que ninguém precisa deixar de ir na 
casa dos outros por questões políticas. O vereador Edson falou que agora está 
sendo construída a ideia de um governo para todos. Citou sua trajetória política 
e disse que tenta fazer uma política diferente, respeitando quem pensa 
diferente, mas sabendo de que lado está. O presidente parabenizou o 
vereador, destacando o respeito que deve haver entre os vereadores. A 
vereadora Preta, que saudou a todos, disse não esperar que uma simples foto 
pudesse gerar tanta repercussão. Falou que algumas fofocas são por falta do 
que fazer. Discordou do vereador João Camilo a respeito da política que 
acontecia em outras gestões, citando exemplos de boa relação entre atores 
políticos com políticas divergentes na gestão em que fez parte. Falou que as 
pessoas devem procurar coisas mais concretas, ao invés de ficarem com 
fofocas em grupos de whatsapp e páginas de redes sociais. Destacou que o 
objetivo de todos os vereadores é o crescimento do município, junto ao atual 
prefeito, que é Deda. A vereadora parabenizou os professores por lutarem pelo 
direito dos precatórios. Pediu que a política não fosse banalizada para que as 
coisas acontecessem da forma correta. Reiterou que a passeata realizada 
pelos professores foi para reivindicar um direito e não foi partidária. Falou sobre 
problemas relacionados à educação no Sítio Pereira e no Monte Pio. Perguntou 
sobre a reforma do Regimento Interno. O presidente falou que quer pautar a 
matéria na próxima semana, mas pediu que antes fosse feita uma pequena 
discussão entre os vereadores. Pediu que os líderes de partido agendassem 
uma reunião para realizar o debate e para fazer um resumo da matéria. O 
vereador Edson sugeriu que após a sessão fosse realizada a reunião. O 
presidente disse que tinha um compromisso e pediu que os vereadores 
chegassem a um consenso sobre outro dia para a reunião. A vereadora Preta 
retomou a palavra para trazer algumas reclamações sobre iluminação e 
limpeza pública. O vereador João Camilo disse que quando citou algumas 
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questões políticas em gestão passada não se referia a coisas de dentro da 
Câmara, mas questões trazidas pelo próprio povo, que está, segundo ele, mal-
acostumado. A vereadora Preta disse que isso precisa mudar e o vereador 
João Camilo disse que era exatamente sobre o que ele estava falando. O 
vereador Cícero Baixinho, que saudou a todos, agradeceu ao deputado Davi de 
Raimundão por atender solicitação de algumas comunidades do município a 
respeito de cavação de poços. Pediu que a casa enviasse um ofício ao 
secretário de infraestrutura para que ele (vereador) possa acompanhar alguns 
serviços que foram requisitados algumas vezes na casa legislativa para o 
bairro Boa Vista. O vereador trouxe reivindicação da Associação dos 
Produtores do Sítio Areia Branca a respeito de água, e pedindo calçamento 
para algumas ladeiras da localidade. A associação também pediu para 
participar de alguma sessão legislativa. Sobre a Vila Lamaju, o vereador trouxe 
a demanda de problemas com esgotos na região e informou que o problema foi 
levado ao executivo, que já fez a medição do referido serviço. Pediu através de 
ofício um melhoramento das passagens molhadas do Sítio Juá. Falou que tem 
vinte e sete anos de serviços prestados pela educação e que, se dependesse 
dele, já teria pagado os precatórios, que também é direito seu, mas que isso 
depende do prefeito. Disse que sempre fará o correto para a educação, a 
saúde e o que mais for preciso para o município, dialogando com os diversos 
setores. Falou que nunca deixou de apoiar a comunidade do Lamaju, não 
deixando de atentar para as demais comunidades do município. O vereador 
Julinho da Saúde, que saudou a todos, agradeceu à gestão municipal pela 
homenagem à sua filha, Tatiana Gomes Bezerra, que teve seu nome dado a 
uma sala dos professores. Mudando de assunto, o vereador falou que Farias 
Brito precisa de uma agência completa do Banco do Brasil, que traga todos os 
serviços, incluindo saques de dinheiro. Pediu que o secretário de infraestrutura 
tomasse providências sobre problemas em bombas de água do Sítio Carnaúba 
e do Sitio Cipó. Informou que visitou a infraestrutura para marcar reunião sobre 
problema de água no Sítio Cedro. Agradeceu ao ex-vereador Chico da Betânia 
por cumprir promessa, junto ao deputado Davi de Raimundão a quem 
assessora, de providenciar alguns poços para o município. Falou que foi dado 
andamento ao estudo para poço na Vila Fumaça, e que o mesmo não pode ser 
concedido por problemas geográficos, mas que a solução seria trazer água do 
“Açude dos Gato” para a comunidade, o que ele espera que seja 
providenciado. Informou sobre carência de água no Sítio Caiçara, cuja solução, 
na sua opinião, seria trazer água do Sítio Cajueiro. Reforçou pedido para 
resolver problemas no Bairro Boa Vista. Demonstrou preocupação em relação 
à covid-19, tendo em vista os crescentes casos no município e pediu por 
medidas para brecar a doença, a qual ele sabe o mal que pode causar. 
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Parabenizou o vereador Chicão da Canabrava pelo aniversário e ressaltou que 
não aceita interferência política em seu mandato. Enfatizou que agora está do 
lado do prefeito, após convite dele, para trabalharem juntos e tentarem trazer 
dias melhores para o município. Disse que sempre pregou uma política 
moderna, sem politicagem. O vereador Chicão destacou a liberdade que cada 
vereador deve ter para buscar o que acha necessário para o povo. Destacou 
que sua casa está aberta para qualquer um. O vereador disse que ficou triste 
por saber que os precatórios não vão ser pagos. Lembrou que o pagamento 
dos precatórios está nas mãos do prefeito, e disse que ficaria feliz se ele viesse 
à Câmara para explicar as razões para o não pagamento. Falou que se ele 
pagar, vai cumprir promessa feita em campanha. O vereador Deir da 
Catingueira, que saudou a todos, falou a respeito das ladeiras em sua região, 
que se não forem consertadas agora ficará mais difícil consertar 
posteriormente. Disse que já havia comunicado ao secretário de infraestrutura 
sobre as demandas, mas que novamente irá procurar o secretário para 
acompanhá-lo na região. Pediu que os problemas, inclusive alguns problemas 
com manilhas colocadas em outra gestão, fossem resolvidos antes do inverno. 
O vereador também falou que os boatos políticos, que sempre existiram, agora 
estão aumentando, pois há um povo que inventa histórias. Disse que gosta do 
prefeito como pessoa e que espera que ele faça um bom trabalho como 
político, como gestor. Destacou que sempre se deu bem com os vereadores, 
embora alguns fossem adversários políticos. Disse que é importante não dar 
ouvidos para boatos do povo e continuar trabalhando para o município. O 
vereador Professor Waltene, que saudou a todos, lembrou de algumas 
demandas que os vereadores passaram para o deputado Davi de Raimundão, 
que se prontificou a tentar ajudar. Em uma dessas demandas, o deputado se 
prontificou a tentar ajudar na questão da necessidade hídrica do município, 
com a cavação de alguns poços profundos. Ele disse que ocorreu no dia de 
ontem a demarcação de vários desses poços, inclusive ele acompanhou a 
demarcação no Sítio Cipó. O vereador Raul, em aparte, falou que na Serra 
foram destinados alguns poços, como no Tabuleiro de Dentro e no Sítio 
Palmeira. O vereador Professor Waltene informou que a comissão para tratar 
da ampliação permanente de alguns professores está sendo criada, com 
portaria. Ele espera também que seja criada a comissão, aprovada em projeto 
de indicação de sua autoria, que visa rever o Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração dos Professores de Farias Brito. Pediu que o presidente 
enviasse ofício à empresa Oi Telemar, para que ela possa fazer os devidos 
reparos em torre na rua principal da cidade, que está com luzes apagadas, o 
que pode causar acidentes. Lembrou que os secretários também têm a 
incumbência de fazerem a gestão municipal, representando o prefeito. Ele acha 
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injusto colocar inteiramente ao prefeito a capacidade de resolver o problema do 
Banco do Brasil, já que ele está se empenhando em resolver o problema, 
assim como os vereadores. O presidente pediu a palavra. Ele explicou que no 
último dia primeiro houve uma reunião com o Ministério Público, juntamente 
com advogado do sindicato dos professores e representantes do sindicato dos 
servidores públicos municipais, prefeito, presidente da Câmara e procuradores 
da Câmara e do Município. Falou que, nessa conversa, o MP expôs a proibição 
legal de ser dado reajuste ou aumento aos servidores, até o final de 2021, por 
conta da calamidade pública causada pela pandemia. Ele disse que na reunião 
foi acatada, pelos membros presentes na reunião, a recomendação do 
Ministério Pública versando sobre a suspensão do aumento aos funcionários. 
Destacou que algumas coisas não dependem dele e achou importante trazer à 
tona a reunião para esclarecer à população. Em relação aos precatórios dos 
professores disse que nunca mudou seu discurso e que é a favor do 
pagamento, cobrando e defendendo a classe. Pediu que em manifestações o 
discurso de ódio não superasse a reivindicação dos direitos. Lembrou que está 
em processo a ampliação dos professores e a criação de um novo Plano de 
Cargos e Carreiras. Lembrou que todos os vereadores trabalham pelo bem do 
município. O vereador Edson Ferreira agradeceu à equipe de infraestrutura por 
conserto de calçamento da rua central de Cariutaba. Informou que visitou no 
último domingo a fanfarra Aquarela Voluntária, projeto social que o conselheiro 
tutelar Ricardo desenvolve aos domingos na antiga Associação das Mulheres 
de Farias Brito. Convidou os vereadores a visitarem o projeto. 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, 20 de outubro de 2021.  
 


