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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA 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 03 (três) de novembro 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, 
no Expediente, o presidente pediu que servidora da casa fizesse a leitura de 
proposições e ofícios. A servidora fez a leitura dos Projetos de Lei números: 
015/2021, de autoria do vereador Edson Ferreira, que concede o título de 
cidadão fariasbritense ao ilustre empresário Cícero Alves Pereira e adota outas 
providências; 016/2021, de autoria do vereador Edson Ferreira, que concede 
título de cidadão de Farias Brito ao ilustre cidadão Deusdete Gomes Vieira e 
adota outras providências; 017/2021, de autoria do vereador Edson Ferreira, 
que concede o título de cidadão do município de Farias Brito ao ilustre cidadão 
e empresário Antônio Pereira Sobrinho e dá outras providências. O presidente 
informou que os projetos seriam encaminhados para a Comissão Permanente 
para posteriormente retornarem a plenário. Dando prosseguimento, a palavra 
foi passada aos vereadores, por ordem de inscrição. O vereador Deir da 
Catingueira, que saudou a todos, lembrou o secretário Samuel Linhares a 
respeito de problemas com as ladeiras e serviços que pediu em sessão 
passada. Manifestou preocupação com o aumento dos casos de coronavírus e 
pediu mais cuidado a todos, principalmente em relação aos eventos que estão 
voltando a acontecer. A vereadora Preta, que saudou a todos, falou sobre o 
pedido de vista feito por ela a projeto de lei, mas disse que o conteúdo do 
projeto, a revogação do reajuste aos servidores no ano, teria sido aplicado e 
que não haveria o que fazer. O vereador Chicão da Canabrava, que saudou a 
todos, lembrou que cobrou do secretário de obras que ele pudesse ver 
algumas passagens molhadas no município. Pediu que fossem tomadas 
providências antes que chegasse o inverno. Lembrou também que cobrou 
sobre problema com água na Canabrava e pediu providências quanto a isso. O 
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vereador Julinho da Saúde, que saudou a todos, lembrou da tristeza que é para 
ele o feriado do Dia dos Finados. O presidente externou seus sentimentos a 
todos os fariasbritenses que perderam entes queridos para a covid. Em 
seguida, não havendo mais nada a tratar, ele 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, 03 de novembro de 2021.  


