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ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA 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 17 (dezessete) 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. O Presidente convidou a Vereadora da 
cidade do Crato/CE, Mariângela, para sentar junto a bancada com os demais 
vereadores. A servidora Nayara Sales leu as seguintes matérias: Projeta que cria a 
Bandeira e o Hino da Vila Lamajú, de autoria do vereador Cícero Porfírio. Projeto 
de Título de Cidadão ao deputado Davi de Raimundão, de autoria do vereador João 
Camilo. Oficio nº 21 da CAGECE, onde o órgão justifica a ausência na sessão supra. 
O Presidente esclareceu que vai mandar outro oficio a CAGCE para comparecer na 
próxima sessão e, posteriormente ao SISAR, ENEL Atendendo requerimento do 
vereador Waltene, concedeu a palavra a vereadora Mariângela, para falar do bem-
estar animal. Durante mais de 30 minutos a vereadora expos o assunto. O vereador 
Julinho da Saúde, após tecer elogios a palestrante, citou a existência de um buraco 
em frente a lavandeira, requerendo solução do secretário de obras do Município. 
Continuou cobrando, desta vez, na pessoa de Faraó, sobre a retirada de entulho 
(folhas e galhos) da Vilinha Popular – Casas Populares. Pediu que o secretário de 
obras visse e realizasse um reparo na passagem molhada do Sítio São João. 
Waltene enalteceu a palestra ora exposta por Mariângela. Deir da Catingueira, fez 
comentários também sobre situação animal no Município. Justificou que estava se 
ausentando da sessão para levar o filho ao médico em Fortaleza. Chicão da 
Canabrava, Cicero Porfirio, Heloisa Aurélio, parabenizaram a palestrante bem 
como reforçaram a necessidade de cuidar bem dos animais.  João Camilo, colocou 
que o mais interessante seria a castração – por meio de políticas públicas nesse 
sentido. O vereador Everton Calixto parabenizou a colega parlamentar da cidade 
vizinha, Crato, declarou apoio a causa animal. Cobrou reparos, por parte da 
secretaria de infraestrutura, no tocante as lâmpadas dos postes das localidades: 



 
ESTADO DO CEARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 
 

2 

__________________________________________________________________ 

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

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

 

São João, Motas, Várzea e Nova Betânia. Raul da Serra, saudou aqueles que se 
dedicam a causa animal. Exaltou a política de adoção de animais. Com a palavra o 
vereador Edson Ferreira, disse não estar convencido com a resposta da CAGECE, 
reiterando a convocação da Companhia de agua e esgoto do Ceará, para 
comparecer na próxima sessão, endossando as palavras do Presidente. Declarou 
apoio a projetos da causa animal. Reforçou a ideia de criar uma Associação voltada 
para causa animal. O Presidente Flávio Jorge, antes de passar para a ordem do dia, 
disse que ia cobrar e fiscalizar o abastecimento, bem como a problemática dos 
registros de água nas localidades: Carnaúba e Cachoeira. Everton Calixto (quando 
fez uso da palavra), Flávio Jorge e Edson Ferreira citaram a falta d’água e a 
dificuldade por causa da salinidade do solo da localidade de Caiçara. Flávio e 
Waltene solicitaram a limpeza do canal da rua “Rabo da Gata”. Colocado em 
votação o Parecer nº 045/2021, sobre o projeto de Decreto legislativo, de autoria 
do vereador Julinho da Saúde, concedendo medalha de honra ao mérito a Francisco 
Pereira de Oliveira. Feita a defesa do projeto pelo autor, foi aprovado por todos. 
Houve a leitura da Moção de Pesar nº010/2021, de autoria do vereador Edson 
Ferreira, a família de José Rodrigues Carneiro – José de Sebastian, em razão da sua 
morte ocorrida em 15 de novembro de 2021. Aprovada por todos os edis. Em 
seguida, a Moção de Pesar nº 011/2021, de autoria do vereador Flávio Jorge de 
Lima, a família de Esso Olegario Neto – Edim de gesso, pelo seu falecimento no dia 
08 de novembro de 2021. Aprovada por todos. Fica registrada a exceção da 
aprovação do vereador Deir da Catingueira, em virtude da sua ausência 
devidamente justiçada. João Camilo pediu a palavra dizendo que como acha que só 
resta uma sessão, para encerrar o ano de 2021, gostaria que a gente se unisse aqui, 
de ver a situação da SISAR, porque é todo mundo reclamando, por todo canto, é 
generalizada, Em seguida, não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou 
encerrada a sessão (a íntegra da sessão encontra-se gravada no seguinte endereço 
https://www.facebook.com/Camaramunicipalfb/videos/334142341850077/). 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, 17 de 
novembro de 2021.  
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