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ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA 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 01 (primeiro) de dezembro 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. Por determinação do presidente, a 
servidora Nayara Sales leu as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 019/2021, de 
autoria do Vereador João Camilo, que institui o programa de remissão de débitos 
dos créditos não tributários do Departamento Municipal de Trânsito de Farias 
Brito Estado do Ceará (Demutran/FB) inscritos ou não em Dívida Ativa do 

Município de Farias Brito/CE. O Presidente concedeu o uso da tribuna pelo Padre 
Paulo, para falar sobre a festa da padroeira da cidade de Farias Brito/CE – Nossa 
Senhora da Conceição. O Padre convidou os vereadores para o leilão popular (com 
o objetivo de arrecadar fundos para restauração da igreja matriz). O presidente 
convidou o secretário da associação dos produtores agrícolas, Antonio Wallace 
Vitorino, para fazer uso da tribuna da Casa Legislativa. Na ocasião fez o convite 
para a retomada da Feira da agricultora familiar “MÃOS DA TERRA” – que será 
realizada (retomada da feira) em frente à Casa Lotérica no dia 03/12/2021. Citou 
os casos de pessoas de outros Municípios (atravessadores que não gastam o 
dinheiro na nossa cidade), que vêm participar na condição de feirantes e 
consequentemente, concorrer com os associados da citada entidade. O vereador 
João Camilo disse que devia ter cautela quanto a proibição dos feirantes de outros 
Municípios, uma vez que poderia haver reciprocidade da medida por Municípios 
vizinhos. O vereador Edson Ferreira se colocou à disposição (para ajudar) da 
associação, focando seu acesso ao Instituto Flor do Pequi. O vereador Julinho da 
Saúde lembrou com preocupação a situação da Covid 19, que ainda é grave. Falou 
do dezembro vermelho em alusão ao combate a aids. A vereadora Preta cobrou a 
iluminação das ruas em razão das festas natalinas. Falou sobre o fato de haver som 
muito alto (paredão) no parque de vaquejada, no último final de semana. Exigiu o 
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cumprimento da lei em relação ao abuso do som, além do permitido legal. Citou a 
situação de pessoas que não estão conseguindo marcar exames e/ou 
procedimentos médicos. Disse para finalizar que uma mãe (sem citar nomes) de 
alunos procurou o Ministério Público por não haver carros para levar seus filhos 
para escola. Deir da Catingueira, fez comentário sobre a volta da Feira no 
Município, dizendo que acha que ia participar da feira na condição de feirante, pois 
tem muitos produtos agrícolas. Cicero Porfirio requereu a construção de uma 
lombada (ou a colocação de algum material) em frente a Secretária de Saúde, para 
evitar acidentes. Waltene enalteceu e parabenizou a realização da Feira. O 
presidente Flávio leu o oficio da Enel Ceará, onde a empresa diz que as audiências 
da mesma ainda estão sendo de forma virtual. Disse que a Enel Ceará está a tratar 
os vereadores e os consumidores de forma desrespeitosa. Enumerou ainda vários 
problemas que a empresa de energia elétrica causa a população do Município. 
Colocado em votação o Parecer 048/2021 da Comissão Permanente, sobre o 
mérito do Projeto de Lei nº 022/2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza 
o Poder Executivo ao pagamento de prêmios no campeonato municipal de futebol 
e futsal no ano de 2021, na forma que dispõe. O vereador Waltene, defendeu o 
projeto dada a importância do esporte na vida das pessoas, especialmente os 
jovens. Deir da Catingueira, solicitou mais apoio aos jovens para a pratica dos 
vários tipos de esporte, fornecendo bolas e/ou outros materiais. Cícero Porfirio 
elogiou o projeto. Em suma, o projeto foi veementemente elogiado e enaltecido por 
todos os vereadores. Após as discussões o projeto foi aprovado por todos os edis. 
Em seguida, não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a 
sessão (a íntegra da sessão encontra-se gravada no seguinte endereço eletrônico - 
https://www.facebook.com/Camaramunicipalfb/videos/617754506093638). 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, 01 de 
dezembro de 2021.  


