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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE 

Às 09:50 horas (nove horas e cinquenta minutos) do dia 22 (vinte e dois) de 

abril do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), compareceram à sessão da 

Câmara Municipal os vereadores Antônio Waltene F. De Alcântara, Antônio 

Bezerra Primo, Cícero Porfírio da Silva, Edson Ferreira Lima, Flávio Jorge 

de Lima, Francisco Lourenço de Andrade, Heloísa Aurélio de Meneses 

Pereira, João Ferreira de Alencar, José Anchieta Rodrigues, 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 extraordinária e pediu que a matéria a ser apresentada na 

sessão fosse lida. A servidora da casa fez a leitura do Projeto de Lei número 

007/2022, de autoria do poder executivo, que dispõe sobre a alteração da Lei 

n° 1.253, de março de 2009, mudando a nomenclatura da Secretaria de 

Cultura, Esporte e Juventude do município de Farias Brito – CE e adota outras 

providências. O presidente abriu espaço para a Secretaria de Cultura. O 

coordenador de cultura, Guilherme, usou a tribuna e explanou sobre a lei e a 

inclusão da nomenclatura “turismo“ na pasta. Ele falou que esse nome vem 

para reconhecer o potencial turístico do município, que muitas vezes não é 

explorado. Explicou também sobre o Mapa do Turismo Brasileiro e a 

possibilidade de o município ser incluído nesse mapa, inclusive para receber 

verbas do governo federal. Ele citou algumas cidades próximas que já 

conquistaram o selo do Ministério do Turismo, fazendo parte do mapa. 

Informou que o certificado do município tem validade de um ano e defendeu 

que o município, com a mudança da nomenclatura, tem condições de recebe-

lo. Em seguida, o presidente deu oportunidade para os vereadores falarem. O 

vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, parabenizou o trabalho do 

coordenador de cultura Guilherme, mas fez ponderações sobre a técnica 

legislativa do projeto. O vereador observou que o referido projeto muda 

somente a nomenclatura da pasta, sem criar uma estrutura administrativa para 

gerir a política de turismo dentro do município. Ele falou, após conversa com os 

vereadores, que protocolou na secretária, no dia de hoje, um substitutivo ao 

projeto, com a técnica legislativa adequada. Defendeu a importância de 

explorar o potencial turístico do município, citando diversas fontes de turismo. 

O vereador Cícero Baixinho, que saudou a todos, defendeu a importância do 



 
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  

 

projeto e citou o Forno do Contínuo como localidade com potencial turístico, 

além de alguns açudes do município. O vereador Deir da Catingueira, que 

saudou a todos, parabenizou a Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude, 

desejando também boa sorte aos representantes. Defendeu que a inclusão do 

turismo à pasta vai gerar ganhos ao município. O vereador Raul da Serra, que 

saudou a todos, defendeu a inclusão do turismo à secretaria e citou o turismo 

religioso da região. Pediu a volta da “Festa do Milho” no município, enfatizando 

o potencial da festa. O vereador Julinho da Saúde, que saudou a todos, disse 

que o turismo é mais uma via para trazer melhorias para o município. 

Agradeceu a oposição pelas melhorias ao projeto e pela disponibilidade para 

deliberação sobre ele ainda hoje. A vereadora Preta, que saudou a todos, 

defendeu a inclusão do turismo na pasta, mas argumentou que o projeto não 

engloba algumas questões, o que poderia até prejudicar a pasta futuramente. 

O vereador Professor Waltene, que saudou a todos, parabenizou Valéria, nova 

Secretária de Cultura e Esporte. Reconheceu o trabalho do Coordenador 

Guilherme pelo trabalho que vem desenvolvendo. Destacou a importância do 

turismo para o desenvolvimento do município e defendeu a inclusão do nome à 

pasta. O vereador Chicão da Canabrava parabenizou a secretaria de Esporte 

Cultura e Juventude, mas ressaltou a responsabilidade da pasta, ainda maior 

com a inclusão do turismo. Fez um pedido direto para a secretária para a 

execução de projetos para o esporte. O vereador João Camilo, que saudou a 

todos, falou que o turismo vai crescendo aos poucos, citando o exemplo de 

Nova Olinda, com Expedito Celeiro, e apoiou a inclusão do nome turismo na 

pasta. O vereador Anchieta, que saudou a todos, falou estar feliz com os 

vereadores da oposição por ajudarem no andamento do projeto. O presidente 

agradeceu a todos os vereadores por atenderem a pedido da extraordinária 

para deliberar sobre o projeto e abriu espaço para as considerações finais do 

coordenador Guilherme. O coordenador agradeceu pelo espaço concedido e 

pediu para que sejam valorizadas manifestações internas do município. O 

presidente pediu que a Comissão Permanente analisasse o projeto após a 

sessão, para posteriormente ser realizada outra sessão extraordinária para a 

votação do parecer. O vereador Edson Ferreira, presidente da Comissão 

Permanente, convocou reunião extraordinária da comissão para as dez e trinta 

e cinco do dia de hoje. Ele consultou se poderia ser votada em primeiro turno, 

na data de hoje, emenda à Lei Orgânica com parecer favorável da comissão. O 

presidente sugeriu que a votação do parecer ficasse para a próxima sessão 

ordinária, deixando pauta única para a próxima extraordinária. Em seguida, não 
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havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão. Eu, 

José Anchieta Rodrigues, lavrei esta ata que será assinada pelos vereadores. 

Plenário Luiz Pereira da Silva da Câmara Municipal de Farias Brito, Ceará, 22 

de abril de 2022.  


