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ATA DA SEXAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO 

PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 09:22 horas (nove horas e vinte e dois minutos) do dia 19 (dezenove) de 

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

Câmara Municipal os vereadores Antônio Bezerra Primo, Antônio Waltene F. 

De Alcântara, Cícero Porfírio da Silva, Flávio Jorge de Lima, Francisco 

Lourenço de Andrade, João Ferreira de Alencar, José Anchieta 

Rodrigues, Manoel Domingos da Silva, Raul Franklin Carvalho de Souza e 

Sauviano Fernandes de Alcântara. O vereador Edson Ferreira Lima não 

esteve presente, mas justificou devidamente sua ausência. Em nome de Deus 

e da democracia, o senhor presidente, vereador Flávio Jorge de Lima, declarou 

aberta a sessão ordinária e indagou se os vereadores pretenderiam retificar a 

ata da sessão anterior, previamente enviada por meio eletrônico. Não havendo 

retificação, a ata foi aprovada por todos os vereadores. Em seguida, o 

presidente deu início ao Expediente. A analista legislativa da casa fez a leitura 

das proposições: Projeto de Lei n° 017/2022, de autoria do Poder Executivo, 

que autoriza doação de imóvel no distrito industrial de Farias Brito; Projeto de 

Lei n° 020/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a Lei 

Orçamentária Anual do Município de Farias Brito para o exercício 2023; Projeto 

de Lei n°  021/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão 

do plano plurianual de 2022 a 2025 instituído pela Lei Municipal n° 1528/2021. 

A palavra foi passada aos vereadores. O vereador Julinho da Saúde, que 

saudou a todos, informou sobre processo de CNH gratuita no município. Ele 

falou também de recebimento de ambulância UTI no município como 

premiação, parabenizando a Saúde do município. O vereador Cícero Baixinho, 

que saudou a todos, parabenizou os professores do município pelas conquistas 

e a gestão por apoiar a classe. Ele fez um requerimento verbal para construção 

de caixa d´água na Vila Lamaju. O vereador relatou avanços na obra da Orla 

de Arão e citou necessidade de saneamento no local. O vereador João Camilo, 

em aparte, citou problema de água na Vila Lamaju, que com o deputado Davi 

de Raimundão conseguiu um poço, e reiterou a necessidade da construção da 

caixa d´água. O vereador Raul da Serra falou que é preciso agilizar a 

instalação de poços no município, já que alguns instalados tiveram pouca 

vazão. O vereador Cícero Baixinho parabenizou o secretário de infraestrutura 
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por recuperação de lombada no centro da cidade. Ele falou que pediu ao 

secretário para fazer a recuperação das lombadas do distrito de Cariutaba. O 

vereador Deir da Catingueira, que saudou a todos, falou de instalação de poço 

que está sendo feito nas “Queimadas”. Parabenizou a atual e a antiga gestão 

por premiação de UTI móvel. Ele pediu que a central de ar fosse concertada no 

CRAS do município. O vereador Chicão da Canabrava, que saudou a todos, 

falou da necessidade de corrigir passagem molhada na Canabrava. Ele cobrou 

o prefeito sobre promessa para colocar redes na quadra do Sítio Souza. O 

vereador Sauviano, que saudou a todos, reportou reclamação de mulheres 

sobre a realização do exame de mamografia no município. Ele cobrou da 

gestão coleta de lixo nas Timbaúdas. Ele citou problema de calçamento em 

Cariutaba e pediu cuidado à gestão na hora da contratação de funcionários. 

Citou a necessidade de mais lombadas em Cariutaba. O vereador Raul da 

Serra, que saudou a todos, parabenizou os professores pelo dia deles e 

parabenizou os médicos no nome do doutor Marcos Moreira e de seu irmão 

Lucas. Ele parabenizou a gestão pela aquisição da UTI móvel e por atender a 

requerimento seu para recuperar estrada que liga o Quincuncá a alguns sítios. 

O presidente informou que o deputado Davi de Raimundão solicitou 

manutenção de viatura do SAMU de Farias Brito. Ele parabenizou a gestão 

pela condução da saúde no município, com a realização de vários exames e a 

disponibilização de profissionais. Ele disse que é preciso de um melhor 

planejamento em relação aos serviços com as máquinas do município. Ele 

falou sobre calçamento no distrito de Cariutaba. Parabenizou todos os 

professores do município e falou sobre necessidade de melhora do auxílio 

deslocamento deles. O vereador Chicão reforçou que muita coisa precisa ser 

feita em sua região e citou problemas na pasta da Saúde do município. Em 

seguida, dando início à Ordem do Dia, a servidora da casa fez a leitura do 

Requerimento n° 061/2022, de autoria do vereador Sauviano, que requer 

derrubamento de antiga caixa d´água e construção de calçamento em rua de 

Cariutaba. O requerimento foi colocado em discussão. O vereador Sauviano 

defendeu a necessidade do atendimento a seu requerimento. O vereador 

Julinho da Saúde falou que solicitou o calçamento na rua no ano passado, e 

disse que seria muito importante que o serviço fosse realizado. O vereador Deir 

da Catingueira parabenizou a importância do requerimento e pediu por reforma 

da passagem molhada do Cipó. O requerimento foi colocado em votação e foi 

aprovado por todos os presentes. Em seguida, a servidora fez a leitura do 

Requerimento 062/2022, de autoria do vereador Flávio Jorge, que requer a 
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manutenção da iluminação pública no trecho da CE 386, entrada da cidade de 

Farias Brito sentido Crato. O requerimento foi colocado em discussão e o 

vereador Flávio Jorge citou a importância de a manutenção ser feita 

rapidamente. O requerimento foi colocado em votação e foi aprovado por 

todos. Em seguida a servidora fez a leitura do Projetos de Indicação 006/2022 

e 007/2022, ambos de autoria do vereador Flávio Jorge, o primeiro sugerindo 

reforma da quadra poliesportiva da Vila Monte Pio e o segundo sugerindo 

limpeza e reforma/ampliação do cemitério na Vila Monte Pio. As indicações 

foram colocadas em discussão e defendidas pelo autor, Flávio Jorge. Depois 

foram colocadas em votação e aprovadas por todos. Em seguida, não havendo 

mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão. Eu, José 

Anchieta Rodrigues, lavrei a presente ata que será assinada pelos vereadores. 

Plenário Luiz Pereira da Silva da Câmara Municipal de Farias Brito, Ceará, 19 

de outubro de 2022. 


