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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL DO SEGUNDO PERÍODO 

DA VIGÉSIMA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS 

BRITO-CEARÁ. 

 
Às 11 (onze) horas do dia 02 (dois) de dezembro do ano de 2020 (dois mil e 

vinte), compareceram ao Plenário da Câmara Municipal os vereadores: Cicero 

Luciano da Silva, Cicero Porfirio da Silva, Flavio Jorge de Lima, Francisco 

Loureço de Andrade, Francisco Pereira Oliveira, Lauro Nathanael Gomes 

Silva, Manoel Domingos da Silva, Roberto Rodrigues da Silva Júnior e 

Valdemir Pereira e as vereadoras Heloisa Aurélio de Menezes Pereira, 

Maria de Alcantara Seabra Pinheiro. Em nome de Deus e da democracia, o 

Senhor Presidente Cicero Porfírio da Silva declarou aberta a sessão. O 

Presidente fez a leitura do parecer Nº 023/2020 da Comissão Permanente 

sobre o mérito do projeto que denomina de Vicente Alexandre rua sem 

denominação na sede do município de Farias Brito. A vereadora Seabranira, 

autora do projeto analisado pelo parecer, pediu a palavra para falar da 

importância do homenageado. Em seguida o parecer foi colocado em votação e 

foi aprovado por unanimidade. O Presidente fez a leitura do parecer Nº 

022/2020 da Comissão Permanente que dispõe sobre o mérito do Projeto de 

Lei que denomina de Antônio Clemente da Silva a quadra poliesportiva sem 

denominação oficial localizada no Lamaju e adota outras providências. Depois 

fez a leitura do parecer Nº 021/2020 da Comissão Permanente que dispõe 

sobre o mérito do Projeto de Lei que denomina de Regina Adelina Gomes a 

praça do localizada no centro de Lamaju e adota outras providências. Depois 

fez a leitura do parecer Nº 020/2020 da Comissão Permanente que dispõe 

sobre o mérito do Projeto de Lei que denomina de Geraldina Gomes da Silva a 

praça, vizinha à igreja, sem denominação oficial localizada em Lamaju no 

município de Farias Brito. Depois fez a leitura do parecer Nº 019/2020 da 

Comissão Permanente que dispõe sobre o mérito do Projeto de Lei que 
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denomina de Antônio Israel Fernandes Oliveira a quadra poliesportiva sem 

denominação oficial localizada no Mutirão, no município de Farias Brito. Em 

seguida, o presidente passou a direção dos trabalhos para o vice-presidente, 

vereador Valdemir, para ser iniciada a votação em bloco dos pareceres. O 

vereador Cícero Porfírio, autor dos projetos analisados pelos pareceres, 

explicou sobre a importância dos nomes, de pessoas que têm relação e história 

com os locais cujos pareceres defendem as homenagens. A vereadora 

Seabranira pediu a palavra para reiterar a importância dos nomes 

homenageados. O presidente colocou os pareceres em votação, que foram 

aprovados por unânimidade. Em seguida, o verador Valdemir passou a direção 

dos trabalhos novamente para o presidente, vereador Cícero Porfírio. O 

presidente fez a leitura da Indicação Nº 006/2020, de autoria do vereador 

Flávio, que objetiva a concessão de incentivo de notebooks aos Agentes 

Comunitários de Saúde do município de Farias Brito, para melhor desempenho 

da prestação do serviço. O vereador Flávio pediu a palavra e falou sobre a luta 

dos Agentes Comunitários de Saúde e da importância da informatização 

desses trabalhadores que batalham para solucionar e prevenir as doenças no 

município de Farias Brito. O vereador Chico da Betânia pediu a palavra para 

parabenizar o vereador Flávio pela justa Indicação e reiterou que é 

importantíssimo que o agente de saúde tenha ferramentas informatizadas para 

conduzir os trabalhos onde ele estiver. O vereador Deir parbenizou o vereador 

Flávio pela ideia, citando a importância de se facilitar o trabalho dos agentes de 

saúde. O vereador Valdemir parabenizou o vereador Flávio e falou que tal 

iniciativa vai facilitar o trabalho não só dos agentes, mas também da Secretaria 

de Saúde. O presidente colocou a Indicação em votação, que foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida o presidente fez a leitura da Indicação 008/2019 

sobre a concessão da Comenda Francisco de Braga à ex-vereadora Otonia 

Doraci de Oliveira. O presidente fez também a leitura da Indicação 010/2019 

sobre a concessão da Comenda Francisco de Braga a José Bispo Lourenço. 

Em seguida fez a leitura da Indicação 011/2019 sobre a concessão da 
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Comenda Francisco de Braga a Alda Rodrigues Pinheiro. O presidente também 

fez a leitura da Indicação 012/2019 sobre a concessão da Comenda Francisco 

de Braga a Ramiro Pereira da Silva. Em seguida, o presidente fez a leitura da 

Indicação 013/2019 sobre a concessão da Comenda Francisco de Braga a 

José Sílvio Neco da Silva Pereira. Todas as indicações de comenda foram de 

autoria do vereador Júnior da Betânia. O vereador Júnior da Betânia pediu a 

palavra para dizer que a comenda é uma honraria para pessoas que serviram 

ao município, destacando que os nomes das indicações foram importantes e 

contibuiram para o desenvolvimento do município de Farias Brito. O vereador 

Chico da Betânia parabenizou o vereador Júnior da Betânia pelas justas 

indicações de comenda. O vereador Valdemir parabenizou o verador Júnior da 

Betânia pelas justas indicações e destacou a dignidade das pessoas citadas. O 

presidente colocou todas as indicações em bloco para votação, que foram 

aprovadas por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, o presidente 

declarou encerrada a sessão. Eu, Hewerton Henrique Rodrigues Cabral, lavrei 

a presente ata que será assinada pelos vereadores presentes. 

 
Plenário Luiz Pereira da Silva da Câmara Municipal de Farias Brito, Ceará, 02 

de dezembro de 2020.  
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