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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA, VIRTUAL, DO PRIMEIRO PERÍODO 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE 

 

Às 09:00 horas (nove horas) do dia 03 (três) de março 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, 

Edson ferreira Lima, Everton Oliveira Calixto, Cicero Porfírio da Silva, 

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, Flávio Jorge de Lima, havendo número 

legal, declarou aberta a sessão ordinária virtual e indagou, de acordo com o 

art. 132 do Regimento Interno, se os vereadores pretendiam retificar a ata, 

previamente enviada por meio eletrônico. Não havendo retificação, a ata foi 

aprovada pelos vereadores. Em seguida, o presidente fez a leitura do 

comunicado versando sobre o recebimento, pela câmara, do parecer prévio 

N° 072/2016, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, parecer favorável 

sobre as contas de Governo Municipal de Farias Brito do exercício de 2013. 

O presidente destacou que colocará o parecer em pauta na próxima sessão, 

estando à disposição dos vereadores. Em seguida, o presidente passou a 

palavra aos vereadores de acordo com a ordem de inscrição. O vereador 

Julinho da Saúde, que saudou a todos, agradeceu a Deus por estar presente 

na sessão e disse que iria esperar o responsável da empresa de limpeza 

pública para ter uma maior participação. O vereador João Camilo, que 

saudou a todos, disse esperar o responsável pela empresa de lixo para maior 

debate e relatou que teve o prazer de conhecer a secretária de saúde, e 

junto com ela fez visitas nos postos do Lamaju, Souza e São Vicente. Ele 

comunicou à infraestratura alguns problemas nesses postos e o secretário da 

pasta disse que até próxima sexta-feira estaria com tudo pronto. O vereador 

Professor Waltene, que saudou a todos, fez um comentário pessoal sobre 

alguns comentários em rede social que tomou conhecimento. Desabafou que 

em sua caminhada política sonhou com o apoio da classe dos professores, 

mas esse apoio não teria vindo, já que não teve muitos votos de professores, 
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e os que teve foram mais de caráter pessoal e não de classe. Destacou que 

tem responsabilidade não somente com a classe, mas com toda a 

população, independente do que digam. Ressaltou que procura melhorias 

para a classe, como a defesa de um plano de cargos e carreiras, assim como 

procura atender da melhor forma toda a população do município. O 

presidente destacou conhecer o caráter e a luta do vereador em prol dos 

professores. A vereadora Preta, que saudou a todos, pediu que o presidente 

tomasse providências junto ao senhor prefeito para que a lei, aprovada, 

009/2020, que inclui na isenção da conta de energia os irrigantes e 

consumidores rurais, entrasse em vigor. O presidente tranquilizou a 

vereadora dizendo que irá solicitar um ofício para saber do andamento da lei. 

O vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, felicitou o vereador Julinho 

da Saúde pelo aniversário e lamentou e prestou solidariedade às familias 

Pinho e Gato, pelos falecimentos de Francisco Pinho e Antônio Werlley 

Amorim, respectivamente. O  vereador também relatou uma denúncia vaga 

nas redes sociais sobre um buraco em Cariutaba. Ele destacou que o buraco 

já foi consertado e pediu que os mesmos que fizeram a denúncia filmem o 

buraco consertado. Também pediu que filmassem o serviço que já havia sido 

feito na estrada, bem como, em 500 metros acima, um serviço que foi feito 

em uma estrada que em 24 anos estava abandona segundo o vereador. 

Concluiu que é importante denunciar, mas com responsabilidade, pedindo 

que todos superem as eleições, não fazendo denúncia por denúncia. A 

vereadora Preta falou que os vereadores da oposição recebem muitas 

denúncias. Pediu que a câmara encaminhasse ao prefeito um pedido para a 

criação de ouvidoria, para que pudesse chegar as demandas do povo, 

incluindo as denúncias. Ela disse que os vereadores são porta-vozes do 

povo e fará um requerimento para essa ouvidoria. O vereador Edson disse 

concordar com a ouvidoria e o requerimento, só pediu que as denúncias 

fossem feitas com embasamento, para se evitar a criação de apenas fatos 

políticos. O presidente disse ser testemunha da repercussão do serviço feito 

em Cariutaba e parabenizou o vereador Edson. Parabenizou também a 

vereadora Preta pelo discusso em prol da população. O vereador Chicão da 

Canabrava, que saudou a todos, parabenizou o vereador Julinho da Saúde 

pelo aniversário e lamentou pela pandemia pela qual o país e o município 

estão passando. Cobrou providências ao prefeito, através de decreto, para 

evitar o contágio, pois conhece alguns munícipes com covid ou com suspeita 
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da doença. O vereador fez uma cobrança, principalmente ao vereador João 

Camilo, sobre trecho de estrada que seria reparada. O vereador João Camilo 

disse que esteve no trecho citado para fazer o serviço, e disse que, apesar 

de ser um serviço dificil, está aguardando a ordem do secretário responsável 

para solucionar os problemas. O vereador Chicão da Canabrava agradeceu o 

vereador por alguns feitos, mas cobrou melhores iniciativas para a resolução 

de alguns problemas. Parabenizou o vereador Edson pelo reparo na estrada 

de Cariutaba. O vereador Cícero Porfírio, que saudou a todos, deu os 

pêsames à professora Lúcia Gato, pelo falecimento do filho. Parabenizou o 

vereador Julinho pelo aniversário e disse que irá trazer novamente 

requerimentos apresentados na gestão passada que não foram aprovados 

para tentar aprovar nessa gestão, para a administração tentar trazer recursos 

para fazer as obras. O vereador Everton Calixto, que saudou a todos, 

agradeceu à administração e disse que está se empenhando, junto com as 

secretarias responsavéis, para atender as demandas das comunidades. O 

vereador Deir da Catingueira, que saudou a todos, parabenizou o vereador 

Julinho da Saúde pelo aniversário e destacou a perda do jovem Antônio 

Werlley, da família Gato. Refletiu que é preciso mais cuidadores na cidade, 

pois há demanda de crianças necessitando. Cobrou que está faltando 

vacinas obrigatórias para crianças nos postos de saúde e pediu para que o 

prefeito agilizasse a resolução desse problema. O vereador sugeriu que, 

embora se tenha a pandemia, pelo menos um dentista esteja disponível para 

atender as demandas de urgência no município. O vereador Raul da Serra, 

que saudou a todos, desejou os profundos sentimentos à família Gato e lhes 

prestou solidariedade, principalmente a Lúcia Gato. Parabenizou o vereador 

Julinho da Saúde pelo aniversário. Observou que o cemitério de Quincucá 

está recebendo algumas denúncias de mau funcionamento e destacou que 

há, no local, um funcionário pago pela prefeitura que não está exercendo 

plenamente suas atividades. O vereador irá conversar com o funcionário para 

saber o motivo dele não estar fazendo o devido trabalho. Criticou um serviço 

executado na SISAR no sítio Lagoinha, pois não fizeram a drenagem 

corretamente, jogando muita lama na estrada. Pediu que a SISAR cobre 

mais responsabilidade à equipe responsável pelas obras. O vereador Julinho 

da Saúde pediu a palavra para pedir à nova administração para cascalhar a 

ladeira que desce para o Riacho da Roça para chegar na vila Chico Fumaça, 

pois relatou que se deparou com os próprios moradores tentando ajeitar uma 
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cratera que se fez no local. O vereador João Camilo falou que alguns 

moradores também o alertaram sobre a situação da estrada e que o próprio 

já viu que a situação da estrada é difícil. O vereador Chicão disse que em 

estrada deve ser colocado material de qualidade. Em seguida, o presidente 

fez a leitura do requerimento, do vereador Edson Ferreira, que solicitou 

recuperação da Rodovia Estadual (CE) 166, no trecho de Farias Brito, Nova 

Olinda e Carius. O presidente leu a resposta do deputado estadual Nizo 

Costa, que apresentou na Assembleia Legislativa do Ceará o requerimento. 

O requerimento foi aprovado e depois foi enviado para o superintendente 

para providências. O vereador Edson Ferreira agradeceu ao deputado 

estadual Nizo e à Assembleia Legislativa do Estado por ter atendido o 

requerimento, para que esforços sejam somados para a recuperação da 

rodovia o mais rápido possível. O presidente, vereador Flávio Jorge, 

manifestou solidariedade à familia da professora Lúcia Gato, e em nome dela 

mandou um abraço para todas as famílias que estão sentindo a perda desse 

ente querido. O vereador disse aos professores que a casa sempre esteve 

aberta ao diálogo, inclusive está disponível para debater a questão do 

precatório, que diz ser a favor, com um debate amplo com os vereadores, 

prefeito e a classe. Incentivou o diálogo e disse ser contra a crítica por 

politicagem. O vereador Edson Ferreira, em aparte, destacou o compromisso 

do presidente com a classe dos professores e defendeu que a atuação do 

vereador e do prefeito deve ser com base na lei, tendo que observar as 

orientações dos tribunais de conta para não sofrerem processo de 

improbidade, devendo acatar também as decisões judiciais. A vereadora 

Preta, em aparte à fala do presidente, destacou que para o debate em época 

de campanha política deve-se fundamentar o que pode não dar certo, para 

não gerar expectativas, como foi criada nos professores, destacando que as 

decisões políticas devem ser tomadas com as decisões da justiça sendo 

respeitadas. O presidente sugeriu que pudesse ter sido feita audiência 

pública para tentar o pagamento dos precatórios, de forma legal, sem 

precisar judicialização. Destacou que as decisões por parte da classe de 

professores devem ser tomadas de forma coletiva. Em seguida, determinou 

ao secretário a leitura do Parecer N° 005/2021, da Comissão Permanente, 

sobre o Projeto de Lei N° 005/2021, de autoria do vereador Professor 

Waltene, que estabelece as igrejas e os templos religiosos como atividades 

essenciais em períodos de calamidade pública no município de Farias Brito. 
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O parecer favorável ao projeto foi colocado em discussão. O vereador 

Professor Waltene embasou historicamente as religões, destacando a 

importância delas, pois são alimentos da alma. Ressaltou que o projeto é 

legalmente embasado. O vereador Julinho da Saúde parabenizou o vereador 

pelo projeto válido para todas as religiões, lembrando que São Paulo adotou 

a mesma medida. A vereadora Preta disse que a igreja, de qualquer religião, 

é um âmparo nos momentos difíceis. Lembrou que o espaço físico delas são 

lugares de fortaleza para as pessoas. O vereador Edson Ferreira destacou 

que um dos grandes problemas que a pandemia está causando é o abalo na 

saúde mental das pessoas, como problemas de estresse, ansiedade, 

depressão etc. Lembrou que a fé é um alento para tais problemas, e os 

templos proporcionam essa ajuda, além de destacar as ações sociais que as 

igrejas promovem, como o projeto destaca. O vereador Deir da Catingueira 

parabenizou o autor do projeto e falou que o projeto é muito bom, mas 

ressaltou que é importante que os líderes ajam com amor no coração, sem 

se importarem essencialmente com dinheiro. O vereador Professor Waltene 

lembrou que as saúdes mental e física estão ligadas à saúde espirítiual. 

Destacou que a fé deve ser exercida com responsabilidade, respeitando as 

normas. O parecer foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. 

Em seguida, não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou 

encerrada a sessão e determinou a lavratura da ata. Eu, Francisco Waltene 

Fernandes de Alcântara lavrei a presente ata, que será assinada pelos 

vereadores.  

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

03 de março de 2021.  

 

 


