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ATA DA SEXTA 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 10 (dez) 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 fez a leitura de uma mensagem em homeagem ao 

Dia Internacional das Mulheres. Em seguida, indagou, de acordo com o art. 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 pelos vereadores. Dando prosseguimento à sessão, o 

presidente determinou a leitura do Expediente pela servidora da casa. A 

servidora fez a leitura do parecer prévio N° 72/2016, do Tribunal de Contas do 

Estado do Ceará, referente à prestação de contas de governo do exercício 

financeiro de 2013 do Município de Farias Brito – CE. O parecer foi favorável à 

aprovação das contas. O presidente explicou que a partir de então o parecer 

vai para a comissão permanente e pediu agilidade aos membros da comissão 

na análise da referida prestação de contas. Em seguida, o presidente 

determinou a leitura, pelo secretário, das demais proposições. O secretário, 

vereador Professor Waltene, fez a leitura do Projeto de Resolução N° 

002/2021, que institui o site oficial da Câmara Municipal de Farias Brito e a 

página oficial da câmara no facebook pela qual são transmitidas as sessões 

ordinárias e extraordinárias e adota outras providências. O secretário também 

fez a leitura do Projeto de Resolução N° 003/2021, que dispõe sobre a 

concessão de diária especial aos vereadores residentes na zona rural de 

Farias Brito, para ressarcimento de despesas com locomoção nos dias de 

sessões ordinárias ou extraordinárias realizadas no plenário da Câmara 

Municipal de Farias Brito. Dando prosseguimento, o presidente, em resposta ao 
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requerimento do vereador Edson Ferreira, indagou os vereadores sobre qual 

secretário municipal eles gostariam que fosse ouvido na proxima sessão, para 

que fosse enviado um oficio para o responsável. O presidente leu parte do 

requerimento, lembrando que ele objetiva que o secretário de cada pasta fale 

sobre as diretrizes e ações que irá realizar em suas atuações. O vereador 

Cícero Porfírio opinou que, pelo momento vivido, a primeira a vir deveria ser a 

secretária de saúde. Os demais vereadores concordaram com a sugestão do 

vereador, e o vereador Edson Ferreira sugeriu que o segundo convidado fosse 

o representante da secretaria de Assistência Social, que também possui 

relação com o momento vivido. O presidente falou que atenderá esse pedido. 

Em seguida ele fez a leitura da resposta do deputado estadual Marcos Sobreira 

ao oficio enviado a ele, pelo presidente Flávio, contendo em anexo 

requerimento do vereador Edson Ferreira, que solicitou recuperação da CE 166 

no trecho que liga Nova Olinda a Farias Brito. O deputado respondeu que 

encaminhou o pedido para a superintendência de obras públicas do Estado e 

pediu prioridade para a melhoria do referido techo da rodovia. Por ordem de 

inscrição, o presidente passou a palavra aos vereadores. O vereador Edson 

Ferreira, que saudou a todos, homenageou todas as mulheres de Farias Brito, 

representada pela vereadora Preta na ocasião. Aproveitou para agradecer o 

deputado Marcos Sobreira por atender o requerimento e pela união de esforços 

para a recuperação da CE 166, que é muito importante para a região. A 

vereadora Preta, que saudou a todos, agradeceu a Deus por ter se vacinado e 

pediu conscienteização para a população, evitando aglomeração e tendo os 

devidos cuidados, diante do momento difícil enfrentado por conta da pandemia. 

Aproveitou para agradecer ao presidente e ao vereador Edson Ferreira pelas 

felicitações ao dia da mulher. Pediu emponderamento às mulheres e que elas 

se interessassem mais pela vida política e se informassem sobre as questões 

do município. O vereador João Camilo, que saudou a todos, falou estar feliz por 

algumas ações que estão sendo realizadas no município, como a limpeza da 

cidade. Sobre as diárias de deslocamento, ele disse abrir mão, apesar de 

morar em zona rural, mas ser perto da Câmara. O presidente o parabenizou 

pela atitude. Sobre as demandas do posto do sítio Souza, constantemente 

debatido pelos vereadores, o vereador João Camilo disse que reparos estão 

quase prontos, e que em breve estará novo como quando fizeram o posto. O 

vereador Cícero Porfírio, que saudou a todos, parabenizou todas as mulheres, 
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em especial as da sua família, pelo dia Internacional das Mulheres. O vereador 

também destacou a importância da vacinação. O vereador Julinho da Saúde, 

que saudou a todos, agradeu a secretaria de infraestrutura, e aos funcionários 

envolvidos, por ter dado inicio ao reparo da iluminação pública do município. 

Destacou que esteve com o prefeito, e ele lhe disse que o poço da Cariçoba 

tinha autorização para ser cavado, e espera que o responsável por isso cumpra 

ação o mais rápido possível. Lembrou que no sitio Cachoeira, passando em 

Nova Betânia, as ruas ainda estão tomadas de mato, apesar de já ter visto 

algumas melhorias em relação à limpeza. Pediu que a empresa responsável 

legalize os seus funcionários para que eles possam dedicar mais tempo ao 

trabalho. Pediu para que a Secretaria de Transportes, se possível, vá ao sítio 

Carnaúba, para jogar uma carrada de entulho para tampar um buraco que está 

atrapalhando o trânsito, ou se possível notificar a empresa responsável pelo 

serviço ocasionador do buraco. O presidente convidou o vereador Julinho da 

Saúde para eles enviarem um oficio à Secretaria de Infraestrutura para que ela 

tome conhecimento desse buraco. O vereador Raul da Serra, que saudou a 

todos, fez um requerimento verbal, nos termos do artigo 161 do Regimento 

Interno, solicitando à secretaria de infraestrutura que trocasse as luzes dos 

postes que vão do Multirão até o Posto Novo, pois reparou que elas estão em 

sua maioria queimadas. Aproveitou para pedir à população que se conscientize 

em relação às medidas contra a contaminação da Covid, para que a situação 

não piore ainda mais, evitando-se um lockdown. O presidente anotou a 

demanda em relação à luminária na entrada da cidade e disse que irá enviar ao 

secretário de infraestrutura, para oficializar a solicitação. O vereador João 

Camilo disse que há dias falou com o responsável, que lhe respondeu que os 

cabos quebraram, sendo um serviço mais complicado. O vereador Chicão da 

Canabrava, que saudou a todos, parabenizou o vereador Edson pelo 

requerimento para recuperação da estrada de Farias Brito a Nova Olinda. 

Parabenizou o vereador João Camilo pelo trabalho que está sendo prestado ao 

município. Fez um pedido aos vereadores e ao prefeito Deda para tomarem 

medidas contra a covid e parabenizou a gestão pelas vacinas que estão 

chegando a Farias Brito. O vereador Deir da Catingueira, que saudou a todos, 

parabenizou a vereadora Preta pelo dia da mulher e por ela ter tomado a 

vacina. Parabenizou todas as mulheres e disse que o valor delas deve ser 

reconhecido. Cobrou reparo nos buracos do calçamento em rua na vila 
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Lambedouro e pediu que os secretários de saúde e de transporte olhem pelos 

pacientes do municipio quando necessitam de um carro. O presidente lembrou 

que viu a frota de veículos do municipio e constatou que ela está danificada, 

mas garantiu que foram imprevistos, sem má fé, mas que não podem mais 

acontecer. Ele entrará em contato com a secretaria de saúde. A vereadora 

Preta destacou que a questão dos veículos deve ser prioridade, pois muitos 

dependem deles para um tratamento, alguns com urgência. O vereador 

Professor Waltene, que saudou a todos, parabenizou todas as mulheres, em 

especial a sua esposa, e agradeceu às secretarias de transporte e de 

infraestrutura pelo pronto atendimento às suas solicitações, em especial à 

questão da Rua Antônio Vieira Lima. Ele solicitou suporte à limpeza da rua, e 

ela hoje se encontra limpa. Em seguida, o presidente determinou a leitura da 

Ordem do Dia. O secretário, vereador Professor Waltene, fez a leitura do 

Requerimento 011/2021, de sua própria autoria, requerendo a elevação da 

passagem molhada no rio Carius, que dá acesso ao Sítio Lagoa de Dentro. O 

vereador destacou a necessidade de acesso da população de Lagoa de Dentro 

à sede da cidade, como a dos produtores de leite e dos alunos, que têm 

dificuldades principalmente em períodos de chuva. O vereador Chicão da 

Canabrava parabenizou o vereador Professor Waltene e lembrou que o que 

cabe à referida área é a elevação da passagem e não a criação de uma ponte. 

O vereador Professor Waltene destacou que a passagem possui uma estrutura 

sólida, mas que será feito um estudo, com responsabilidade, para solucionar da 

melhor maneira o problema. O requerimento foi colocado em votação e foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida, o secretário fez a leitura das moções 

de pesar N° 002/2021 e N° 003/2021 pelos falecimentos de Antonio Werley dos 

Santos Amorim e Francisco Senhor de Pinho, respectivamente, sendo 

prestadas sinceras condolências aos familiares. Em seguida, o presidente 

reiterou seus sentimentos pelas perdas, parabenizou os vereadores pelo 

debate na sessão e, não tendo mais nada a tratar, declarou encerrada a 

sessão. Eu, Antônio Waltene F. De Alcântara, lavrei a presente ata que será 

assinada pelos vereadores. 

Plenário Luiz Pereira da Silva da Câmara Municipal de Farias Brito, Ceará, 10 

de março de 2021.  


