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ATA DA SÉTIMA 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 24 (vinte e quatro) 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 da sessão 

anterior, previamente enviada por meio eletrônico. Não havendo retificação, a 

ata foi aprovada pelos vereadores. Em seguida, o presidente determinou a 

leitura do Expediente pela servidora da casa. A servidora fez a leitura do 

Projeto de Lei N° 006/2021, de autoria do vereador João Camilo, que 

estabelece as academias de musculação, artes marciais, escola de iniciação 

esportiva personal trainer como atividade essencial em períodos de calamidade 

pública no município de Farias Brito. Em seguida fez a leitura do ofício N° 

19/2021, de autoria do senhor deputado Davi de Raimundão, em resposta ao 

ofício do vereador Edson Ferreira com o objetivo da recuperação da Rodovia 

Estadual CE 166, especificamente nos trechos que interligam Farias Brito aos 

municípios de Nova Olinda e Carius. O vereador Cícero Porfírio, que saudou a 

todos, indagou sobre a resposta aos ofícios enviados ao secretário de 

infraestrutura para mudar nomes de quadras e praça, através de projetos 

aprovados, nos distritos Lamaju e Mutirão. O presidente falou que, assim que 

solicitado pelo vereador, enviou os ofícios, mas não obteve resposta ainda. A 

vereadora Preta, que saudou a todos, indagou sobre como estava o 

funcionamento da casa na semana, em virtude da prorrogação do decreto 

estadual para medidas contra a pandemia. O presidente falou que sempre está 

havendo funcionários, com os devidos cuidados em relação à pandemia, na 

câmara para atender os vereadores. O vereador Edson Ferreira, que saudou a 

todos, agradeceu a atenção do deputado estadual Davi de Raimundão por 

atender sua solicitação para que a rodovia 166 seja recuperada o mais breve 

possível. Aproveitou para destacar a importância de estarem presentes os 
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secretários do município, para apresentar propostas e diretrizes, atendendo a 

requerimento de sua autoria. Disse entender o momento que todos estão 

passando, mas acha possível o agendamento com os secretários, até porque 

caso não aconteça o requerimento pode ser prejudicado. O presidente disse 

que houve um atraso devido aos transtornos da pandemia, mas destacou que 

assim que a sessão acabar pedirá ao procurador da casa que envie um ofício 

ao secretário escolhido (de saúde) para apresentar suas propostas na próxima 

sessão. Pela ordem, a vereadora Preta comunicou que a DIT dos vereadores 

não foi enviada para a receita. O presidente disse que irá acelerar o processo. 

O vereador Everton Calixto, que saudou a todos, deixou registrado que esteve 

na secretaria de transportes da cidade, e que estarão realizando alguns 

melhoramentos para estradas do município. O vereador Julinho da Saúde, que 

saudou a todos, pediu, ao setor competente, que fosse roçada área pública ao 

redor do Açude do Arão. Aproveitou para parabenizar o vereador Edson 

Ferreira pelo lembrete da convocação dos secretários para as sessões, já que 

seria uma lembrança que o próprio vereador iria trazer. O vereador Raul da 

Serra, que saudou a todos, relembrou a passagem dos 177 anos do Padre 

Cícero, grande figura política e referência na religião. Pediu benção e proteção 

a todos contra a covid-19. Pediu apoio, com qualquer contribuição, ao projeto 

“Páscoa Solidária”. O vereador Chicão da Canabrava, que saudou a todos, 

destacou a época difícil que se vive por conta da pandemia, desejou boa sorte 

e feliz páscoa a cada um e parabenizou o vereador Edson Ferreira pela 

solicitação da recuperação da CE 166. O vereador Professor Waltene, que 

saudou a todos, desejou a todos preparo para um bom trabalho legislativo e, 

assim como o vereador Chicão, agradeceu pelas chuvas. O vereador João 

Camilo, que saudou a todos, pediu que os colegas vereadores analisassem o 

projeto protocolado por ele, lido no expediente da Sessão. O vereador Deir da 

Catingueira, que saudou a todos, prestou condolências à família de Joilson 

Pinheiro, amigo falecido na semana passada. O vereador indagou ao 

presidente, após cobrança dos agentes de saúde, sobre o início do projeto que 

institui as gratificações dos agentes. Lembrou também que, diante das chuvas, 

haverá muitas demandas para reparo nas estradas do município, como criação 

ou reparo de algumas passagens molhadas. O vereador Professor Waltene 

aparteou o vereador, dizendo que já entrou em contato com o secretário 

responsável para alguns reparos em estradas da região da Catingueira. O 

vereador Deir também deixou seus pêsames para a família de Adelson 

Cariolando. O presidente deixou seu abraço fraterno para a família dos 
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falecidos Adelson Cariolando, Jesus de Américo e Joilson Pinheiro. Sobre o 

projeto dos agentes de saúde, o presidente disse que colocará todas as pautas 

em ação, mas tem que aguardar o projeto chegar na casa legislativa. Em 

seguida, o presidente pediu que o vereador Raul da Serra, relator da Comissão 

Permanente, lesse, pela Ordem do Dia, o parecer N° 006/2021, sobre o mérito 

do Projeto de Resolução N° 002/2021, que institui o site da Câmara Municipal e 

a página oficial do facebook. O relator pediu que a servidora da casa fizesse a 

leitura do parecer. A servidora fez a leitura do parecer favorável ao projeto de 

resolução. O presidente pediu que o vice-presidente, vereador João Camilo, 

assumisse a presidência, por se tratar de um projeto da autoria do presidente, 

vereador Flávio Jorge. Como o vereador João Camilo, por problemas técnicos, 

estava desconectado da sessão, assumiu os trabalhos o secretário, vereador 

Professor Waltene. O presidente ad hoc colocou o parecer em discussão e, 

como não houve manifestação, o colocou em votação. O parecer foi aprovado 

por unanimidade. Dando continuidade, o presidente, vereador Flávio Jorge, 

pediu que fosse feita a leitura de mais dois pareceres. O vereador Raul da 

Serra fez a leitura do parecer 009/2021, favorável à aprovação do Projeto de 

Lei Complementar 001/2021, de autoria do chefe do poder executivo municipal, 

que dispõe sobre a revogação do artigo 5°, inciso 13°, e artigos 75, 76, 77, 78, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87, bem como dos anexos 5° e 8° da Lei 

Complementar 024/2006. Em seguida, o vereador fez a leitura do Parecer 

008/2021, favorável à aprovação do Projeto de Lei 004/2021, de autoria do 

chefe do poder executivo municipal, que dispõe sobre a alteração do artigo 31 

da Lei N° 1253/2009, que cria os cargos comissionados, de livre nomeação e 

exoneração, de Diretor Escolar, Coordenador Pedagógico e Supervisor de 

Ensino e dá outras providências. O presidente, de acordo com o Regimento 

Interno, acatou o pedido de vista feito pelo vereador Chicão da Canabrava aos 

projetos. Ele explicou que o prazo de análise do projeto, em urgência, é de 8 

dias. Pela ordem, o vereador Edson Ferreira, refletiu se, nos termos dos artigos 

245 e 246 do Regimento Interno, o momento do pedido de vista se deve dar 

quando o projeto está na comissão ou em plenário, já que o projeto já em 

plenário apenas adiaria a discussão do mesmo, pois isso impediria a comissão 

de fazer uma emenda à matéria. O vereador também pediu uma versão 

atualizada do Regimento Interno para ser disponibilizada aos vereadores. O 

vereador Chicão da Canabrava pediu que fosse atendido o seu direito de 

pedido de vista. O vereador Julinho da Saúde disse que não vê o projeto que 

foi pedido vista como um projeto de urgência. O presidente disse que está 
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seguindo o Regimento Interno e concederá o pedido de vista ao vereador. Em 

seguida, 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, 24 

de março de 2021.  


