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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 

PERÍODO DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE 

Às 09:10 horas (nove horas e dez minutos) do dia 28 (vinte e oito) de abril 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 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 comunicou sobre 

um curso de formação sobre a nova lei de licitação, que acontecerá em 

Fortaleza nos dias 6 e 7 de maio. Dando prosseguimento, determinou a leitura 

do Expediente. O secretário fez a leitura do Projeto de Lei N° 008/2021, de 

autoria do Poder Executivo, que institui o Conselho de Acompanhamento 

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais de Educação (CACS/FUNDEB) no âmbito do 

município de Farias Brito e adota outras providências. Após a leitura, foi dada a 

palavra aos vereadores segundo a ordem de inscrição. O vereador Chicão da 

Canabrava, que saudou a todos, falou de suas dificuldades em ouvir as 

sessões e fez um pedido para o presidente que lhe fosse providenciado um 

aparelho auditivo. Lembrou que semana passada fez uma reclamação, que lhe 

foi atendida, sobre o assento do assessor jurídico no plenário. Reclamou sobre 

falta de consideração com ele em relação a seu posicionamento na bancada do 

plenário. O presidente disse que respeita os vereadores e que a mudança de 

assento não muda qualquer coisa em relação às funções de um vereador. O 

vereador Chicão falou que o pedido era para sentar perto de sua base 

parlamentar na Câmara. A vereadora Preta, que saudou a todos, falou sobre o 

decreto do Estado que versa sobre a volta de alguns alunos para as aulas 
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presenciais, afirmando que não é acordo com essa volta no momento. 

Questionou se a educação teria um plano para essa retomada. O vereador 

Edson Ferreira falou que esteve com o secretário de educação do município e 

o indagou sobre essa retomada. Foi-lhe respondido que não será feita a 

retomada sem que haja segurança para os alunos, professores e servidores. A 

vereadora destacou que seria importante a presença do secretário na câmara 

para esclarecer sobre essa retomada. Lembrou que a retomada não envolve 

somente as aulas, mas tem todo um contexto de acompanhamento, pois o 

prejuizo será grande. O vereador Professor Waltene, que saudou a todos, disse 

que foi surpreendido por postagens em redes sociais de um senhor acusando 

membros da casa de atentar contra a vida dele. Disse ser defensor da 

liberdade de expressão, mas que isso não dê espaço para a libertinagem, 

desrespeito e ofensas. Lembrou que a oposição é valida, mas deve ser feita 

com responsabilidade e respeito, pois acusações sem prova é crime. A 

vereadora Preta disse que não está de acordo com a forma que foi colocada 

nas redes sociais, e que para a pessoa que fez as acusações não existe 

situação e oposição. O vereador Professor Waltene disse ser a favor de essas 

situações serem resolvidas de uma forma legal, não através de espetáculos 

nas redes sociais. O vereador Cícero Porfírio, que saudou a todos, disse que 

está preocupado, pois muita gente vem desdenhando a pandemia. Ele esteve 

com o prefeito, que disse estar preocupado principalmente com a fiscalização e 

que vai endurecer as medidas. O vereador disse que repudia quem usa as 

redes sociais para denegrir a imagem dos cidadãos. Falou que está 

acompanhando o conserto, pela secretaria de infraestrutura, da estrada do 

Riacho da Roça, e que esteve com o secretário de transportes, Vitor, 

acompanhando o seu trabalho. O vereador Professor Waltene destacou que os 

vereadores acompanham as ações para resolver os problemas do povo, mas 

que tais ações vêm do executivo. O vereador Julinho da Saúde, que saudou a 

todos, pediu união para o trabalho em prol do povo do município. Comparou as 

realizações com procedimentos eletivos de saúde da gestão passada com a 

nova gestão, mostrando que a gestão atual está aquém, nesse sentido, da 

gestão passada. Fez essa comparação porque vê alguma deficiência na saúde, 

apesar de estar chegando verba para a saúde do município. O vereador Deir 

da Catingueira, que saudou a todos, cobrou a retirada das taxas de iluminação 

pública para alguns, assim como versa projeto aprovado na câmara. O 
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vereador Julinho da Saúde disse que protocolou documentação para o prefeito 

assinar e cobrar a isenção. O vereador Raul falou que a Enel deve ser cobrada 

a fazer o trabalho dela. O vereador Deir agradeceu o secretário Samuel 

Linhares, por trabalho de iluminação feito em sua região. Cobrou também, após 

cobrança de alguns pais, sobre a merenda escolar dos alunos do município. 

Disse estar triste pelas conversas de redes sociais com cobranças e ameaças. 

O vereador pediu cuidado com a vacinação em relação às prioridades. O 

vereador Professor Waltene aparteou dizendo que houve um atraso nas 

merendas, mas que os kits estão sendo criados e serão distribuidos em breve. 

A vereadora Preta falou da necessidade de esclarecimentos por conta do 

secretário de saúde sobre a vacinação. O vereador João Camilo disse que viu 

a criação dos kits de merenda e acredita que em breve eles serão distribuidos. 

O vereador Everton Calixto, que saudou a todos, disse que às vezes fica triste 

com alguns políticos da casa e alguns eleitores que vão às redes sociais 

difamar a gestão. Destacou a transparência da gestão e pediu para os 

vereadores trazerem apenas verdades para o plenário. Disse que os pedidos 

que tem feito para a gestão estão sendo atendidos. Registrou que fez 

agendamento para resolver problemas das estradas do Sítio Soturno e no 

cemitério da Betânia. O vereador Edson Ferreira pediu para que fosse feita 

uma extensão para resolver problemas no cemitério de Cariutaba. O vereador 

Everton Calixto também falou que está tentando resolver problema em 

passagem molhada do Sítio Escondido e parede de açude do Sítio São João. 

O vereador Professor Waltene destacou que os procedimentos de saúde estão 

sendo realizados na nova gestão. Destacou que não pode haver dois pesos e 

duas medidas em relação às gestões. O vereador Julinho da Saúde disse que 

fez comparações baseadas em denúncias feitas pelas redes sociais, mas acha 

que todos devem se unir para resolver os problemas do município. O 

presidente disse que encaminhou resolução dos problemas nas estradas do 

Sítio Soturno. O vereador Raul da Serra, que saudou a todos, externou 

indignação com publicação em rede social de um cidadão. Pediu respeito e 

disse que tal cidadão cometeu um crime de calúnia ao chamar os vereadores 

de criminosos. Pediu respeito aos vereadores, ao prefeito e ao procurador do 

município. Pediu para que as pessoas verifiquem as postagens antes de curtir 

e compartlhar. Pediu cuidado à população em relação à pandemia. O vereador 

Chicão da Canabrava disse que os vereadores têm a obrigação de defender o 



 
ESTADO DO CEARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 
 

4 

__________________________________________________________________ 

Rua Independência Nº 190, Bairro Nova Esperança, Farias Brito – Ceará. 

Cep: 63.185-000. Tel: (88) 3544-1231. www.camarafariasbrito.ce.gov.br  

 

povo e parabenizou o vereador Raul pelo pronunciamento sobre a covid. A 

vereadora Preta ressaltou que o que deve ser feito em relação ao cidadão que 

acusou os vereadores em rede social é quem se sentir lesado acionar a justiça, 

como ela mesma fez em outras ocasiões. O vereador Edson Ferreira solicitou 

acréscimo no seu tempo como líder de partido. Ele falou sobre cobranças de 

cidadã em redes sociais sobre as estradas que ligam Oitis a Cariutaba e Sítio 

Carnaúba a Sítio São João. Disse que, apesar das dificuldades e chuvas, vem 

tentando junto com a gestão para consertar as estradas. Citou o problema do 

orçamento da Caixa para as obras, a empresa responsável tendo que tocar as 

obras com um valor reduzido. Destacou que há boa vontade para resolver, mas 

que a resolução depende de maquinário, que hoje é obsoleto, e clima. Disse 

que as críticas são bem-vindas, mas que as pessoas devem se informar para 

terem embasamento nas críticas. O vereador falou que o cidadão do perfil em 

rede social Benjamim Carbonário Cabornário coloca em suspeição todos os 

vereadores e funcionários ao citar a Câmara. Pediu que fossem tomadas 

providências pelo procurador da Câmara contra o referido cidadão, para que 

ele especifique quem teria atentado contra ele, pois se trata de acusações 

muito graves. Falou que se alguém tenha atentado contra sua vida que seja 

punido, mas não aceita levar a alcunha de criminoso sem ser. O vereador foi 

solidário ao procurador do município, que sofre ataques diários segundo ele. 

Pediu que o vereador Julinho proporcionasse governabilidade para a gestão. 

Falou que as cirurgias eletivas no município estão suspensas por conta da 

pandemia, sendo feitas apenas as cirurgias de urgência. Destacou o trabalho 

do doutor Marcos Moreira, mas disse que a oposição entrou com uma ação 

para tirar o doutor Marcos do hospital. Falou que a secretaria de saúde lançou 

um edital para contratar profissionais para realizar os exames, mas o vereador 

Julinho e a bancada de oposição entraram com uma ação para impugnar o 

edital, por vícios nele. O vereador Julinho da Saúde destacou que não entrou 

na justiça contra a seleção, e falou que se existiram erros o Ministério Público 

deve corrigir. Falou que nunca se manifestou contra o doutor Marcos Moreira, 

apenas dirigiu um ofício para secretaria de saúde para saber a modalidade que 

a secretaria utilizou para a contratação dele. O vereador Chicão pediu para que 

o prefeito arranje pessoas de responsabilidade para cuidar dos serviços de 

saúde para a população, pois, por experiência própria, com sua sobrinha, disse 

que os serviços estão aquém do esperado. O vereador Deir falou que a última 



 
ESTADO DO CEARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 
 

5 

__________________________________________________________________ 

Rua Independência Nº 190, Bairro Nova Esperança, Farias Brito – Ceará. 

Cep: 63.185-000. Tel: (88) 3544-1231. www.camarafariasbrito.ce.gov.br  

 

gestão, em relação à saúde, fez o bem ao povo, com cirurgias e 

procedimentos, o que não está acontecendo como antes agora, infelizmente. 

Ele torce para que as coisas se normalizem. A vereadora Preta opinou que o 

vereador Edson entrou em contradição ao generalizar a oposição como 

tomadora de algumas ações. Destacou que quando toda a bancada de 

oposição fizer uma ação ela vai assinar por si. O vereador Edson disse que a 

oposiçao engloba lideranças que não tem assento na casa legislativa. O 

vereador João Camilo, que saudou a todos, pediu que os vereadores se 

dirigissem ao hospital para realmente verificar os problemas, para não ficar 

dependentes de conversas de redes sociais. Pediu para que Benjamim viesse 

à Câmara para esclarecer sobre sua acusação e conversasse olho no olho. O 

presidente destacou que uma pessoa não pode sair denegrindo a imagem de 

ninguém, por mais que tenha OAB ou qualquer outro título. Reclamou do 

vereador Chicão que curtiu postagem que denegria a imagem da Câmara 

Municipal. Destacou que vai tomar as devidas providências para defender a 

casa em relação à postagem acusatória. Defendeu o doutor Marcos Moreira, 

assim como o trabalho na saúde do ex-prefeito Vandelveder. A vereadora 

Preta, pela ordem, disse que o Projeto de Lei 004/2021 não poderia constar na 

ordem do dia de hoje, pois há um recurso apresentado por ela com prazo 

regimental. Falou que o presidente da Comissão Permanente lhe enviou um 

despacho não aceitando o recurso, com o argumento de que era um recurso 

contra decisão do colegiado. O vereador Edson falou que a vereadora Preta 

entrou com um recurso à presidência da Comissão Permanente pedidno para 

reformar decisão proferida pela comissão. Falou que , segundo artigos 195 a 

197 do Regimento Interno, os projetos apresentados em plenário são 

encaminhados para a Comissão Permanente para redação final, sendo 

obrigatória. Analisando o Regimento Interno, ele não encontrou algo sobre 

recurso contra a redação final. Lembrou que a Comissão não é instância 

recursal de suas próprias decisões. Disse que o recurso que a vereadora Preta 

citou é sobre ato do presidente da comissão, recurso ao plenário, não de 

decisão do colegiado. A vereadora Preta disse que seu recurso era para ser 

encaminhado ao plenário pelo presidente da comissão. O vereador Edson 

disse que tal recurso deveria ter sido encaminhado ao presidente da mesa. 

Concluiu que não existe previsão no regimento de recurso contra decisão da 

comissão, ainda mais contra decisão do colegiado. A vereadora apresentou 
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recurso, protocolado hoje, ao presidente. Pediu respeito à oposição ao aceitar 

os trâmites aos quais ela tem direito. O presidente pediu que o secretário 

fizesse a leitura do recurso para posteriormente colocar em plenário. O 

secretário fez a leitura dos recursos protocolados pela vereadora Preta, para 

suspensão do projeto de lei 004/2021 da ordem do dia e contra indeferimento 

de recurso anterior, basendo-se no artigo 63 do Regimento Interno. O vereador 

Edson Ferreira, nos termos do Regimento Interno, pediu a inversão da ordem 

da pauta. O vereador Julinho da Saúde, pela ordem, com fundamento nos 

artigos 140 e 245 e seguintes do Regimento Interno, pediu a suspensão de 

todos os trabalhos legislativos em trânsito na casa, com o argumento de que os 

atos são nulos, já que o vereador Professor Waltene e o vereador João Camilo 

são membros da Mesa Diretora e da Comissão Permanente, o que não seria 

permitido pelo Regimento Interno. O vereador fez a leitura do artigo 20, 

parágrafo único, do Regimento Interno, embasando o seu argumento. Pediu a 

suspensão e anulação de todos os projetos legislativos em trânsito na casa até 

a regularização da Comissão Permanente. Citou que o prazo para decidir essa 

questão de ordem é imediato. O vereador Edson Ferreira sugeriu que a sessão 

fosse suspensa. O presidente suspendeu a sessão por dez minutos. Após o 

retorno, o presidente reconheceu a questão de ordem, deferindo nos seguintes 

termos: ficam suspensos todos os processos legislativos em trâmite na casa 

que ainda não foram objeto de deliberação em plenário, exceto as proposições 

que foram aprovadas e que se encontram apenas em redação final, que não 

serão afetadas pela decisão. O presidente iria colocar em votação para o 

plenário o Projeto de Lei 004/2021. O vereador Julinho disse que não tem 

interesse em barrar os outros projetos, apenas esse que está em trâmite, o 

004/2021. Por questão de ordem, o vereador Julinho entrou com mais um 

recurso, que foi lido por ele, com fundamento no artigo 247 do Regimento 

Interno, recorrendo da decisão do presidente, tendo um prazo regimental de 24 

horas para apresentar as razões, ficando suspensas da ordem do dia as 

tramitações objeto do recurso até lá. O presidente suspendeu novamente a 

sessão, agora por 5 minutos. Após o retorno, o presidente decidiu colocar na 

plenária o recurso. O vereador Julinho pediu para o presidente observar o 

artigo 247 do Regimento Interno. O procurador da casa fez a leitura do artigo, e 

o presidente, seguindo o Regimento Interno, suspendeu a sessão dando prazo 

para o vereador Julinho apresentar as razões do seu recurso e convocou uma 
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Sessão Extraordinária para amanhã, quinta-feia, 29 de abril, às 14 horas. 

Dando continuidade, o presidente determinou a leitura do Requerimento n° 

020/2021, de autoria do vereador Julinho da Saúde, que solicita do sr. Prefeito 

Municipal reparo no calçamento, meio fio e capinação na Rua Alto dos Costa, 

distrito de Cariutaba. O vereador Julinho disse que não se trata de um serviço 

grande, coisa que requer pouco tempo de serviço. O vereador Edson 

comunicou que o secretário de infraestrutura, em uma articulação junto ao 

deputado estadual Marcos Sobreira, conseguiu uma emenda em torno de 300 

mil reais para calçamento, e o trecho que o vereador Julinho citou foi 

contemplado, junto com outras ruas sem calçamento em Cariutaba. O 

requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O 

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

João Camilo, para determinar a leitura de requerimento de sua autoria, 

vereador Flávio Jorge. O secretário fez a leitura do Requerimento N° 021/2021, 

de autoria do vereador Flávio Jorge, que solicita ao sr. Prefeito municipal, por 

meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a instalação de câmeras de 

monitoramento em pontos estratégicos na sede de Farias Brito – CE e nos 

distritos de Cariutaba, Nova Betânia e Quincucá. O vereador Flávio Jorge 

destacou o aumento da violência na cidade de Farias Brito, o que justifica um 

melhor monitoramento da cidade, dando segurança para a população. O 

vereador Deir parabenizou o vereador Flávio pela iniciativa. O vereador João 

Camilo reiterou a importância do requerimento e, como presidente em 

exercicio, colocou o requerimento em votação. O requerimento foi aprovado por 

unanimidade. Dando continuidade, o secretário fez a leitura do Requerimento 

N° 022/2021, do vereador Edson Ferreira, que requer envio de ofício ao senhor 

Secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, solicitando a 

implementação do programa de aquisição de alimentos na modalidade leite em 

Farias Brito. O vereador Edson Ferreira destacou a importância do programa 

para o município, e lembrou que o município atende os requisitos. O vereador 

Professor Waltene conclamou um compromisso para fazer um projeto para 

benefício dos produtores de leite. O requerimento foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade. Em seguida, não havendo mais nada a tratar, o 

presidente 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, 28 de abril de 2021.  


