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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA 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 12 (doze) de maio do ano de 2021 (dois mil 

e vinte e um), compareceram à sessão da Câmara Municipal os vereadores 

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. 

O vereador Antônio Bezerra Primo esteve ausente da sessão, mas justificou 

devidamente. 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 as atas pendentes das sessões anteriores, dos dias 28 e 

29 de abril, e do dia 05 de maio, enviadas por meio eletrônico no dia anterior da 

presente sessão. A vereadora Preta propôs uma retificação da ata da sessão 

ordinária do dia 28 de abril, e fez a leitura da correção, com o seguinte texto:” 

Edson, presidente da comissão permanente, intimou a vereadora Preta, em 

sessão, negando seguimento ao recurso protocolado sob o número 113/2021. 

Após intimada da decisão em sessão, a vereadora Preta apresentou novo 

recurso à inadmissibilidade do seu recurso com fundamento no artigo 63, 

parágrafo único, do Regimento Interno, sendo que o vereador Edson recebeu e 

o presidente da câmara não suspendeu o projeto legislativo referente ao 

Projeto de Lei 004/2021, objeto dos recursos.” O presidente disse que iria 

providenciar que o áudio da referida sessão fosse ouvido novamente, para 

providenciar a devida retificação caso preciso. Não tendo retificação, as demais 

atas foram aprovadas. Dando prosseguimento, foi passada a palavra aos 

vereadores, por ordem de inscrição. O vereador Everton Calixto, que saudou a 

todos, cobrou da secretaria de infraestrutura a questão do conserto de 

lâmpadas na Betânia e fez uma crítica ao presidente sobre o fato de apenas 

alguns vereadores poderem participar de um curso de capacitação em 

licitação. Pediu que o presidente fizesse boa gestão dos recursos, para gerar 

conhecimento aos vereadores, pois todos eles têm direitos iguais. O presidente 

disse que destinou as vagas do curso para os partidos, reservando para um 

vereador de cada partido. O vereador Everton disse ter desistido da vaga por 

não achar justo outros vereadores que quisessem ir ao curso não terem direito 
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e pediu ao presidente um controle de gastos para abrir capacitação a todos os 

vereadores. O presidente pediu para que cada vereador, se desejasse, 

acompanhe os gastos da câmara e falou que os próximos cursos serão 

comunicados para cada um. O vereador Deir da Catingueira, que saudou a 

todos, lembrou que o secretário de infraestrutura Samuel Linhares lhe havia 

pedido para fazer a relação das lâmpadas a serem trocadas em sua região, 

mas ele disse que isso seria difícil, e indagou ao secretário se não haveria 

outra forma de trabalhar em relação a essa demanda. Destacou a importância 

da participação dos vereadores no curso de capacitação para os vereadores, 

pedindo esforço para o presidente para proporcionar isso. A vereadora Preta, 

que saudou a todos, disse que está apta a apoiar medidas de enfrentamento à 

coronavírus, destacando a seriedade da situação, lembrando que há outros 

problemas que podem ajudar a colapsar o sistema de saúde junto com a covid. 

Pediu conscientização a todos. O presidente reiterou a delicadeza da situação, 

lembrando dos amigos que foram diagnosticados com covid-19. O vereador 

Edson Ferreira, que saudou a todos, disse que fez um levantamento sobre os 

gastos com contenção ao coronavírus. Falou que em 2020, o município 

recebeu R$ 3.596.195,43 para tratar da doença. Desse valor, disse que 60 mil 

foi creditado esse ano. Segundo o levantamento, desse valor foi gasto 586 mil 

reais com a doença. Descontando-se esse montante, o vereador falou que era 

para se ter saldo, em 2021, de mais de três milhões de reais. Ele lembrou que 

a gestão atual só recebeu em seus cofres o valor de 100.274,53 reais. 

Segundo o levantamento do vereador, mais de 300 mil reais foram pagos com 

folha de pagamentos e 72 mil reais com INSS. Disse que o restante do valor, 

um valor aproximado de 2.800.000 reais não foi possível identificar com o que 

foi gasto e não foi prestado conta no site da transparência do governo federal. 

Em relação a 2021, o vereador disse que o município recebeu, além do caixa já 

citado, uma receita total de 420 mil reais para a contenção da covid. Disse que 

esse dinheiro está sendo gasto com sentinelas e suprimentos para o combate 

ao vírus. O vereador Raul da Serra, que saudou a todos, retificou solicitação 

que fez à secretaria de infraestrutura, pedindo que envie uma equipe para 

cuidar do saneamento do Barreiro do Jorge e da Vila Umari. O vereador disse 

que verificou, junto com o vereador Edson, os dados apresentados sobre os 

gastos com a covid para esclarecer à população. A vereadora Preta apresentou 

um levantamento versando que, no ano de 2020, o município de Farias Brito 

recebeu, para o combate à pandemia, o valor de R$ 3.382.185,42, sendo que, 

desses, 546.137 reais ficaram em caixa para a próxima gestão, de acordo com 



 
ESTADO DO CEARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 
 

3 

__________________________________________________________________ 

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

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

 

as portarias 2358/2020, 2405/2020, 2222/2020, 3008/2020, 1797/2020, 

2994/2020 e 3550/2020. Parte do montante de mais de três milhões, segundo o 

relatório apresentado, foi destinado da seguinte forma: 2.690.314 reais para 

atenção primária especializada e vigilância em saúde e assistência 

farmacêutica e aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares, 

segundo Portaria n° 1666/2020; 84.599,42 reais em serviços relacionados à 

atenção primária de saúde assistência ambulatorial e hospitalar decorrente ao 

coronavírus, segundo Portaria n° 774/2020; R$ 54.238,00 em ações de saúde 

relacionadas ao enfrentamento da circulação do Covid-19, segundo Portaria 

480/2020. Segundo o levantamento, do montante total, o município gastou 

1.042.833,20 reais em insumos referentes às portarias citadas, e o restante de 

1.693.215,22 reais foram usados para folhas de pagamento conforme 

permissão da Portaria 1666/2020. Falou ainda que 94.980 reais foram para 

centros de atendimento para enfrentamento da Covid, segundo Portaria 

1797/2020. A vereadora também mostrou detalhes de pagamentos a credores, 

colocando o levantamento feito à disposição da população. O vereador Edson 

Ferreira disse que o levantamento que trouxe foi feito com base na 

contabilidade do município e que a vereadora Preta colocou outras informações 

complementares. Disse que a gestão vai fazer uma auditoria com os gastos 

com covid e assim que ela for feita irá trazer para apreciação na Câmara, para 

maior esclarecimento à população. A vereadora Preta disse que as 

informações que trouxe têm que estar na prefeitura. O vereador Edson reiterou 

a necessidade de uma auditoria. O vereador Deir disse que os gastos foram 

comprovados pelas portarias e que ficou em caixa dinheiro da antiga gestão. O 

vereador Edson disse que seu papel é investigar, por isso a apuração das 

contas. O vereador Professor Waltene, que saudou a todos, convocou a 

população à conscientização para conter o avanço da pandemia no município. 

Ele destacou que os serviços de manutenção da iluminação da zona rural já 

foram feitos em parte na sua região. Destacou que solicitou o serviço ao 

secretário de infraestrutura para solucionar problemas na Vila Lambedouro. 

Lembrou que não é papel do vereador julgar, mas fiscalizar, informar, trazer 

dados para a população e levar as denúncias para as instâncias responsáveis 

se for o caso. Disse que não se trata de acusação, mas de esclarecimento. O 

vereador Chicão da Canabrava, que saudou a todos, parabenizou o prefeito 

pelo decreto relacionado ao coronavírus e pediu ao prefeito e ao procurador do 

município para tomarem atitudes em relação ao uso de capacete dos 

passageiros dos mototaxistas. O vereador João Camilo, que saudou a todos, 
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indagou se os gastos que a vereadora Preta apresentou não deveriam ir para o 

portal da transparência. A vereadora disse que todos os gastos estão no portal 

da transparência, mas que o vereador deveria buscar item por item no portal. 

Ela falou que havia acabado de ter acesso a esses dados no portal. A 

vereadora falou que concorda com auditoria dos gastos e que não tem medo 

dela. Lembrou que a questão do INSS citada já está sendo julgada. Pediu que 

as informações sejam colocadas corretamente. O vereador Edson falou que as 

informações feitas foram com base na secretaria de finanças, reiterando a 

urgência de uma auditoria para esclarecimentos dos dados. O vereador Cícero 

Porfírio, que saudou a todos, pediu conscientização à população para o 

enfrentamento do coronavírus e desejou pêsames à família pelo falecimento do 

amigo Tico que morava perto da prefeitura. Agradeceu ao prefeito Deda pelo 

início de obras no Açude do Boa Vista para melhor segurança à população, 

dando início ao alargamento da parede do açude. Em seguida, o presidente 

determinou que a servidora da casa fizesse a leitura da ordem do dia. A 

servidora fez a leitura do requerimento da Mesa Diretora, que propõe a 

abertura de Comissão Especial para reforma, atualização e aprimoramento do 

Regimento Interno e elaboração do Código de Ética da Câmara de Farias Brito. 

O requerimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em 

seguida, a servidora fez a leitura do parecer 016/2021, da Comissão 

Permanente, sobre o Projeto de Lei n° 008/2021, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, que institui o Conselho de Acompanhamento e de Controle Social do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais na Educação (Cacs/FUNDEB) no âmbito do 

Município de Farias Brito e adota outras providências. O parecer favorável à 

aprovação do projeto foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. 

Em seguida, a servidora fez a leitura do Parecer n° 017/2021, da Comissão 

Permanente, sobre o mérito do Projeto de Lei n° 006/2021, de autoria do 

vereador João Camilo, que estabelece que as academias de musculação, artes 

marciais e escolas de iniciação esportiva personal trainer como atividades 

essenciais em períodos de calamidade pública no município de Farias Brito- 

CE e adota outras providências. O parecer contrário à aprovação do projeto foi 

colocado em discussão. O vereador João Camilo disse entender a situação 

delicada do município no momento e sugeriu que o projeto fosse aprovado, 

mas entrasse em vigor somente quando a situação melhorasse, deixando bem 

claro que quando idealizou o projeto, em março, a situação do município em 

relação à covid era outra. A vereadora Preta sugeriu que o projeto fosse refeito 
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acrescentando um momento futuro para a execução dele. O vereador Edson 

disse que ao seu ver o projeto visa abrir academias em qualquer período de 

calamidade pública, independente da situação pandêmica. O vereador Deir da 

Catingueira disse que o prefeito começou a agir de forma correta, mais dura, 

em relação à pandemia, e que quando a situação estivesse melhor ele teria 

como reabrir as academias. O presidente falou que, segundo o artigo 153 do 

regimento interno, aconselha que o projeto fosse retirado de pauta e seguiria 

posteriormente as recomendações do município e da câmara de vereadores. 

Os vereadores assim aceitaram. Em seguida, não havendo mais nada a tratar, 

o presidente declarou encerrada a sessão. Eu, Cícero Porfírio da Silva, lavrei a 

presente ata que será assinada pelos vereadores. Plenário Luiz Pereira da 

Silva da Câmara Municipal de Farias Brito, Ceará, 12 de maio de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


