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ATA DA OITAVA 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 31 (trinta e um) 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. O secretário, vereador Professor Waltene, fez a leitura 

do Projeto de Lei 006/2021, de autoria da vereadora Preta, que dispõe sobre a 

criação de brigada municipal de incêndio no âmbito do município de Farias 

Brito-CE, também fez a leitura do Parecer Prévio N° 37/2019, do Tribunal de 

Contas do Estado do Ceará, que opinou pela regularidade com ressalvas da 

prestação de contas do ex-prefeito José Vandevelder Freitas Francelino, 

referente ao exercício financeiro de 2014. O vereador Julinho da Saúde, que 

saudou a todos, tocou novamente no assunto da limpeza pública nos arredores 

do Açude do Arão. Pediu novamente que os responsáveis roçassem os 

arredores do açude. Pediu também um reparo na estrada que liga o Sítio 

Carnaúba ao Sítio Cachoeira. O vereador Chicão da Canabrava, que saudou a 

todos, agradeceu à coordenadora da escola do Sítio Souza pelo trabalho 

prestado e disse que é uma obrigação dos diretores e do prefeito cuidarem da 

gestão das obras que foram feitas nas escolas. Perguntou ao presidente sobre 

como vai ficar a situação do dinheiro do precatório dos professores. Também 

questionou, após cobrança da sociedade, sobre a gratificação dos agentes de 

saúde. O presidente falou que vem cobrando, enquanto parlamentar, sobre o 

precatório. Falou que, segundo alguns advogados, essa questão não era para 

ter entrado na esfera judicial, pois agora se deve aguardar todos os trâmites 

jurídicos. Sobre a questão dos agentes comunitários, ele disse que a intenção 

da gestão é melhorar o percentual que se recebia em anos anteriores. O 
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presidente pediu paciência e disse que irá mandar um ofício para a gestão, 

para ter uma resposta e um respaldo coerente, já que os vereadores não são 

gestores. O vereador Chicão, pedindo a palavra pela ordem, disse que todos 

os vereadores são gestores para cobrar e fiscalizar as demandas que o povo 

precisa. O vereador Everton Calixto, que saudou a todos, mostrou alguns 

trabalhos que estão sendo feitos em sua região. Ele sugeriu, como não é 

obrigação de vereador, que os vereadores ajudassem da forma que pudessem 

em trabalhos nas comunidades. O vereador Julinho da Saúde disse que ajudou 

na roçagem dos arredores do açude do Arão, mas que o grosso deve ser feito 

pela prefeitura. Disse que é importante a ajuda para famílias carentes, 

principalmente por ser época de semana santa. O vereador Everton Calixto 

disse que a gestão deve ser cobrada de forma responsável pelos serviços, 

levando-se em conta a situação financeira e dificuldades que enfrenta. A 

vereadora Preta, que saudou a todos, falou que o ex-prefeito sempre foi muito 

sincero em relação aos precatórios, dizendo que se fosse através da justiça, 

pagaria. Ela disse que tudo de errado em relação ao ex-prefeito está sendo 

colocado na justiça e sugeriu que a nova gestão “decolasse” por já ter dado 

tempo suficiente para tal. O vereador Professor Waltene, que saudou a todos, 

agradeceu ao secretário de infraestrutura, Samuel Linhares, por ter atendido a 

sua solicitação para reparo de ladeira que dá acesso ao Sítio Carás via 

Lambedouro. Ele destacou a importância de uma oposição responsável a 

qualquer governo. Disse que não é errado cobrar, mas que a oposição deve 

ser feita com embasamentos. O vereador Deir da Catingueira, que saudou a 

todos, pediu benção, saúde e paz para a semana santa. Disse que cobrou 

semana passada ao secretário de infraestrutura reparo de estrada no Cipó, 

próximo à escola, pois a situação dela está complicada e o conserto 

aparentemente não é difícil. Pediu novamente que dessem uma olhada na 

área. Pediu também que fosse colocado um dentista para ficar de plantão no 

município. Além disso, pediu que o prefeito fosse mais solicito ao povo e a 

quem lhe ligasse. O vereador Julinho, em aparte, disse que o prefeito lhe 

solicitou apoio para falar com os vereadores e convocar reuniões entre ele e os 

vereadores, mas que quando se tentou marcar essa reunião o prefeito não 

atendeu o telefone. O vereador Professor Waltene falou que tem conhecimento 

dos problemas no Cipó citados pelo vereador Deir, e disse que infelizmente os 

equipamentos da prefeitura estão desgastados pelo tempo, o que dificulta um 

pouco a resolução das questões, não podendo se afirmar, no entanto, que o 

prefeito não está trabalhando. Disse que a prefeitura irá tentar solucionar as 
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demandas, mas que não se pode solucionar todas ao mesmo tempo, pelas 

dificuldades com equipamentos. O vereador Deir disse que sabe das 

dificuldades, mas questionou a falta de atendimento de ligações pelo prefeito, 

nem que para falar que a demanda específica não pode ser atendida no 

momento. O vereador Raul da Serra, que saudou a todos, desejou uma ótima 

semana santa, com os devidos cuidados em relação à pandemia. O vereador 

João Camilo disse que conversou com o secretário Osmânio, e ele lhe disse 

que os serviços estão sendo feitos por etapas, priorizando-se os pontos mais 

críticos. O vereador Deir disse que os serviços citados por ele não podem ser 

adiados. O vereador João Camilo também citou os problemas com as 

máquinas e acrescentou que o período chuvoso traz mais dificuldades. O 

vereador lembrou que o problema dos matos na cidade é um problema 

recorrente em outras cidades também em período de chuva. O vereador 

Chicão falou da importância de se ter material da melhor qualidade para os 

reparos nas estradas. Destacou que a administração não é fácil e que precisa 

da ajuda de todos. Lembrou que o prefeito precisa procurar os vereadores para 

conhecer as demandas e pediu que o prefeito Deda atenda os vereadores. O 

vereador João Camilo falou que dizia, antes de ser vereador, que era fácil 

servir a todos, mas sabia das dificuldades dos serviços. Em seguida, o 

presidente determinou a leitura da ordem do dia. O secretário fez a leitura do 

Projeto de Indicação N° 008/2021, de autoria do vereador Edson Ferreira, que 

institui o programa de renda cidadã para o enfretamento da pobreza e da 

extrema pobreza e adota outras providências. O projeto foi colocado em 

discussão. O vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, falou que um dos 

maiores problemas que a pandemia vai causar, além da perda de entes 

queridos, é o aumento da vulnerabilidade social. Destacou que o município tem 

parte em um processo de pensar em soluções para proteger o seu povo. Disse 

que propôs a indicação, e não um projeto de lei, como forma de provocar o 

executivo para um debate sobre como achar formas de ajudar os 

desamparados, que estão na pobreza ou extrema pobreza, em uma política 

local de assistência. O vereador Deir parabenizou o vereador Edson pelo 

projeto de Indicação, mas achou pouco o valor de cem reais sugerido ao 

auxílio. Sugeriu que se achasse uma maneira de entregar um kit de alimentos, 

ou um vale-alimentação ao invés do valor, para que as pessoas não possam 

gastar o valor com supérfluos. O vereador Edson gostou da sugestão do 

vereador Deir, com a criação de um vale-alimentação ou vale-gás e reiterou 

que o projeto de Indicação era para provocar o debate. O vereador Julinho da 
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Saúde parabenizou os vereadores pelas sugestões e disse que qualquer valor 

que vier será bem-vindo para o povo. A vereadora parabenizou o vereador 

Edson pela iniciativa e lembrou que há uma lei de benefícios eventuais, da 

assistência social, que abre um amplo leque para direcionar auxílios. A 

vereadora se colocou à disposição para ajudar em relação a essa demanda. O 

Projeto de Indicação foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. 

Em seguida, o secretário fez a leitura do Projeto de Indicação 009/2021, de 

autoria dos vereadores Edson Ferreira e Everton Calixto, que indica alteração 

do calendário de vacinação do Município de Farias Brito contra a covid-19 para 

os profissionais que trabalham na limpeza urbana (garis) e nos serviços 

funerários municipais (coveiro) possam ser priorizados de forma simultânea 

aos demais grupos prioritários que ainda não foram vacinados. O vereador 

Edson Ferreira destacou que os profissionais citados ficam expostos ao vírus, 

nas ruas e cemitérios, não podendo ficar sujeitos a esse risco de pegar a 

doença. A vereadora Preta sugeriu que os profissionais da assistência social, 

que estão na linha de frente, também fossem incluídos nos grupos prioritários. 

O vereador Edson concordou com a sugestão e pediu a inclusão. O vereador 

Everton reiterou que os profissionais citados têm contato direto com o vírus, 

sendo importante a inclusão. O vereador João Camilo sugeriu que os policiais 

militares também fossem incluídos nas prioridades, após um deles ter trazido 

essa necessidade. A vereadora Preta disse que, salvo engano, o Estado já 

havia colocado os policiais e os professores como prioritários. O presidente 

sugeriu que todos os vereadores assinassem a indicação e enviassem, com as 

sugestões, para o setor responsável da gestão. O vereador Edson sugeriu que 

fosse lida a próxima proposição, similar à debatida, e fossem votadas as duas, 

de forma global, a primeira já com a inclusão das emendas do vereador João 

Camilo e da vereadora Preta. O secretário fez a leitura do Projeto de Indicação 

010/2021, de autoria dos vereadores Edson Ferreira, Everton Calixto e 

Professor Waltene, que indica a alteração do calendário de vacinação do 

município de Farias Brito contra covid-19, para que os profissionais de 

educação da rede municipal e da rede particular de ensino do município 

possam ser priorizados de forma simultânea aos demais grupos prioritários que 

ainda não foram vacinados. O vereador Professor Waltene falou que está 

sendo desenvolvido um plano de retomada da educação, sendo importante a 

imunização dos profissionais para essa retomada. Destacou que as aulas 

remotas possuem algumas limitações em relação ao acompanhamento de 

crianças até o terceiro ano, sendo importante essa retomada. O vereador Raul 
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da Serra pediu que também fossem incluídos como prioridade os profissionais 

de transporte complementar, motoristas e cobradores, pelo contato constante 

com a população. O presidente sugeriu que essas emendas fossem enviadas 

por meio eletrônico, para incluir no ofício para ser enviado à prefeitura. O 

vereador Deir questionou se os alunos também seriam vacinados, já que não 

estando, a volta das aulas presenciais seria problemática em relação à 

contenção da covid. O vereador Edson disse entender a indagação, mas falou 

que há alguns estudos que mostram que as crianças são menos propensas ao 

vírus, sugerindo uma retomada gradativa, com planejamento, das aulas de 

algumas séries iniciais, pela dificuldade que se tem para o acompanhamento 

remoto dessas séries. A vereadora Preta disse que acha que o município está 

preparado para uma retomada gradual dos alunos. O vereador Professor 

Waltene disse que ter um professor imunizado protege indiretamente também 

os alunos, pois o professor não será mais um veículo de contaminação. O 

vereador Cícero Porfírio, falou que essa prioridade tem que englobar os demais 

profissionais da educação, não apenas os professores. O presidente disse que 

a sugestão é que os demais profissionais também devem ser englobados. O 

vereador Professor Waltene reforçou que não estão querendo criar seletividade 

de classes, mas que deve se ter um planejamento a respeito das prioridades. 

Os projetos de indicação, com as emendadas colocadas na sessão, foram 

colocados em votação de forma conjunta e foram aprovados por unanimidade. 

Em seguida, o secretário fez a leitura do Projeto de Indicação 011/2021, de 

autoria da vereadora Preta, que solicita ao Sr. Prefeito Projeto de Lei que crie 

Órgão Municipal de Ouvidoria. A vereadora Preta defendeu a criação da 

ouvidoria sendo algo correto e adequado para atender às reclamações da 

população. O vereador Edson Ferreira ressaltou a importância da indicação, 

para se ter um canal de comunicação da gestão com o povo, para receber 

críticas e elogios. O vereador destacou a importância de também se criar uma 

controladoria para se ter um combate da corrupção internamente. O vereador 

Julinho da Saúde disse que, por experiencia própria, uma ouvidoria é 

importante, e sugeriu o retorno das “caixinhas de sugestões”, que estavam 

presentes quando trabalhou na secretaria de saúde. O vereador Deir 

parabenizou a vereadora pela indicação, pois uma ouvidoria é importante para 

o cidadão. O projeto de indicação foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade. O presidente passou a direção dos trabalhos ao vice, vereador 

João Camilo, para que fossem lidos alguns requerimentos de sua própria 

autoria. O presidente ad hoc pediu que o secretário lesse os requerimentos. O 
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secretário fez a leitura dos requerimentos 013/2021, 014/2021, 015/2021, 

016/2021 e 017/2021, que solicitam melhoramento nas estradas que ligam o 

Sítio Ferreira, da estrada que liga a Vila Monte Pio ao Sítio Carnaúba via Sítio 

Cariçoba, da estrada que liga a CE 386 ao Sítio Cedro via Sítio Lenços, da 

estrada que liga o distrito Nova Betânia ao Sítio São João, de alguns trechos 

do Distrito de Cariutaba ao Sítio Caiçara e do mesmo distrito ao Sítio Cajueiro. 

Requerem também que sejam comunicados com antecedência os 

melhoramentos dessas estradas. Em seguida, o secretário fez a leitura do 

Requerimento 018/2021, também de autoria do vereador Professor Flávio, que 

requer da Secretaria de Transportes uma máquina pesada para fazer 

terraplanagem de um terreno onde possa ser construída uma capela na 

comunidade do Sítio Carnaúba dos Marcos. O vereador Professor Flávio 

defendeu os melhoramentos, assim como a prévia comunicação por parte dos 

responsáveis sobre as obras. O vereador Everton Calixto deixou registrado que 

o melhoramento relativo ao Sítio São João, objeto de um dos requerimentos, já 

está sendo concluído. O vereador Edson Ferreira esclareceu que iniciaram a 

recuperação de estradas do Cajueiro, Cariutaba e região, mas que houve 

alguns problemas com equipamentos, o que não quer dizer que houve um 

abandono, pois os trabalhos devem ser planejados e bem-feitos. O vereador 

disse inclusive que solicitou equipamentos para um trabalho permanente e uma 

recuperação bem-feita na região. Pediu paciência e união de forças para 

resolver os problemas das estradas, assim como está tentando, junto com o 

estado, para recuperar a CE 166. O vereador Professor Flávio, em aparte, 

disse que os vereadores devem absorver algumas críticas e devem demonstrar 

com trabalho. O vereador Julinho da Saúde pediu, aproveitando o maquinário, 

que o serviço se estenda até o Sítio Cachoeira. Os requerimentos foram 

colocados em votação e foram aprovados por unanimidade. Dando 

prosseguimento à sessão, o presidente Flávio Jorge determinou a leitura de 

algumas moções de pesar. O secretário fez a leitura das moções de pesar 

004/2021, 005/2021 e 006/2021 manifestando solidariedade às famílias de 

Joilson Pinheiro, de José Jesus da Silva e Adelson Cariolando, por seus 

falecimentos. Em seguida, o vereador Julinho da Saúde perguntou sobre a 

convocação da secretária de saúde e o presidente fez a leitura da resposta da 

secretária dizendo que não poderia estar presente nesta sessão. 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. 
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Plenário Luiz Pereira da Silva da Câmara Municipal de Farias Brito, Ceará, 31 

de março de 2021.  


