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ATA DA DÉCIMA 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 23 (vinte e três) de junho 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, 

Cicero Porfírio da Silva, Edson Ferreira Lima, Everton Oliveira Calixto, 

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 em exercício na sessão, vereador João Camilo, havendo 

número legal, declarou aberta a sessão ordinária e indagou, de acordo com o 

art. 132 do Regimento Interno, se os vereadores pretendiam retificar ata da 

sessão anterior, previamente enviada por meio eletrônico. Não havendo 

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

acordo com a determinação legal contida na decisão do Mandado de 

Segurança do processo 005002254.8.020076, comunicou que daria início à 

eleição da Mesa Diretora da Câmara de Farias Brito para o biênio 2021/2022. 

O presidente ad hoc informou que a eleição se iniciaria pelo cargo de 

presidente, depois passaria para o de vice-presidente e posteriormente para o 

de secretário, conforme consta na sentença do processo que determinou a 

realização de uma nova eleição para a mesa diretora para atender ao que 

preconiza o artigo 8 do Regimento Interno e artigo 58, parágrafo 1°, da 

Constituição Federal. Conforme o artigo 8 do Regimento Interno, ele informou 

que a eleição iria proceder da votação nominal pela lista de vereadores que 

seriam chamados pelo presidente e responderiam com o nome parlamentar do 

vereador candidato ao cargo. Com fundamento no artigo 11° do Regimento 

Interno, pediu que os vereadores interessados ao cargo de presidente se 

manifestassem. O vereador Flávio Jorge de Lima, do PDT, manifestou 

interesse. O presidente informou aos vereadores que, conforme o parágrafo 

terceiro do artigo 8° do Regimento Interno, os partidos com representação na 

casa poderiam indicar fiscais para acompanhar o trabalho da eleição. 

Conforme consta no parágrafo quarto do mesmo artigo, os candidatos teriam o 

prazo de 15 minutos para a defesa de suas candidaturas e propostas. O 

candidato Flávio Jorge não manifestou interesse de fazer a defesa do seu 

nome. O presidente então começou a chamada nominal dos vereadores para 
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iniciar a votação. O vereador Julinho da Saúde, saudou a todos e lembrou do 

tumulto da sessão que formou a primeira mesa diretora. Destacou que era 

visível que naquele dia estava tudo fora do normal, mas o mandado de 

segurança estava corrigindo o erro. Destacou a pessoa do vereador Flávio 

Jorge, sua conduta como presidente, com transparência e caráter. Votou 

favorável à indicação do vereador Flávio Jorge. O vereador Professor Waltene, 

que saudou a todos, externou alegria pela decisão do presidente de permitir 

que os vereadores comentassem os votos, após indagação da vereadora 

Preta. O vereador votou sim à indicação do vereador Flávio e destacou a 

transparência e respeito que o vereador Flávio Jorge vem conduzindo os 

trabalhos da casa. O vereador Edson Ferreira Lima votou favoravelmente à 

eleição do vereador Flávio Jorge para presidente. O vereador Everton Calixto 

votou favorável à eleição do Flávio Jorge para presidente. O vereador Cícero 

Porfírio da Silva, Cícero Baixinho, que saudou a todos, votou no vereador 

Flávio Jorge e destacou o bom trabalho que ele vem desempenhando como 

presidente. O vereador Flávio Jorge de Lima votou em si mesmo para 

presidente. O vereador Francisco Lourenço de Andrade, Chicão da Canabrava, 

que saudou a todos, disse que não votou no vereador Flávio na primeira 

eleição, mas reconhece os acertos em parte do vereador, embora ache que em 

alguns pontos ele tem que melhorar, como em relação a dar oportunidade a 

alguns vereadores e para outros não. Após a fala, o vereador votou 

favoravelmente à eleição do vereador Flávio Jorge de Lima. A vereadora 

Heloísa Aurélio de Meneses Pereira, vereadora Preta, saudou a todos e disse 

que não gostaria que fosse preciso da justiça para fazer uma nova eleição. 

Afirmou que no dia da primeira eleição apontou o erro. Disse que o ocorrido 

deve ficar como exemplo de que os vereadores da minoria, apesar de minoria, 

correm atrás de seus direitos. A vereadora se absteve da votação, por 

pensamentos divergentes politicamente com o vereador Professor Flávio, 

apesar de afirmar não ter nada contra o vereador pessoalmente. O vereador 

Manoel Domingos da Silva, vereador Deir da Catingueira, que saudou a todos, 

parabenizou o vereador Professor Flávio e disse admirar o seu trabalho, a não 

ser quando não seguiu o Regimento Interno e a Lei Orgânica do Município. 

Destacou a imparcialidade como conduziu os trabalhos até agora. O vereador 

votou favoravelmente à eleição do vereador Professor Flávio. O vereador Raul 

da Serra, que saudou a todos, votou favoravelmente à eleição do vereador 

Professor Flávio. O vereador João Ferreira de Alencar, presidente da sessão, 

também votou favoravelmente à eleição do vereador Professor Flávio para 
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presidente da Mesa Diretora. Com dez votos favoráveis e uma abstenção, o 

vereador Flávio Jorge de Lima foi declarado presidente da Câmara Municipal 

de Farias Brito para o biênio 2021/2022. Em seguida, o presidente pediu para 

que se manifestassem os vereadores com interesse no cargo de vice-

presidente da Mesa Diretora. O vereador Cícero Porfírio da Silva, do PCdoB, 

manifestou interesse no cargo e lhe foi dado 15 minutos para defesa de sua 

candidatura, conforme Regimento Interno. O vereador Edson Ferreira, pediu 

que fosse observado, nos termos no Regimento Interno, celeridade nas 

próximas votações, com apenas “sim” ou “não”. O vereador Antônio Bezerra 

Primo, vereador Julinho da Saúde, declarou voto em Cícero Porfírio. O 

vereador Antônio Waltene F. de Alcântara, vereador Professor Waltene, votou 

favorável à eleição do vereador Cícero Porfírio. O vereador Edson Ferreira 

Lima, vereador Edson Ferreira, votou no vereador Cícero Porfírio. O vereador 

Everton Oliveira Calixto, vereador Everton Calixto, também votou no vereador 

Cícero Porfírio. O vereador Cícero Porfírio da Silva, vereador Cícero Baixinho, 

votou em si mesmo. O vereador Flávio Jorge de Lima, vereador Professor 

Flávio, votou no vereador Cícero Porfírio. O vereador Francisco Lourenço de 

Andrade, vereador Chicão da Canabrava, votou no vereador Cícero Baixinho. A 

vereadora Heloisa Aurelio de Meneses, vereadora Preta, votou contra a eleição 

do vereador Cícero Baixinho. O vereador Manoel Domingos da Silva, vereador 

Deir da Catingueira, votou no vereador Cícero Porfírio. O vereador Raul 

Franklin Carvalho de Souza, vereador Raul da Serra, votou no vereador Cícero 

Baixinho para vice-presidente. O presidente João Camilo também votou no 

vereador Cícero Porfírio e, por dez votos a favor e um contrário, declarou 

Cícero Porfírio da Silva como novo vice-presidente da Mesa. Dando 

prosseguimento, o presidente pediu que quem desejasse concorrer à vaga de 

secretário se manifestasse. O vereador Everton Calixto, do PT, manifestou 

interesse e lhe foi dado 15 minutos para defender sua candidatura ao cargo. 

Não havendo defesa, o presidente deu início à votação. O vereador Julinho da 

Saúde votou no vereador Everton Calixto. O vereador Professor Waltene votou 

sim para o vereador Everton Calixto como secretário. O vereador Edson 

Ferreira também votou sim para o vereador Everton Calixto. O vereador 

Everton Calixto votou favorável à sua eleição. O vereador Cícero Baixinho vou 

sim para a eleição do vereador. O vereador Professor Flávio votou no vereador 

Everton Calixto. O vereador Chicão da Canabrava votou sim para o nome do 

vereador Everton Calixto. A vereadora Preta se absteve. O vereador Deir da 

Catingueira votou sim para o nome do vereador. O vereador Raul da Serra 
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também votou no vereador Everton Calixto. O presidente, vereador João 

Camilo, após também votar favorável ao nome do vereador, declarou, por dez 

votos favoráveis e uma abstenção, o vereador Everton Oliveira Calixto como 

novo secretário da Mesa Diretora. Em seguida, o presidente passou a palavra 

para os vereadores eleitos, caso desejassem. O vereador Professor Flávio 

agradeceu a cada vereador pelo voto de confiança e disse estar à disposição 

para desenvolver, com imparcialidade, um trabalho para que o município possa 

andar e gerar uma melhor condição de vida para os habitantes. O vereador 

Cícero Baixinho agradeceu a todos que lhe deram um voto de confiança e 

disse que fará o melhor para a Câmara e para o povo de Farias Brito. O 

vereador Everton Calixto agradeceu pelos votos e disse que irá trabalhar com 

todos os vereadores em prol do povo de Farias Brito. Em seguida, o vereador 

Edson Ferreira, presidente da Comissão Permanente, pediu para que os 

vereadores da Comissão Permanente, assim que terminasse a sessão 

ordinária, se reunissem para deliberar sobre uma matéria urgente. Os membros 

da Comissão Permanente concordaram com a reunião e ela ficou convocada. 

Em seguida, o presidente declarou empossada a nova Mesa Diretora para o 

biênio 2021/2022. A mesa diretora tomou posse, e o novo presidente, vereador 

Flávio Jorge de Lima, não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a 

sessão. Eu, Everton Oliveira Calixto, secretário eleito, lavrei a presente ata que 

será assinada pelos vereadores. Plenário Luiz Pereira da Silva da Câmara 

Municipal de Farias Brito, Ceará, 23 de junho de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


