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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA VIGÉSIMA 

PRIMEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 20 (vinte) de janeiro do ano de 
2022 (dois mil e vinte e dois), compareceram à sessão extraordinária da 
Câmara Municipal os vereadores Antônio Bezerra Primo, Antônio Waltene F. 
De Alcântara, Cícero Porfírio da Silva, Edson Ferreira Lima, Flávio Jorge 
de Lima, Francisco Lourenço de Andrade, Heloísa Aurélio de Meneses 
Pereira, João Ferreira de Alencar, José Anchieta Rodrigues, Manoel 
Domingos da Silva e Raul Franklin Carvalho de Souza. O presidente, 

vereador Flávio Jorge de Lima, declarou aberta a sessão e informou que de 
acordo com o Regimento Interno o vereador Everton Calixto solicitou 
afastamento das atividades legislativas para assumir a Secretaria de 
Infraestrutura do município, assumindo assim o seu suplente: José Anchieta. 
Em seguida, convidou o vice-prefeito, Lauro Nathanael, para fazer parte da 
mesa. O presidente, conforme o artigo quinto do Regimento Interno, designou o 
vereador Edson Ferreira como secretário da sessão, cargo vago após a saída 
do vereador Everton. O secretário ad hoc informou que o suplente entregou 
toda a documentação necessária para tomar posse. Em seguida, José 
Anchieta Rodrigues assumiu o compromisso de vereador respondendo a “ 
assim prometo” a texto regimental e foi declarado empossado. Ele, já como 
vereador, saudou a todos e disse se sentir vitorioso por poder trabalhar para o 
povo de Farias Brito. O vice-prefeito Nael usou a palavra para saudar a todos e 
parabenizar o vereador Anchieta, quem conhece e com quem já trabalhou. O 
vereador Edson Ferreira, que saudou a todos, deu boas-vindas ao vereador 
Anchieta, companheiro de partido, e desejou bons debates e boas conduções 
políticas em prol do povo. Também desejou sucesso ao vereador afastado 
Everton Calixto, em seu trabalho como secretário. Julinho da Saúde, que 
saudou a todos, deu boas vindas e desejou sucesso ao vereador Anchieta, 
com quem deseja trabalhar junto em prol do povo. O vereador Raul da Serra, 
que saudou a todos, desejou sucesso ao vereador Anchieta, seu conterrâneo. 
O vereador Deir da Catingueira, que saudou a todos, disse ser um prazer ter o 
vereador Anchieta de volta. Agradeceu ao vereador Everton pelo esforço 
dedicado à casa e ao município. A vereadora Preta, que saudou a todos, 
destacou que o vereador Anchieta é uma pessoa do bem e que ele vai 
engrandecer a casa. Destacou o vereador afastado Everton Calixto, por sua 
coerência e dedicação. O vereador Cícero Baixinho, que saudou a todos, disse 
estar feliz por receber o vice-prefeito e destacou o histórico de Anchieta com 
trabalhos na Câmara. Ele desejou sucesso ao secretário Everton Calixto. O 
vereador Professor Waltene, que saudou a todos, citou o empenho de Everton 
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em busca de melhorias para o povo de Farias Brito, especialmente ao povo de 
Nova Betânia. Disse que o novo secretário será capaz de se sair bem na nova 
função. Parabenizou o vereador Anchieta. O vereador João Camilo ressaltou 
que Everton continuará trabalhando para o município e desejou bom trabalho 
para Anchieta, assim como a todos os vereadores. O vereador Chicão da 
Canabrava parabenizou o vereador Anchieta e desejou sorte ao secretário 
Everton Calixto. Ressaltou que o vereador Anchieta terá responsabilidade com 
Quincucá e Nova Betânia, não deixando de lado a responsabilização, assim 
como os demais vereadores, por todo o município. Ele indagou se poderia 
haver outra sessão até o fim do mês e o presidente lhe respondeu que isso 
dependeria se houvesse um projeto de relevância e urgência. O vereador 
Professor Waltene demonstrou alegria pelo tratamento que é dado ao vice-
prefeito pelos vereadores, independentemente de partido. O vereador Chicão 
pediu para o vice-prefeito observar alguns problemas com passagens 
molhadas no município. O vice-prefeito Nael informou que na semana passada 
foi realizado relatório topográfico das passagens e que providências serão 
tomadas pelo novo secretário de infraestrutura. Também informou que há 
ordem de serviço para o calçamento Lagoa/Lamaju. Também falou que será 
concluído calçamento no Sítio Souza, calçamento até o Barreiro do Jorge, e 
restante do calçamento do Cariutaba. O presidente, vereador Flávio Jorge, 
desejou sucesso ao vereador Anchieta, com quem já trabalhou, e desejou 
sucesso a Everton em uma pasta tão importante como a da infraestrutura. 
Dando prosseguimento, o presidente deu início à eleição do novo secretário da 
mesa diretora, pedindo que o vereador que quisesse concorrer se 
manifestasse. O vereador Edson Ferreira, obedecendo a decisão judicial 
visando pluralidade partidária na mesa, indicou, em nome da liderança do PT, o 
vereador Anchieta para a vaga. Não havendo outra manifestação, o presidente 
colocou em votação a candidatura do vereador Anchieta. Com a candidatura 
sendo aprovada por todos, o vereador foi eleito como o novo secretário. Em 
seguida, não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a 
sessão. Eu, Edson Ferreira Lima, lavrei a presente ata que será assinada pelos 
vereadores. Plenário Luiz Pereira da Silva da Câmara Municipal de Farias 
Brito, Ceará, 20 de janeiro de 2022.  


