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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA VIGÉSIMA 

PRIMEIRA LEGISLATURA, SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA, DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO-CE  

Às 09:20 (nove horas e trinta minutos) do dia 27 (vinte e sete) 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, 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 vereador Edson Ferreira Lima não esteve 

presente, mas justificou sua ausência. O presidente, vereador Flávio Jorge de 
Lima, declarou aberta a sessão e colocou em votação, após consulta ao 
plenário e de acordo com o art. 132 do Regimento Interno, a ata da última 
sessão extraordinária. Não havendo retificação, a ata foi aprovada por todos os 
vereadores presentes. Em seguida, o presidente pediu que servidora da casa 
fizesse a leitura da matéria objeto da sessão. A servidora fez a leitura do 
Projeto de Lei n° 01/2022, de autoria do Poder Executivo, que abre ao vigente 
orçamento da despesa crédito especial no valor de R$ 70000,00 (setenta mil 
reais) para os fins que indica e adota outras providências. O vereador 
Professor Waltene informou que, como secretário da Comissão Permanente e 
na ausência do vereador Edson Ferreira, presidente, ele assume a função de 
presidente da comissão, segundo Regimento Interno. Ele convocou uma 
reunião extraordinária da Comissão Permanente para depois da sessão. O 
presidente da Câmara informou que convocará posteriormente outra sessão 
extraordinária para votar o projeto. Ele também informou que o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente solicitou, em ofício, a 
presença de dois representantes da Câmara para participarem do I Fórum 
Comunitário do Selo Unicef ed. 2021 – 2024. Os vereadores Raul da Serra e 
Professor Waltene se manifestaram e confirmaram presença. Em seguida, não 
havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão. Eu, 
José Anchieta Rodrigues, lavrei a presente ata, que será assinada pelos 
vereadores. Plenário Luiz Pereira da Silva da Câmara Municipal de Farias 
Brito, Ceará, 27 de janeiro de 2022.  


