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ATA DA SESSÃO SOLENE PREPARATÓRIA DE INSTALAÇÃO DA 

VIGÉSIMA PRIMEIRA LEGISLATURA, POSSE DOS VEREADORES, 

PREFEITO, VICE-PREFEITO, ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA E 

TRANSMISSÃO DO CARGO DE PREFEITO, REALIZADA EM PRIMEIRO DE 

JANEIRO DE 2021, NA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO. 

 

 
Às 16:00 (desesseis) horas do dia 1° (primeiro) de janeiro do ano de 2021 (dois 

mil e vinte e um), foi instalada, na Câmara Municipal de Farias Brito, localizada 

na Rua da Independência, n.190, Nova Esperança, Farias Brito – Ceará, a 

Sessão Preparatória da Câmara Municipal de Farias Brito para a vigésima 

primeira legislatura; posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos e 

diplomados nas eleições municipais de 2020; eleição da Mesa Diretora para o 

biênio 2021/2022; e transmissão do cargo de prefeito. Assumiu a presidência o 

senhor vereador João Ferreira de Alencar, conforme artigo 5° do Regimento 

Interno da Câmara Municipal. O presidente, verificando a presença de todos os 

vereadores eleitos e diplomados, Antônio Bezerra Primo, inscrito no CPF sob 

o número 022.048.098-29, Antônio Waltene F. De Alcântara, inscrito no CPF 

sob o número 543.041.803-04, Edson ferreira Lima, inscrito no CPF sob o 

número 005.313.063-48 Everton Oliveira Calixto, inscrito no CPF sob o 

número 024.056.413-80, Cicero Porfírio da Silva, inscrito no CPF sob o 

número 709.066.293-49, Flávio Jorge de Lima, inscrito no CPF sob o número 

873.714.483-91, Francisco Lourenço de Andrade, inscrito no CPF sob o 

número 010.667.718-71, Heloísa Aurélio de Meneses Pereira, inscrita  no 

CPF sob o número 430.140.383-34, João Ferreira de Alencar, inscrito no CPF 

sob o número 029.027.503-23, Manoel Domingos da Silva, inscrito no CPF 

sob o número 222.684.133-49, Raul Franklin Carvalho de Souza, inscrito no 

CPF sob o número 053.294.073-38, declarou aberta a sessão e convidou o 

vereador Cícero Porfírio da Silva para assumir a secretaria da mesa e o 

vereador Flávio Jorge de Lima para compor a mesa diretora. Foram convidados 
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também para compor a mesa o prefeito Francisco Austragezio Sales, inscrito 

no CPF sob o número 395.522.761-87 e o vice-prefeito Lauro Nathanael 

Gomes Silva, inscrito sob o CPF número 020.578.453-46, ambos eleitos e 

diplomados. Em seguida, convidou todos a ficarem de pé para a execução do 

Hino Nacional Brasileiro. Em ato contínuo, o presidente solicitou ao secretário 

que verificasse se todos os vereadores entregaram a cópia do diploma e da 

declaração de bens. O secretário disse que sim. Dando continuidade aos 

trabalhos, o senhor presidente levantou-se e fez o juramento solene, conforme 

previsão no artigo 6° do Regimento Interno da Câmara Municipal: “Prometo 

cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica 

Municipal, observar as leis, cumprir o Regimento Interno da Câmara e 

desempenhar com dignidade e dedicação o mandato que me foi confiado, 

trabalhando sempre pelo progresso do município e bem-estar do seu povo”. 

Terminado o compromisso, o presidente fez a chamada nominal de cada 

vereador, que são: Chicão da Canabrava, Cícero Porfírio, Deir da Catingueira, 

Edson Ferreira, Everton Calixto, Julinho da Saúde, Preta, Professor Flávio 

Jorge, Professor Waltene, Raul da Serra e João Camilo, que de frente para o 

público juraram dizendo “assim o prometo”. Em ato contínuo, o senhor 

presidente provisório declarou empossados os vereadores dizendo: “Pelo poder 

do cargo em que estou investido, declaro empossados os vereadores eleitos e 

diplomados”. Em seguida, declarou instalada a vigésima primeira Legislatura, 

que transcorrerá nos anos de 2021 a 2024. Dando continuidade aos trabalhos, 

o secretário chamou os senhores prefeito e vice-prefeito até seus lugares na 

Mesa Diretora. Na forma regimental, o secretário “ad hoc” confirmou o 

recebimento dos seus respectivos diplomas e declarações de bens. Em 

seguida, foi dado um prazo para cada vereador se pronunciar. O vereador 

Chicão da Canabrava, que saudou a todos, dejejou boa sorte ao novo prefeito  

e ressaltou a importância de se trazer emprego e renda para o povo na proxima 

gestão. Destacou também que fará oposição com compromisso O vereador 

Cícero Porfírio, que saudou a todos, agradeceu ao povo de Farias Brito, à 
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familia e amigos que compartilharam junto com ele dessa caminhada. O 

vereador Deir da Cantigueira, que saudou a todos, agradeceu a Deus e ao 

povo de Farias Brito pelo reconhecimento na campanha em uma eleição tão 

disputada. Disse que trabalhará para cobrar por coisas boas para Farias Brito, 

que cumprirá o dever de legislador. O vereador Edson Ferreira, que saudou a 

todos, disse assumir hoje um compromisso com o povo para criar na casa 

legislativa um espaço de debate e proposição para coisas boas para o 

município, para com harmonia entre os poderes fazer uma grande gestão para 

o povo de Farias Brito. O vereador Everton Oliveira, que saudou a todos, 

destacou que politica se faz com trabalho e compromisso, e que fez um 

trabalho em sua comunidade que o credenciou para o cargo. Desejou que 

todos possam trabalhar para Farias Brito. O vereador Julinho da Saúde, que 

saudou a todos, agradeceu a todos e falou que assume como um vereador de 

toda Farias Brito. A vereadora Preta, que saudou a todos, agradeceu a 

familiares, amigos, ao povo de Farias Brito e à sua mãe. Desejou boa sorte aos 

novos prefeito e vice-prefeito, e pediu que todos possam fazer jus à cadeira de 

vereador. O vereador Flávio Jorge, que saudou a todos, agradeceu a seu pai e 

sua mãe, assim como toda sua familia e ao povo de Farias Brito. Disse que 

farão uma boa legislatura em prol do povo de Farias Brito. O vereador  

professor Waltene, que saudou a todos, agradeceu a Deus e a todos, mas em 

especial à sua esposa Patricia e ao seu pai. Ele reforçou o compromisso e a 

responsabilidade que assumiu com o eleitor na campanha e que todos os 

vereadores devem trabalhar para atender as expectativas do povo de Farias 

Brito. O vereador Raul da Serra, que saudou a todos, desejou um feliz ano 

novo ao povo de Farias Brito e afirmou que assume com compromisso e 

responsabilidade a cadeira que já passou por sua família, incluindo o saudoso 

Deir da Serra. O vereador João Camilo, presidente “ad hoc”, pediu a palavra 

para agradecer os eleitores pelo voto de confiança, assumindo o compromisso 

de trabalhar para o povo. O presidente da sessão convidou o prefeito e o vice-

prefeito para prestarem juramento conforme previsão no art.
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64 da Lei Orgânica do Município: “Prometo cumprir a Constituição Federal, a 

Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, promover o 

bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob inspiração da democracia, da 

legitimidade e da legalidade”. Proferido o juramento, o senhor presidente 

empossou o prefeito e o vice-prefeito eleitos e diplomados e os convidou para 

fazer o uso da palavra. O vice-prefeito Nathanael, que saudou a todos, 

agradeceu primeiramente a Deus pelo momento, assim como à sua família e ao 

povo de Farias Brito pela oportunidade. Parabenizou todos os vereadores eleitos 

e disse que sentirá saudades da casa, mas que estará presente para tudo, 

reafirmando o compromisso de buscar melhorias para o município. O prefeito 

Deda, que saudou a todos, afirmou que quer trablhar com todos os vereadores e 

que agora será importante o trabalho e o compromisso, tanto do prefeito quanto 

dos vereadores. Agradeceu à sua familia, ao povo e a todos os ex-prefeitos. 

Afirmou que não medirá esforços para buscar o melhor para Farias Brito, com a 

colaboração de todos. Em seguida, foi suspensa a sessão para que se 

procedesse aos atos preparatórios para a eleição da Mesa Diretora. Depois de 

cumprido o prazo regimental, reiniciou-se a sessão onde foram apresentadas 

duas candidaturas para presidente, a do vereador Flávio Jorge e da vereadora 

Preta. O vereador Chicão da Canabrava votou na vereadora Preta. O vereador 

Cícero Portfirio votou no vereador Flávio. O vereador Deir da Cantigueira votou 

na vereadora Preta. O vereador Edson Ferreira votou no vereador Flávio. O 

vereador Everton Calixto votou no vereador Flávio. O vereador Julinho da Saúde 

votou na vereadora Preta. A vereadora Preta votou em si mesma. O vereador 

Flávio Jorge votou em si mesmo. O vereador professor Waltene votou no 

vereador Flávio. O vereador Raul da Serra votou  no vereador Flávio. O vereador 

João Camilo votou no vereador Flávio. O vereador Flávio foi eleito por 7 votos a 

4. Em seguida foram apresentadas duas candidaturas para o cargo de vice-

presidente, a do vereador João Camilo e a do vereador Chicão da Canabrava. O 

vereador Chicão da Canabrava votou em si mesmo. O vereador Cícero Portfirio 

votou no vereador João Camilo. O
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vereador Deir da Cantigueira votou no vereador Chicão da Canabrava. O 

vereador Edson Ferreira votou no vereador João Camilo. O vereador Everton 

Calixto votou no vereador João Camilo. O vereador Julinho da Saúde votou no 

vereador Chicão. A vereadora Preta votou no vereador Chicão. O vereador 

Flávio Jorge votou em João Camilo. O vereador professor Waltene votou no 

vereador João Camilo. O vereador Raul da Serra votou no vereador João 

Camilo. O vereador João Camilo votou em si mesmo. O vereador João Camilo 

foi eleito por 7 votos a 4. Em seguida dois vereadores se candidataram para o 

cargo de secretário, o vereador Julinho da Saúde e o vereador Professor 

Waltene. O vereador Chicão da Canabrava votou na vereador Julinho da Saúde. 

O vereador Cícero Portfirio votou no vereador Waltene. O vereador Deir da 

Cantigueira votou no vereador Julinho. O vereador Edson Ferreira votou no 

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

vereador Julinho da Saúde votou em si mesmo. A vereadora Preta votou no 

vereador Julinho. O vereador Flávio Jorge votouno vereador Waltene. O 

vereador professor Waltene votou nele mesmo. O vereador Raul da Serra  votou 

no vereador Waltene. O vereador João Camilo votou no vereador Waltene. O 

professor Waltene foi eleito por 7 votos a 4. Composta a mesa diretora, o senhor 

presidente eleito Flávio Jorge determinou a reabertura da sessão para que o ex-

prefeito José Maria Gomes Pereira entregasse a faixa de prefeito para o prefeito 

eleito Francisco Austragezio Sales. Logo após, determinou a leitura da ata. Nada 

mais havendo a tratar, declarou encerrada a sessão. Eu, Cícero Porfírio da Silva, 

lavrei a presente ata para a assinatura dos vereadores presentes e as demais 

autoridades que assim desejarem. 

Plenário Luiz Pereira da Silva da Câmara Municipal de Farias Brito, Ceará, 01 de 

janeiro de 2021. 
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