
 
ESTADO DO CEARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 
 

1 

__________________________________________________________________ 

Rua Independência Nº 190, Bairro Nova Esperança, Farias Brito – Ceará. 

Cep: 63.185-000. Tel: (88) 3544-1231. www.camarafariasbrito.ce.gov.br 

 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL DO PRIMEIRO PERÍODO DA 

VIGÉSIMA PRIMEIRA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARIAS 

BRITO-CEARÁ. 

 

Às 09h (nove horas) do dia 11 (onze) de janeiro do ano de 2021 (dois mil e 

vinte e um) compareceram à sessão por vídeo conferência da Câmara 

Municipal os vereadores: Antônio Bezerra Primo, Antonio Waltene F. de 

Alcântara, Edson Ferreira Lima, Everton Oliveira Calixto, Cicero Porfirio 

da Silva, Flávio Jorge de Lima, Francisco Lourenço de Andrade, João 

Ferreira de Alencar, Manoel Domingos da Silva, Raul Franklin Carvalho de 

Souza, e a vereadora Heloisa Aurélio de Menezes Pereira. Em nome de 

Deus e da democracia, o Senhor Presidente, vereador Flávio Jorge de Lima, 

declarou aberta a sessão virtual. Em seguida, o presidente apresentou o 

indicado a Procurador da Câmara Municipal José Lair de Sousa Mangueira 

assim como a documentação e currículo como advogado do mesmo. O doutor 

Lair pediu a palavra e ressaltou que vai respeitar os princípios constitucionais, 

a Lei Orgânica do Munícipio e o Regimento interno da Câmara de Farias Brito, 

se colocando à disposição para ajudar a casa. O vereador Cícero Porfírio, que 

saudou a todos, destacou a boa escolha do presidente pelo doutor Lair e 

afirmou que como procurador ele fará um bom trabalho. O vereador Edson 

Ferreira, que saudou a todos, desejou ao doutor Lair sucesso e espera contar 

com ele para fazer os grandes debates que a câmara de Farias Brito precisa. O 

vereador Deir da Catingueira, que saudou a todos, desejou um bom trabalho ao 

doutor Lair, de forma prestativa, transparente e que não diferencie oposição de 

situação. Destacou que os vereadores precisam muito de assessoria jurídica 

para que o trabalho flua de forma satisfatória. O vereador Everton Calixto, que 

saudou a todos, se disse favorável à escolha do procurador e lhe desejou 
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sucesso. O vereador João Camilo, que saudou a todos, se disse favorável à 

escolha e desejou sucesso ao procurador. O vereador Julinho da Saúde, que 

saudou a todos, se disse muito feliz por participar do momento e fez duas 

perguntas ao doutor. Perguntou ao sabatinado quais as qualificações e 

experiência com trabalhos legislativos e se, assumindo o cargo, se ele iria 

trabalhar para todos os vereadores. O doutor Lair respondeu que apesar dessa 

ser a sua primeira assessoria em câmaras municipais, ele trabalhou na 

assessoria da Secretaria de Agricultura do Estado do Ceará, nas prefeituras de 

Barbalha, Araripe e que procurou conhecimentos para trabalhar em casas 

legislativas, além de ter feito pós-graduação na área de direito público 

municipal, que abrange o poder legislativo. Afirmou também que seu 

compromisso será com todos os vereadores e não apenas com os aliados. 

Inclusive afirmou que sentará com cada vereador para saber de suas 

demandas e fazer os seus encaminhamentos. Após o compromisso prestado 

pelo doutor Lair, o vereador Julinho da saúde foi favorável à escolha do 

sabatinado. A vereadora Preta, que saudou a todos, se disse favorável ao 

sabatinado. O vereador Professor Waltene, que saudou a todos, destacou o 

currículo do doutor Lair, e disse que o mesmo está preparado tecnicamente e 

moralmente para assumir os trabalhos. Ele se disse favorável à escolha. O 

vereador Raul da Serra, que saudou a todos, destacou que o doutor Lair é uma 

pessoa responsável e que vai procurar orientar todos os vereadores. O 

vereador Chicão da Canabrava, que saudou a todos, aprovou a escolha do 

novo procurador e lhe desejou boa sorte, que ele faça um bom trabalho. O 

presidente pediu a palavra para dizer, antes da votação, que tanto ele quanto o 

doutor Lair estarão à disposição para ajudar a todos os vereadores, sem 

distinção. Após a votação, por unanimidade, o doutor Lair de Sousa Mangueira 

foi aprovado como novo Procurador da Câmara Municipal de Farias Brito. Em 
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seguida, não havendo mais nada a declarar, o presidente declarou encerrada a 

sessão, determinando a lavratura da ata. 

 Eu, Antonio Waltene F. de Alcântara, lavrei a presente ata que será assinada 

pelo presidente, pelo secretário e por quem mais desejar.  

 

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

11 de janeiro de 2021. 


