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Aos 20 dias do mês de Março de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, reunidos 

no Plenário da Câmara Municipal, situada à Rua Bahia, 171, nesta cidade, na presença de 

diversos cidadãos e autoridades, seguindo a Liturgia Regimental prevista na Lei Orgânica do 

município e no Regimento Interno da Câmara Municipal, o Presidente: Francisco Antônio de 

Araújo Vale Borges compôs a mesa tendo sido verificado a assinatura no Livro de Presença 

dos Vereadores: 1. Agnaldo Fernandes Gonçalves (Tatú do Robertão), 2. Allysson 

Nordhan Albuquerque Costa (Allysson do Gino), 3. Antonio Jardel Barroso de Sousa 

(Jardel Barroso), 4. Clodomir Carneiro Lira (Fogoió Lira), 5. Francisco Antônio de Araújo 

Vale Borges (Francisco Vale), 6. Francisco Oliveira de Lima (Chiquinho da Calú), 7. 

Larissa Cristina Silva Farias (Larissa do Zé Dóia) e 8. Tiago Lima Cavalcante (Tiago do Zé 

Jacó).. O Presidente deu inicio a sessão e autorizou a leitura das correspondências recebidas 

e na sequencia autorizou a leitura da Ata da sessão anterior, o vereador Presidente pediu 

dispensa da leitura da Ata, o pedido foi colocado em votação e aprovado com unanimidade 

assim como a Ata não lida. Em seguida autorizou a leitura das matérias do Expediente do dia 

que foi: 1. Projeto de Resolução nº 02/2022 – dispõe sobre alterações na redação do art. 

7º do Regimento Interno da CMSFB e dá outras providências.  Em seguida o Presidente 

autorizou as inscrições para o uso da palavra na tribuna. Não houve inscritos. Na Sequência o 

Presidente colocou em discussão a matéria: Projeto de Resolução nº 002/2022 que foi 

amplamente discutido e em seguida foi colocado em votação e foi aprovado com 

unanimidade, sendo também aprovado  em segunda e terceira com dispensa dos interstícios 

regimentas. Em ato contínuo o presidente sancionou o projeto de Resolução e declarou 

aberto o Processo de Eleição da Nova Mesa Diretora para o Biênio 2023-2024 . Na sequencia 

autorizou os interessados a procederem aos registos das chapas.  O Vereador Francisco 

Oliveira de Lima (Chiquinho da Calú) registrou a Chapa única composta da Seguinte forma: 

Francisco Oliveira de Lima -  Presidente, Tiago Lima Cavalcante – Vice Presidente, Allysson 

Nordhan Albuquerque - Secretário  e Agnaldo Fernandes Gonçalves – 2º Secretário .  Na 

Sequencia procedeu-se a eleição aberta, onde cada vereador foi à tribuna e manifestou seu 

voto, ao término foi declarada eleita à chapa única com 7 votos e com 1 voto contra da 

Vereadora Larissa Farias. Em seguida o Presidente autorizou a Secretária a proceder às 

ATA DA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO DA SÉTIMA 
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inscrições para as explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores; Chiquinho da 

Calu, Tiago do Zé Jacó, Allysson do Gino, Tatú do Robertão, Fogoió Lira, Francisco Vale, 

Jardel Barroso e Larissa Farias. E não havendo mais nada a tratar o Presidente  encerrou a 

sessão às 20h15min convidando a todos para a próxima sessão ordinária, dia 24/03/2022. 

Elizete Silva Sousa lavrou presente Ata que depois de lida e aprovada será assinada pela 

Secretária, Presidente e demais vereadores.     

 

 


