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Aos vinte e seis dias do mês de maio 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: Agnaldo Fernandes Gonçalves, Allysson 

Nordhan Albuquerque Costa, Antonio Jardel Barroso de Sousa, Clodomir Carneiro Lira, 

Francisco Antônio de Araújo Vale Borges, Francisco Oliveira de Lima, Marcos Aguiar 

Sousa Moura e Tiago Lima Cavalcante. 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 Jardel Barroso 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 Foram: Requerimento nº 

026/2022 de autoria do Vereado Jardel Barroso que “requer incentivo aos Agentes de 

Saúde”; Requerimento nº 027/2022 de autoria do Vereador Francisco Vale que “Requer 

seja anexada a área da Creche a pracinha para oferecer local de recreação”; 

Requerimento nº 028/2022 de autoria do Vereador Francisco Vale que “Requer a 

instalação da sala multifuncional na Creche Santa Rosa”; Requerimento  nº 029/2022 de 

autoria do Vereador Allysson Nordhan que “Requer a realização de mutirão de limpeza 

no povoado Trecho Seco”; Indicação nº 034/2022 de autoria do Vereador Clodomir Lira 

que “Indica a recuperação da estrada do Sr. João do Jorge ao Juarez Madeira”; Indicação 

nº 035/2022 de autoria do Vereador Marcos Aguiar que “Indica a instalação de câmaras 

de segurança nas vias de acesso e principais ruas do Trecho Seco”; Indicação nº 

033/2022 de autoria do Vereador Agnaldo Fernandes que “Indica manutenção na 

estrada do Sr. Urias ao Centro do Robertão”; Projeto de Lei nº 004/2022 de autoria do 

Vereador Jardel Barroso que “Concede ponto facultativo ao servidor público no dia do 

seu aniversário”; Projeto de Lei nº 008/2022 de autoria do Poder Executivo que “Dispõe 

sobre a criação do auxilio Brejão” e, Projeto de Lei nº 009/2022 de autoria do Poder 

Executivo que “Dispõe sobe a criação do serviço de inspeção municipal”.   . Em seguida o 

Presidente autorizou as inscrições para o uso da palavra na tribuna, usaram a palavra os 

vereadores Francisco Vale, Jardel Barroso, Allysson do Gino, Fogoió Lira e Marcos Aguiar. 

Na Sequência o Presidente colocou em discussão individualmente as seguintes Pautas: 

ATA DA DECIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO DA SÉTIMA 

LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA. 

 



Requerimentos nº 26, 27, 28 e 29/2022 e Indicações nº 33, 34 e 35/2022 e Projetos de Lei 

nº 004, 008 e 009/2022 que foram amplamente discutidas e em seguida foram colocadas 

em votação individualmente e foram aprovadas com unanimidade. Em seguida o 

Presidente autorizou ao Secretário a proceder às inscrições para as explicações pessoais. 

Fizeram uso da palavra os Vereadores Tatu do Robertão, Fogoió Lira, Allysson do Gino, 

Jardel Barroso, Marcos Aguiar e Francisco Vale. Não havendo mais nada a tratar o 

Presidente encerrou a sessão as 21h00min convidando a todos para a próxima Sessão 

Ordinária, dia 02/06/2022. Elizete Silva Sousa lavrou presente ata que depois de lida e 

aprovada será assinada pela Secretária, Presidente e demais Vereadores.     

 

 

 

 

 

 

 


