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Aos 24 dias do mês de Junho de dois mil e vinte e um, às Dezenove horas  e quinze minutos, 

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 presença dos vereadores: Allysson 

Nordhan Albuquerque, Antônio Jardel Barroso De Sousa, Francisco Antônio de Araújo Vale 

Borges, Larissa Cristina Silva Farias, Fogoió Lira, Marcos Aguiar Sousa Moura e Francisco 

de Lima. O presidente deu início a sessão e autorizou a leitura das correspondências recebidas, 

e na sequencia autorizou a leitura da ata da sessão anterior, a vereadora Larissa Farias pediu 

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

como a ata não lida. Em seguida o Presidente autorizou a leitura das matérias do Expediente do 

dia que Foram: Projeto de Lei nº 006/2021 que dispõe sobre Nome de rua encaminhado para 

Comissões de autoria Vereadora Larissa Farias e do Vereador Fogoió Lira, Indicação nº 

048/2021 solicita a criação de Lei que institua a distribuição de absorventes higiênicos nas 

escolas e unidades de saúde de autoria da Vereadora Larissa Farias; Indicação nº 049/2021 

solicita o Calçamento da rua Pimenta no Loteamento São Francisco de autoria do vereador 

Allysson do Gino, Indicação nº 050/2021 solicita Sessão Itinerante, dia 28 de Agosto, Povoado 

Trecho Seco de autoria do vereador Francisco Vale; Projeto de Lei nº 005/2021 mudança de 

nome de rua de autoria do Vereador Fogoió Lira. Na sequencia o Presidente autorizou as 

inscrições para o uso da palavra na tribuna. Usou a tribuna o vereador Jardel Barroso. Na 

Sequencia o presidente colocou em discussão individualmente os Requerimentos e indicações. 

Requerimento nº 048 /2021; Indicação nº 049/2021, Indicação nº 050/2021, todas foram 

amplamente discutidas e em seguida foram colocadas em votação individualmente e foram 

aprovadas com unanimidades. Projeto de Lei nº 005/2021, foi amplamente discutido e apreciado 

em 1ª, 2ª e 3ª votação por unanimidade. Em seguida o presidente autorizou a secretária a 

proceder as inscrições para as explicações pessoais. Usaram a palavra os vereadores: Marcos 

Aguiar, Larissa Farias, Tatú do Robertão, Jardel Barroso, Fogoió Lira, Allysson do Gino, 

Francisco Vale . Não havendo mais nada a tratar a presidente encerrou a sessão as 9:03 

convidando a todos para a próxima sessão ordinária. Elizete Silva Sousa lavrou presente ata que 

depois de lida e aprovada será assinada pela secretária, presidente e demais vereadores.     

 

 

 

ATA DECIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO DA SÉTIMA 

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

 

  


