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Aos 30 dias do mês de Junho 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, Antonio Jardel Barroso 

de Sousa, Clodomir Carneiro Lira, Francisco Antônio de Araújo Vale Borges, Francisco 

Oliveira de Lima,  Larissa Cristina Silva Farias e Marcos Aguiar Sousa Moura. 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. A 

Vereadora Larissa Farias informou ao presidente que o Contrato de Prestação de 

Serviços firmado entre o Município e CAEMA vencido desde 19 de Março de 2017. Em 

seguida o Presidente autorizou as inscrições para o uso da palavra na tribuna usou os 

Vereadores Francisco Vale e Jardel Barroso. Na Sequência o presidente colocou em 

discussão o contrato, usaram a tribuna os Vereadores Francisco Vale, Marcos Aguiar, 

Jardel Barroso, Chiquinho da Calú, Agnaldo Fernandes Gonçalves, Larissa Farias e 

Fogoió Lira, também usou a tribuna representando a Comunidade a Senhora  Maria José 

(Zezé), e representando o executivo usaram a tribuna o assessor de Articulação politica; 

Francisco Pereira de Morais e a Procuradora do Município: Dra Fabicleia, onde todos 

fora unanimes em falar dos péssimos serviços prestados pela CAEMA, as constantes  

falta de agua, falta de investimentos em esgoto e nenhuma expansão da rede. Sendo 

esclarecido pelos representantes do Governo que o Executivo Municipal já esta em 

contato com a diretoria da CAEMA, já está viabilizando um estudo técnico para conhecer 

a real situação e de posse deste estudo assumir o comando do sistema de agua, sobre a 

questão de dividas anteriores, a procuradora pediu que seja feita uma relação para que o 

executivo de posse dessas informações possa se dirigir ate a direção da CAEMA  e 

buscar negociar  a extinção dessas cobranças. Em seguida o presidente autorizou ao 

secretário a proceder as inscrições para as explicações pessoais. Fizeram uso da 

palavra os vereadores não havendo inscritos, E não havendo mais nada a tratar o 

presidente registrou a presença d Dr. Tiago Novais ( advogado da Câmara ) e  Dr. 

Wanderson  (Pregoeiro da Câmara) em seguida encerrou a sessão as 21:15 hs 

convidando a todos para a próxima sessão ordinária, dia 07/07/2022. Elizete Silva Sousa 

lavrou presente ata que depois de lida e aprovada será assinada pela secretária, 

presidente e demais vereadores.     

ATA DA DECIMA SETIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO PERÍODO DA SÉTIMA 

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

 



 

 


