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Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro do ano 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 (Tatu do Robertão), Allysson Nordhan Albuquerque Costa (Allysson do 

Gino), Antonio Jardel Barroso de Sousa (Jardel Barroso), Clodomir Carneiro Lira 

(Fogoió Lira), Francisco Antônio de Araújo Vale Borges (Francisco Vale) Francisco de 

Oliveira Lima (Chiquinho da Calú), Larissa Cristina Silva Farias (Larissa do Zé Dóia) e 

Marcos Aguiar Sousa Moura (Marcos Aguiar). O Presidente deu inicio a sessão e 

autorizou a leitura das correspondências recebidas e na sequencia autorizou a leitura da 

Ata da sessão anterior, a Secretária 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: 1. Requerimento nº 

055/2022 de autoria do Vereador Francisco Vale que “Requer providencias no sentido de 

reativar o atendimento nos consultórios odontológicos do Município”; 2. Requerimento nº 

056/2022 de autoria do vereador Allysson Nordhan que “Requer providencias no sentido de 

contratar um agente administrativo para atuar na Delegacia de Polícia de São Francisco do 

Brejão”; 3. Indicação nº 059/2022 de autoria do vereador Francisco Vale que “Indica ao 

Excelentíssimo Sr. Juiz realize um estudo para que possa agendar e realizar casamento 

comunitário em São Francisco do Brejão”; 4. Indicação nº 061/2022 de autoria do vereador 

Allysson Nordhan que “Indica melhoria no forro e paredes da UBS Abel José da Silva no 

Povoado União”; 5. Indicação nº 062/2022 de autoria do vereador Jardel Barroso que 

“Indica instalação de rampa na Praça dos Feirantes” e, 6. Indicação nº 063/2022 de 

autoria do vereador Marcos Aguiar que “Indica a construção de arquibancada coberta, 

mureta com alambrado, banheiros, vestiário e iluminação do Campo de Futebol do 
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Povoado Trecho Seco” Em seguida o Presidente autorizou as inscrições para o uso da 

palavra na tribuna. Usaram a tribuna os Vereadores: Francisco Vale, Allysson do Gino, 

Jardel Barroso e Marcos Aguiar. Na Sequência o Presidente colocou em discussão 

individualmente as seguintes matérias: Requerimentos nº 55 e 56/2022, Indicações nº 

059, 061, 062 e 063/2022 foram amplamente discutidas e em seguida foi colocada em 

votação e foi aprovada com unanimidade. Em seguida o Presidente autorizou a Secretária 

a proceder às inscrições para as explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os 

vereadores: Marcos Aguiar, Fogoió Lira, Tatu do Robertão, Allysson do Gino, Chiquinho da 

Calú, Larissa do Zé Dóia, Jardel Barroso, a Prefeita Edinalva Brandão e Francisco Vale. 

Não havendo mais nada a tratar o Presidente registrou e agradeceu a presença de todos. 

Em ato continuo, encerrou a sessão às 20h50min, convidou a todos para a próxima sessão 

ordinária, dia 03/11/2022. Após a Sessão houve palestra alusiva ao Outubro Rosa 

ministrada pela enfermeira Geciane Barroso e logo em seguida distribuição de brindes às 

mulheres presentes. Lucilene Sousa Morais, que serviu como Secretária, lavrou presente 

Ata que depois de lida e aprovada será assinada pela Secretária, Presidente e demais 

vereadores.   

 

 

 

 

 

 

                                    


