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Aos 08 dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e um, às quinze horas e 15 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: Agnaldo Fernandes Gonçalves, Allysson Nordhan Albuquerque da Costa, 

Antônio Jardel Barroso De Sousa, Clodomir Carneiro Lira, Francisco Oliveira De Lima, 

Francisco Antônio De Araújo Vale Borges, Larissa Cristina Silva Farias, Marcos Aguiar Sousa 

Moura, Tiago Lima Cavalcante. O presidente convidou a todos a ficarem de pé para 

entoarem o hino nacional e hino município. Em seguida 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 abriu 

espaço para registro das Chapas para eleição das Comissões Permanentes da Câmara 

Municipal que de acordo com o Artigo 33§4º do Regimento Interno, que determina que as 

Comissões Permanentes sejam constituídas até o 8º dia a partir da Sessão de Instalação. 

Neste momento a Secretária da Mesa Larissa Farias fez a Leitura da Chapa única, composta 

da Seguinte forma: COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO: Presidente – Clodomir 

Carneiro Lira, Relatora– Larissa Cristina Silva Farias, Membro – Francisco Oliveira de Lima; 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO: Presidente – Larissa Cristina da Silva Farias, Relator – 

Allysson Nordhan Albuquerque da Costa, Membro – Clodomir Carneiro Lira; OBRAS E 

SERVIÇO PÚBLICOS: Presidente – Marcos Aguiar de Sousa Moura, Relator – Agnaldo 

Fernandes Gonçalves, Membro– Clodomir Carneiro Lira; COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: Presidente- Tiago Lima Cavalcante, Relator –  Larissa Cristina da Silva 

Farias, Membro – Agnaldo Fernandes Gonçalves. Sendo apresentada chapa única, ao final foi 

colocado em votação e foi aprovado com unanimidade. Em seguida o Presidente declarou 

eleita e empossada as Comissões Permanentes da Câmara Municipal. Em seguida o 

Presidente autorizou a leitura das matérias do expediente do dia que foi o Projeto de Lei nº 

001/2021 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a criação do Diário Eletrônico do 

Município de São Francisco do Brejão. Em seguida o Presidente autorizou as inscrições para 

o uso da palavra na tribuna. Na sequencia o presidente autorizou a discussão do Projeto de 

Lei n° 001/2021. Os vereadores Tiago Lima Cavalcante e Marcos Aguiar, manifestaram-se 

contrários à matéria. Em seguida o vereador Presidente, Francisco Vale fez a defesa do 

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO DA SETIMA 

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

 



projeto pontuando a necessidade de aprovar o projeto. Colocado em votação foi aprovado, 

em primeira votação com votos favoráveis dos vereadores: Jardel Barroso, Clodomir 

Carneiro Lira, Francisco Oliveira De Lima e Larissa Cristina e Francisco Vale que votou para 

desempatar e tendo votos contrários à provação, os vereadores: Marcos Aguiar, Tiago 

Cavalcante, Agnaldo Fernandes e Allysson Nordhan. Em seguida o vereador Jardel Barroso 

solicitou dispensa de interstício que foi aprovado, em seguida o projeto foi colocado em 

segunda e terceira votação que fora aprovado pelo mesmo placar. Na sequência o 

Presidente autorizou a secretária a proceder as inscrições para as explicações pessoais. Após 

as falas, não havendo mais nada a tratar a presidente encerrou a sessão as 16:30 

convidando a todos a se fazerem presentes e ouvintes na próxima sessão ordinária. Elizete 

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

presidente e demais vereadores.     
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