
 

 

 

 

 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
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Aos 04 dias do mês de agosto 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: Allysson Nordhan Albuquerque Costa, Antonio Jardel Barroso de 

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

Oliveira de Lima, Larissa Cristina Silva Farias 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 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 que foram: Requerimento nº 

037/2022 de autoria da Vereadora Larissa Farias que Requer reposição dos bancos da Praça 

São Raimundo, localizada no povoado Trecho Seco; Requerimento nº 38/2022 de autoria da 

Vereadora Larissa Farias que Requer a contratação de psicólogo clinico para atendimento 

ambulatorial nas UBS e/ou Hospital Santa Rosa; Requerimento de nº 039/2022 de autoria do 

Vereador Allysson do Gino que requer a manutenção das praças públicas, com limpeza, 

manutenção da grama e reposição de lâmpadas; Requerimento nº 040/2022 de autoria do 

Vereador Allysson do Gino que Requer a instalação de refletores no Parque de Vaquejada 

Raimundo Alves de Oliveira; Requerimento nº 041/2022 de autoria do vereador Fogoió Lira 

que requer que sejam tomadas as devidas providências no sentido de renovar a pintura das 

praças de Trecho Seco, bem como a área do poço (O autor do Requerimento pede que seja 

retirado de pauta e colocado na próxima sessão); Requerimento nº 042/2022 de autoria do 

vereador Francisco Vale que requer que sejam tomadas as devidas providências no sentido 

de realizar a pintura do Portal de entrada da cidade e da MA – 125 no povoado Trecho Seco, 

indicando o nome da cidade com saudação de boas vindas. Projeto de Lei nº010/2022 de 
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autoria do Vereador Francisco Vale que dispõe regulamentação do serviço de Moto Taxi no 

Município de São Francisco do Brejão E Presidente, encaminhou às Comissões para análise. 

Em seguida o Presidente autorizou as inscrições para o uso da palavra na tribuna. Usaram da 

tribuna os vereadores: Larissa Farias, Francisco Vale, Jardel Barroso, Allysson do Gino. Na 

Sequência o Presidente colocou em discussão individualmente as seguintes matérias: 

Requerimento nº 037, 038, 039, 040 e 042/2022 que foram amplamente discutidas e em 

seguida foram colocadas em votação individualmente e foram aprovadas com unanimidade. 

Em seguida o Presidente autorizou a Secretária a proceder às inscrições para as explicações 

pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Jardel Barroso, Clodomir Lira, Allysson 

Nordhan, Larissa Farias, Tiago Jacó e Francisco Vale. E não havendo mais nada a tratar o 

Presidente registrou a presença do Pastor Istânio, justificou a ausência do Vereador Tatú do 

Robertão que se encontra com sintomas gripais. Em ato continuo, encerrou a sessão às 

21h15min, informou que dia 11/08 não haverá Sessão em virtude da Vaquejada e que dia 

18/08 também não haverá em virtude da Câmara Municipal está cedida para realização de júri 

popular. Assim, convida a todos para a próxima sessão ordinária, dia 25/08/2022. Elizete Silva 

Sousa lavrou presente Ata que depois de lida e aprovada será assinada pela Secretária, 

Presidente e demais vereadores.   

 

 


