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Aos 1º dias do mês de setembro 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 (Tatú 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 Oliveira de Lima (Chiquinho 

da Calú), Larissa Cristina Silva Farias (Larissa do Zé Dóia), Marcos Aguiar Sousa Moura (Marcos 

Aguiar) e Tiago Lima Cavalcante (Tiago do Zé Jacó). 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 

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 autorizou a leitura das matérias 

do Expediente do Dia que foram: 1. Requerimento nº 043/2022 de autoria do vereador Jardel 

Barroso que “Requer instalação de lombadas nas ruas do entorno da Areninha Lindomar Brandão”; 2. 

Requerimento nº 044/2022 de autoria do vereador Jardel Barroso que “Requer a poda das árvores na 

Av. JK e na Praça da BR-010 no povoado Trecho Seco; 3. Requerimento nº 045/2022 de autoria do 

vereador Francisco Vale que “Requer estudo para reimplantação de servidores aposentados até 

13.11.2019, conforme interesse do servidor”; 4. Indicação nº 046/2022 de autoria do vereador Jardel 

Barroso que “Solicita a efetivação do pagamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem”; 5. 

Indicação nº 047/2022 de autoria do vereador Clodomir Lira que “Solicita melhorias na iluminação do 

Estádio Cruzadão”; 6. Indicação 048/2022 de autoria do vereador Francisco Lima que “Solicita 

nivelamento do calçamento na Av. Castelo Branco esquina com Av. Bahia”; 7. Indicação nº 049/2022 

de autoria do vereador Allysson d Gino que “Solicita roço da ferrovia no entorno do lixão”; 8. Indicação 

nº 050/2022 de autoria do vereador Allysson do Gino que “Solicita construção de bueiro no Trecho 

Seco na entrada da Vila João Palmeira; 9. Projeto de Lei nº 009/2022 de autoria do Poder Executivo 

que “Dispõe sobre benefícios eventuais no município de São Francisco do Brejão – MA e dá outras 

providências”; 10. Projeto de Lei nº 010/2022 de autoria do Poder Executivo que “Altera a Lei 

Municipal nº 372, de 08 e junho de 2022, que dispõe sobre o programa de garantia de renda familiar 

mínima para as famílias em situação de vulnerabilidade social “AUXILIO BREJAO” e da outras 

providencias”, e, Projeto de Lei nº 010/2022 de autoria dos vereadores Francisco Vale e Marcos 

Aguiar que ”Dispõe sobre a regulamentação do serviço de transporte de passageiros em veículos 
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automotor tipo motocicleta, denominado moto taxi, no município de São Francisco do Brejão e dá 

outras providências”. Em seguida o Presidente autorizou as inscrições para o uso da palavra na 

tribuna. Usaram da tribuna os vereadores: 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 Oliveira de Lima (Chiquinho 

da Calú), Marcos Aguiar Sousa Moura (Marcos Aguiar) e Tiago Lima Cavalcante (Tiago do Zé 

Jacó). Na Sequência o Presidente colocou em discussão individualmente as seguintes matérias: 

Requerimentos nº 043, 044 e 045/2022, Indicações nº 047, 048, 049 e 050/2022, Projetos de Lei 

do Executivo nº 009 e 010/2022 e Projeto de Lei Legislativo nº 010/2022 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 Agnaldo Fernandes Gonçalves (Tatú 

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 Oliveira de Lima (Chiquinho da Calú), Larissa Cristina 

Silva Farias (Larissa do Zé Dóia), Marcos Aguiar Sousa Moura (Marcos Aguiar) e Tiago Lima 

Cavalcante (Tiago do Zé Jacó). E não havendo mais nada a tratar o Presidente registrou e agradeceu 

a presença dos mototaxistas. Em ato continuo, encerrou a sessão às 20h35min, convidou a todos para 

a próxima sessão ordinária, dia 08/09/2022. Elizete Silva Sousa lavrou presente Ata que depois de lida 

e aprovada será assinada pela Secretária, Presidente e demais vereadores.   

 

 


