
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 

 

 

 

 

 

Aos 02 (dois) dias do mês de Março 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 Oliveira de Lima, compôs a mesa tendo sido 

verificado a assinatura no Livro de Presença dos Vereadores: 1. Agnaldo Fernandes Gonçalves (Tatú 

do Robertão), 2. Allysson Nordhan Albuquerque Costa (Allysson do Gino), 3. Antonio Jardel 

Barroso de Sousa (Jardel Barroso), 4. Clodomir Carneiro Lira (Fogoió Lira), 5. Francisco Antônio 

de Araújo Vale Borges (Francisco Vale), 6. Francisco Oliveira de Lima (Chiquinho da Calú), 7. 

Larissa Cristina Silva Farias (Larissa do Zé Dóia), e 8. Tiago Lima Cavalcante (Tiago do Zé Jacó). 

O Presidente  Francisco Oliveira de Lima deu inicio a sessão e autorizou a leitura das correspondências 

recebidas e na sequencia autorizou a leitura da Ata da sessão anterior, o vice-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 o Presidente autorizou a leitura das matérias do Expediente do Dia. Indicação nº 

002/2023 de autoria do Vereador Jardel Barroso, Indica que a Chefe do Poder Executivo Municipal, 

tome providencias no sentido de incluir na grade curricular do Sistema de Ensino Municipal a 

matéria de Economia. Requerimento nº 017/2023 de autoria dos vereadores  Allysson do Gino e 

Tiago do Zé Jacó, Solicita providencias  no sentido construir 01 quebra-molas na entrada do 

loteamento São Paulo em frente ao Laticínio Vale do São Francisco. Requerimento nº 018/2023 de 

autoria do vereador Chiquinho da Calú, Solicita providencias no sentido construir 02 quebra-molas, 

na rua Carlos Amorim, no setor do seu Marinaldo, no Povoado Trecho Seco. Requerimento nº 

019/2023 de autoria do Vereador Allysson do Gino, Solicita providencias no sentido de fazer a 

articulação necessária junto ao instituto de Terras para viabilizar a Municipalização do Projeto de 

Assentamento Vila João Palmeiras. Requerimento nº 020/2023 de autoria do Vereador Francisco 

Vale, solicita que seja enviado ofício ao Senhor Flavio, Engenheiro do Município, CONVOCANDO, 

para participar da Sessão do dia  09 de Março, onde deverá prestar informações sobre as obras realizadas 

na estrada do Povoado Vila João Palmeiras. Projeto de Lei  do Executivo nº 001/2023 de autoria do 

Poder Executivo,  que Altera o Art. 7º da Lei Municipal 337/2021, que dispõe sobre a criação do 

conselho Municipal de Esportes e lazer do Município de São Francisco do Brejão. Projeto de Lei  do 

Executivo nº 002/2023 de autoria do Poder Legislativo Recomposição das perdas inflacionárias dos 

últimos 12 meses referente ao subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de São Francisco do 

Brejão. Projeto de Lei  do Executivo nº 003/2023 de autoria do Poder Legislativo, dispõe sobre a 

revisão geral da remuneração dos servidores publico da Câmara Municipal. Na sequencia o franqueou a 

palavras aos vereadores para o uso da palavra na tribuna,  fizeram uso da palavra os vereadores 

Francisco Vale  e Tiago do Zé Jacó. Na sequencia foram amplamente discutidas apreciados e aprovados 

com unanimidade  Indicação nº 002/2023 ,Requerimento 017, 018,019,020/2023 e Projeto de Lei 

001,002 e 003/2023, sendo que os projetos foram apreciados em 2ª e 3ª votação, com dispensa dos 

interstícios regimentais . Em seguida o Presidente autorizou o Secretário a proceder às inscrições para 

as explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores: Allysson do Gino, Tiago do Zé Jacó, 

Fogoió Lira, Agnaldo Fernandes, Francisco Vale e Francisco Oliveira de Lima. E não havendo mais 

nada a tratar o Presidente registrou e agradeceu a presença de todos. Em ato continuo, encerrou a sessão 

às 21h15min, convidou a todos para a próxima sessão ordinária, dia 09.03.2023 Elizete Silva Sousa 

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

vereadores.   

 

ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINTO PERÍODO DA SÉTIMA 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


