
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 

 

 

 

 

 

Aos 09 (nove) dias do mês de Março do ano dois mil e vinte e três, 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. Allysson Nordhan Albuquerque 

Costa (Allysson do Gino), 2. Antonio Jardel Barroso de Sousa (Jardel Barroso), 3. Clodomir 

Carneiro Lira (Fogoió Lira), 4. Francisco Antônio de Araújo Vale Borges (Francisco Vale), 5. 

Francisco Oliveira de Lima (Chiquinho da Calú), 6. 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 que foram.  

Requerimento nº021/2023 de autoria do Vereador  Francisco Vale, que solicita providências no 

sentido de mobiliar os gabinetes dos vereadores, com pelo menos: uma mesa com gavetas, três cadeiras, 

um armário e central de ar. Requerimento nº 022/2023 de autoria do Vereador Francisco Vale, que 

solicita providencias no sentido de determinar o roço de todas as ruas da cidade de São Francisco do 

Brejão. Requerimento  nº 023/2023  de autoria do Vereador Chiquinho da Calu, que solicita 

providencias no sentido construir 02 quebra-molas, na Rua São Raimundo, sendo o primeiro nas 

proximidades do Comercio do Chico Pernambuco e segundo nas proximidades da Casa do Senhor João 

Freitas. Requerimento nº 024/2023 de autoria do Vereador  Allysson do Gino, que solicita 

providencias no sentido de construir um Centro de Referencia de Atendimento a Mulher na sede do 

Município. Requerimento nº 025/2023 de autoria do Vereador Allysson do Gino , que solicita 

que o Município de articule junto ao Ministério das Comunicações, solicitando a inclusão do Município 

de São Francisco do Brejão no Plano Nacional de Inclusão Social Digital. Indicação nº 003/2023 de 

autoria do Vereador Allysson do Gino, que solicita a realização de Sessão Itinerante no Povoado Vila 

João Palmeiras no dia 25/03/2023, sábado, às 19:00 horas. Projeto de Lei 002/2023 de autoria do Poder 

Executivo que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores efetivos do Município de São Francisco do 

Brejão e da outras providencias. Projeto de Lei nº 004/2023 de autoria do Vereador Jardel 

Barroso,  que Veda o uso de linguagem que empregue o gênero neutro e banheiros unissex e/ou 

coletivos no âmbito do ensino público municipal de município de são Francisco do Brejão e dá outras 

providências. Na sequencia o franqueou a palavras aos vereadores para o uso da palavra na tribuna,  Não 

havendo inscritos. Na sequencia foram amplamente discutidas apreciados e aprovados com unanimidade  

Indicação nº 003/2023 ,Requerimento 021, 022,023,024 e 025/2023 e Projeto de Lei 002 de autoria 

do Poder Executivo e 004/2023 de autoria do Vereador Jardel Barroso,  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: Francisco Vale, Allysson do Gino, Fogoió Lira, Jardel Barroso 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 20h30min, convidou a todos para a próxima sessão 

ordinária, dia 16.03.2023 Elizete Silva Sousa lavrou presente Ata que depois de lida e aprovada será 

assinada pela Secretária, Presidente e demais vereadores.   

 

 

ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINTO PERÍODO DA SÉTIMA 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


