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Aos 02 dias do mês de junho  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: Agnaldo 

Fernandes Gonçalves, 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, Marcos Aguiar Sousa Moura 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, 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: 

Requerimento nº  29/2022 de autoria da Vereadora Larissa Farias – Solicita 

envio das Prestações de Contas anual relativa ao ano de 2021; Requerimento 

nº 30/2022 de autoria do Vereador Francisco Vale – solicita a instalação de 

ponto de apoio fixo dos correios no Povoado Trecho Seco; Requerimento nº 

031/2022 de autoria do Vereador Francisco Vale – requer licitação de 

serviços funerários para atender famílias carentes; Indicação nº 036/2022 de 

autoria do Vereador Allysson do Gino – solicita a instalação de aparelhos de 

ginastica na praça da Vila João Palmeiras; Indicação nº 37/2022 de autoria do 

Vereador Francisco Vale – solicita empiçarramento da rua que dá acesso ao 

campo de futebol society do Bairro Novo Horizonte. Projeto de Lei de autoria 

do Poder Executivo – LDO; Projeto de Lei nº 007/2022 de autoria do Poder 

Executivo – dispõe sobre alteração do art. 2º da Lei Municipal nº 335/2021 – 

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

tribuna, usaram a tribuna os vereadores Francisco Vale, Jardel Barroso, Tiago do 

Zé Jacó e Larissa Farias. Na Sequência o presidente colocou em discussão 

individualmente as seguintes : Requerimento nº 329,30 e 31/2022 e Indicações nº 

36 e 37/2022 e projeto de Lei nº 006 e 007/2022  que foram amplamente 

discutidas e em seguida foram colocadas em votação individualmente e foram 

aprovadas com unanimidade, sendo os projetos foram aprovados também em  

segunda e terceira com dispensa dos interstícios regimentas . Em seguida o 
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presidente autorizou ao secretário a proceder as inscrições para as explicações 

pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores  Tatu do Robertão, Fogoió Lira , 

Allysson do Gino, Marcos Aguiar, Francisco Vale. Não havendo mais nada a tratar 

o presidente encerrou a sessão as 20:30 hs convidando a todos para a próxima 

sessão ordinária, dia 09/06./2022. Elizete Silva Sousa lavrou presente ata que 

depois de lida e aprovada será assinada pela secretária, presidente e demais 

vereadores.     

 
 
 

 

 

 

 


