
Ata de reunião ordinária da Câmara Municipal de Sucupira do 

Riachão, Estado do Maranhão realizada no dia 04 de Dezembro de 

2017 as 17:00 horas na sede da Câmara Municipal de Sucupira do 

Rachão – MA, sito na Avenida Damião Morais S/N sob a presidência 

da vossa excelência senhor vereador Josivan Ferreira de Souza e 

secretariado pela vossa excelência o senhor 1° secretário Evivaldo 

de Oliveira Barbosa, onde compareceram 07 (sete) vereadores, 

Josivan Ferreira de Souza, José Artur Reis da Silva, Moisés 

Fernandes Murada Neto, Tânia Silmara Lima Barbosa Ribeiro,  

Antônio Paiva Alves de Sousa, Cristiano Alves Pereira, Evivaldo de 

Oliveira Barbosa e Elorena Fernandes da Silva, como era quórum 

legislativo legal declarou aberta sessão  ordinária em seguida a 

vossa excelência o senhor vereador presidente Josivan Ferreira de 

Souza solicita a vossa excelência senhor vereador 1° secretário 

Evivaldo de Oliveira Barbosa, que faça a leitura da ata da reunião 

anterior para posterior aprovação, após a leitura o presidente colocar 

em votação a presente ata que é aprovada por unanimidade e vai  

assinada  por todos os presentes. Em seguida o senhor presidente 

abre o expediente, com ausência de matéria e faculta a palavra ao 

plenário onde faz o uso da mesma a vereadora Tânia que 

cumprimenta a todos e dirige a palavra ao vereador Moises a respeito 

de reclamações que vem recebendo sobre as arações de terra, para 

que possa fiscalizar essas arações pois algumas pessoas estão 

afirmando que por causa de lado politico estão ficando sem a aração 

de suas terras. Vereadora Elorena com a palavra cumprimenta a 

todos, também se dirigindo ao vereador Moises sobre o poço da mata 

pois as pessoas estão se queixando pela falta de agua e também 

pela iluminação das ruas do município e afirma que e um absurdo as 

pessoas pagarem seus devidos impostos e suas ruas permanecerem 

escuras, cogita ao plenário a possibilidade de marcar um dia para os 

vereadores visitarem as secretarias para descobrirem os empregos 

fantasmas e solucionar esse problema com urgência. Vereador 

Cistiano com a palavra também se expressa em relação ao posso da 

mata que segundo ele já está com mais de um mês parado, e em 

relação ao matadouro, agradece, pois, o problema do carro foi 

resolvido, todavia relata queixas de moradores que estão precisando 

pagar 10,00 reais ao motorista para que levem suas carnes, e afirma 

que os trabalhadores do matadouro estão precisando de uniformes 

adequados para exercer seu trabalho. Vereador Artur cumprimenta a 

todos e afirma que se for necessário ele mesmo faz o concerto do 



carro de forma gratuita só para que esse problema seja solucionado. 

Em seguida o senhor presidente declara encerrado o expediente. E 

abre a Ordem do Dia, votação do projeto de lei nº 008/2017 que 

estima a receita e fixa as despesas do município de Sucupira do 

Riachão para o exercício de 2018, declara aberta a votação, 

vereadora Tânia com a palavra, e afirma que e a favor do projeto 

baseada na explanação da assessoria contábil desta casa. Em 

seguida o senhor presidente da continuidade a votação do projeto 

onde o mesmo e aprovado por unanimidade. O presidente consulta 

o plenário a possibilidade de ser realizada uma sessão na sexta-feira 

(08 de dezembro). O plenário aceita a proposta. E não havendo mais 

nada a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão 

e que fosse lavrada a presente ata, que após discutida e aprovada 

será assinada pelo secretário geral, mesa diretora, e demais 

vereadores presentes. 


