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ESTADO DO MARANHÃO
Câmara Municipal de Alto Alegre do Maranhão 

CNPJ: 02.232.044/0001-72 
Avenida Rodoviária s/n

Ata da décima primeira sessão ordinária da 
sétima legislatura da Câmara Municipal de 
Aito Alegre do Maranhão - MÁ.

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 17:00 horas, nesta 
cidade de Aito Alegre do Maranhão - MA., na sede provisória da Câmara Municipal, loca
lizada à Avenida Rodoviária, s/n - centro, com a presença dos Vereadores Ana Raquel 
Cavalcante Mano Silva, Antonio Bezerra Lima, Cleusinei Santana Silva, Eiiane Silva de 
Oliveira, Leocy Cutrim dos Santos Sobrinho, Leonardo Augusto Gomes da Costa Vander- 
iei, Manoei Rodrigues Pereira, Miriam Carneiro Costa, Patrícia Albuquerque Paiva e Sidney 
Car/os Machado Brito, com a ausência justificada do vereador Luiz de Lemos Silveira, sob 
a presidência do vereador Leocy Cutrim dos Santos Sobrinho, secretariados os trabalhos 
peio vereador Antonio Bezerra Lima, reuniram-se em sessão ordinária da sétima legis
latura da Câmara Municipal de Aito Alegre do Maranhão - MA. Dando continuidade, em 
nome de Deus, O Senhor Presidente declarou aberta a sessão. Em seguida O Senhor 
Presidente comunicou que se encontram na secretaria da casa, para ordem do dia, as 
seguintes proposições: Projeto de Lei N°014/2021, "Dispõe sobre o Piano Piurianuai de 
A/to A/egre do Maranhão - Estado do Maranhão, para o quadriênio de 2022/2025 e de
termina outras providências" - Autoria: Poder Executivo, acompanhado dos pareceres n° 
015/2021 e n° 016/2021; Projeto de Lei N°015/2021, "Estima a receita e fixa a despesa 
do Município de A/to A/egre do Maranhão para o exercício financeiro de 2022" - Autoria: 
Poder Executivo; Requerimento N°039/2021 Autoria: Sidney Ca rios Machado Brito; Re
querimento N°040/2021 Autoria: Sidney Ca rios Machado Brito e Requerimento 
N°041/2021 Autoria: Ana Raquei Cavalcante Mano Si iva. Em seguida, o Senhor Presidente 
autorizou a leitura do Projeto de Lei n° 014/2021 e de seus pareceres, ao ftm da qua! 
colocou o mesmo em discussão. Terminada a discussão, o Senhor Presidente colocou o 
Projeto de Lei n° 014/2021 em votação, sendo este aprovado. Continuando o senhor 
presidente autorizou a leitura do Projeto de Lei n°015/2021, ao fim da qua! encaminhou 
o mesmo as comissões competentes para emissão de parecer no prazo regimental. Con
tinuando, o senhor presidente autorizou a leitura dos requerimentos ao fim da qua! os 
colocou em discussão, ocasião em que seu autor pronunciou em favor de suas proposi
ções. Colocados em votação os mesmos foram aprovados. Continuando o senhor presi
dente deu início ao o grande expediente, ocasião em que usaram a palavra os senhores 
vereadores: Ana Raquei Cavalcante Mano Silva, Manoei Rodrigues Pereira, Sidney Carios 
Machado Brito e Leonardo Augusto Gomes da Costa Vanderiei, que comentaram a im
portância das matérias aprovadas e fízeram um balanço do atuai momento político do 
país e da atuai administração. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente fez pro
nunciamento destacando as matérias apreciadas pelos vereadores, destacando o pape! 
dos vereadores no processo legislativo e declarou encerrada a sessão e autorizou que se 
lavrasse a presente ata, que depois de iida e achada conforme por todos assinados. Eu 
________________ , Secretário da mesa diretora lavrei esta e assino junta mente com
o presidente e todos os vereadores.


