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Ata da sétima Sessão Extraordinária 

híbrida da quarta Sessão Legislativa da 

Sexta Legislatura, da Câmara Municipal 

de Raposa. 

Aos 30 dias do mês de junho do ano de 2020, às 10 horas, 

reuniram-se os senhores vereadores, Benoniel Beka Rodrigues 

(presidente); Maria Eliene Sousa da Silva (vice presidente); 

Joaquim Souto Conceição (primeiro secretário); Enoque Lisboa 

de Souza; Antônio Magno da Rocha; Laurivan Uchoa Lima e 

Vonei de Jesus Moraes (presencial) e remotamente o vereador: 

Wagner Fernande Pereira Barbosa (terceiro secretário); 

Ausentes os vereadores: Josevaldo Trajano Silva; Ribamar 

Inácio da Silva e Rosilene Pereira Teixeira.  Havendo número 

legal o Sr. Presidente invocando a proteção de Deus e em nome 

do povo de Raposa, declarou aberta a presente Sessão 

Extraordinária híbrida atendendo à convocação do senhor 

presidente desta casa nos termos da Resolução Nº 58/2020, para 

a apreciação, através de videoconferência e presencial, em 

seguida solicitou que a vice presidente vereadora Maria Eliene 

Sousa da Silva fizesse a leitura do texto bíblico, e logo em 

seguida, o senhor Presidente pediu ao primeiro secretário 

vereador Joaquim Souto conceição que fizesse a leitura da Ata 

anterior a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

LEITURA E CONHECIMENTO: PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 6098/02, referente a contas anual de 

governo – ano 2001 do Ex prefeito José Laci. ORDEM DO 

DIA: EM 1ª DISCUSSÃO: PROJETO DE LEI Nº 008/2020, de 

autoria do vereador Wagner Fernandes Pereira Barbosa, Institui 

o PROGRAMA JOVEM APRENDIZ no âmbito do Município 

de Raposa e dá outras providências. Houve uma junção das duas 

proposições da vereadora Maria Eliene que havia solicitado 

anteriormente nesta Casa o mesmo pedido em forma de 

Requerimento e anti projeto. Com Parecer da Comissão de 

Legislação Administração, Obras Públicas e Redação Final. O 

sr. Presidente submeteu a discussão e votação o qual foi 

aprovado por unanimidade dos presentes. PROJETO DE LEI Nº 

010/2020, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre a 

contratação por tempo determinado dos cargos que especifica, 

para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 

público e dá outras providências. Com Parecer da Comissão de 

Orçamento, Finança, Fiscalização, Indústria e Comércio. O sr. 

Presidente submeteu a discussão e votação o qual foi aprovado 

por unanimidade dos presentes. EM 2ª DISCUSSÃO: 

PROJETO DE LEI Nº 008/2020, de autoria do vereador Wagner 

Fernandes Pereira Barbosa, Institui o PROGRAMA JOVEM 

APRENDIZ no âmbito do Município de Raposa e dá outras 

providências. Houve uma junção das duas proposições da 

vereadora Maria Eliene que havia solicitado anteriormente nesta 

Casa o mesmo pedido em forma de Requerimento e Anti-

projeto. Com Parecer da Comissão de Legislação 

Administração, Obras Públicas e Redação Final. O sr. 

Presidente submeteu a discussão e votação o qual foi aprovado 

por unanimidade dos presentes. PROJETO DE LEI Nº 

010/2020, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre a 

contratação por tempo determinado dos cargos que especifica, 

para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 

público e dá outras providências. Com Parecer da Comissão de 

Orçamento, Finança, Fiscalização, Indústria e Comércio. O sr. 

Presidente submeteu a discussão e votação o qual foi aprovado 

por unanimidade dos presentes. ÚNICA DISCUSSÃO: 

INDICAÇÃO Nº 003/2020, de autoria do Vereador Wagner 

Fernandes Pereira Barbosa, solicitando ao Governador Flavio 

Dino, bem como ao Sr. Secretário de Estado de Segurança 

Pública Dr. Jefferson Miler Portela e Silva, solicitando a 

reforma completa do prédio da 3ª Companhia do 22º BPM 

situado na Avenida dos Pescadores (MA-203), neste município. 

O sr. Presidente submeteu a discussão e votação o qual foi 

aprovado por unanimidades dos presentes; REQUERIMENTO 

Nº 032/2020, de autoria do vereador Beka Rodrigues, 

solicitando a Prefeita a construção da Praça do Canto, para 

atividades esportivas, culturais e religiosas; O sr. Presidente 

submeteu a discussão e votação o qual foi aprovado por 

unanimidades dos presentes; REQUERIMENTO Nº 033/2020, 

de autoria do vereador Beka Rodrigues, solicitando a COMPRA 

DE TABLETs para o uso por parte dos AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, bem como instalação de um 

aplicativo para que os mesmos façam a coleta e o 

acompanhamento dos dados da população de toda a comunidade 

de nosso município com maior praticidade e aproveitamento 

que resultará em uma ação preventiva mais eficiente. O sr. 

Presidente submeteu a discussão e votação o qual foi aprovado 

por unanimidades dos presentes; REQUERIMENTO Nº 

034/2020, de autoria do vereador Beka Rodrigues,seja 

encaminhado oficio à senhora prefeita, solicitando no sentido de 

que faça a concessão do prédio  localizado na Praça Chico 

Noca,  onde funcionou a delegacia de Polícia Civil, no centro da 
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cidade, com o objetivo de abrigar a Brigada de Bombeiro Civil, 

Guarda Municipal e Defesa Civil. O sr. Presidente submeteu a 

discussão e votação o qual foi aprovado por unanimidades dos 

presentes; REQUERIMENTO Nº 035/2020, de autoria do 

vereador Beka Rodrigues, solicitando à Prefeita, a inclusão dos 

bombeiros civis no curso de formação dos Guardas Municipais 

de Raposa, que será ministrado pela Guarda Municipal de   São 

Luís, em decorrência de um convênio entre os referidos 

municípios; O sr. Presidente submeteu a discussão e votação o 

qual foi aprovado por unanimidades dos presentes; 

REQUERIMENTO Nº 036/2020, de autoria do vereador 

Joaquim Souto, solicitando à Prefeita, serviços de pavimentação 

asfáltica ou bloquetagem na Rua da Estrela, Bairro Vila Talita, 

neste Município. O sr. Presidente submeteu a discussão e 

votação o qual foi aprovado por unanimidades dos presentes; 

REQUERIMENTO Nº 037/2020, de autoria do vereador 

Joaquim Souto, solicitando a Prefeita Thalita Laci, serviços de 

pavimentação asfáltica ou bloquetagem, na Rua da Pêra, 

Residencial Pirâmide, neste Município. O sr. Presidente 

submeteu a discussão e votação o qual foi aprovado por 

unanimidades dos presentes; REQUERIMENTO Nº 038/2020, 

de autoria do vereador Enoque Lisboa, solicitando à Prefeita, 

serviços de bloquetagem e asfalto na Rua Nossa Senhora da 

Conceição, Vila Bom Viver, neste Município. O sr. Presidente 

submeteu a discussão e votação o qual foi aprovado por 

unanimidades dos presentes; REQUERIMENTO Nº 039/2020, 

de autoria do vereador Enoque Lisboa, solicitando à Prefeita, 

serviços de capina (limpeza geral) e bloquetagem, em toda Rua 

Ayrton Sena, Vila Bom Viver, neste Município. O sr. Presidente 

submeteu a discussão e votação o qual foi aprovado por 

unanimidades dos presentes; REQUERIMENTO Nº 041/2020, 

de autoria do vereador Wagner Fernandes Pereira Barbosa, 

solicitando à Prefeita, em caráter de urgência, a adoção de 

medidas para a disponibilização de um canal de atendimento 

(telefone e/ou whatsapp) para prestar todos os esclarecimentos 

para a população raposense acerca do coronavírus. O sr. 

Presidente submeteu a discussão e votação o qual foi aprovado 

pela maioria dos presentes, votando contrário apenas a 

vereadora Maria Eliene. REQUERIMENTO Nº 043/2020, de 

autoria do vereador Beka Rodrigues, seja encaminhado oficio à 

senhora prefeita, solicitando melhorias primaria com 

consequentemente asfalto, na Travessa da Amizade, Vila Bela 

Vista, neste Município. O sr. Presidente submeteu a discussão e 

votação o qual foi aprovado por unanimidades dos presentes; 

REQUERIMENTO Nº 044/2020, de autoria do vereador Beka 

Rodrigues, seja encaminhado oficio a senhora prefeita, 

solicitando no sentido de que determine estudos de viabilidade 

técnica para execução de serviços primários de piçarramento e 

consequente asfaltamento, na Rua da Paz, Alto da Base, neste 

Município. O sr. Presidente submeteu a discussão e votação o 

qual foi aprovado por unanimidades dos presentes; 

REQUERIMENTO Nº 045/2020, de autoria do vereador Beka 

Rodrigues, seja encaminhado oficio à senhora prefeita, 

solicitando no sentido de que determine estudos de viabilidade 

técnica para execução de serviços primários de piçarramento e 

consequente asfaltamento, na Rua Casemiro que liga o 

Cumbique ao Sol nascente, neste Município. O sr. Presidente 

submeteu a discussão e votação o qual foi aprovado por 

unanimidades dos presentes;REQUERIMENTO Nº 046/2020, 

de autoria do vereador Beka Rodrigues, seja encaminhado 

oficio à senhora prefeita, solicitando no sentido de que 

determine estudos de viabilidade técnica para execução de 

serviços primários de piçarramento e consequente asfaltamento 

na Rua Vale Verde, Cumbique, neste Município. O sr. 

Presidente submeteu a discussão e votação o qual foi aprovado 

por unanimidades dos presentes; REQUERIMENTO Nº 

047/2020, de autoria do vereador Beka Rodrigues, seja 

encaminhado oficio à senhora prefeita, solicitando no sentido de 

que determine estudos de viabilidade técnica para execução de 

serviços primários de piçarramento e consequente asfaltamento 

na Rua Nossa Senhora Aparecida, Vila Maresia, neste 

Município. O sr. Presidente submeteu a discussão e votação o 

qual foi aprovado por unanimidades dos presentes; 

REQUERIMENTO Nº 048/2020, de autoria do vereador Beka 

Rodrigues, seja encaminhado oficio à senhora prefeita, 

solicitando no sentido de que determine estudos de viabilidade 

técnica para execução de serviços primários de piçarramento e 

consequente asfaltamento na Rua da Alegria, Maresia, neste 

Município. O sr. Presidente submeteu a discussão e votação o 

qual foi aprovado por unanimidades dos presentes; 

REQUERIMENTO Nº 049/2020, de autoria do vereador Beka 

Rodrigues, seja encaminhado oficio à senhora prefeita, 

solicitando no sentido de que determine estudos de viabilidade 

técnica para execução de serviços primários de piçarramento e 

consequente asfaltamento na Rua da Graça, Maresia, neste 

Município. O sr. Presidente submeteu a discussão e votação o 

qual foi aprovado por unanimidades dos presentes; 

REQUERIMENTO Nº 050/2020, de autoria do vereador Beka 

Rodrigues, seja encaminhado oficio à senhora prefeita, 

solicitando no sentido de que determine estudos de viabilidade 

técnica para execução de serviços primários de piçarramento e 

consequente asfaltamento na Travessa Guarani, Maresia, neste 

Município. O sr. Presidente submeteu a discussão e votação o 

qual foi aprovado por unanimidades dos presentes; 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS:E nada mais havendo a tratar o Sr. 

Presidente encerrou a presente Sessão Extraordinária e para 

constar eu___________________ 

________________________, Primeiro Secretário, lavrei a 

presente ata que vai assinada por todos os presentes, é o que 

consta, é verdade e dou fé. 

 

Câmara Municipal de Raposa/MA, Plenário “Vereador João 

Batista Braga da Silva”, 30 de junho de 2020 

Benoniel Beka Rodrigues – Presidente  

Maria Eliene Sousa da Silva – Vice presidente 

Joaquim Souto Conceição – 1º Secretário 

Wagner Fernandes Pereira Barbosa – 3º Secretário 

Antônio Magno Rocha da Silva 

Enoque Lisboa de Souza 

Laurivan Uchoa Lima 

Vonei de Jesus Moraes 
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