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Ata da Sessão ordinária da 9º (nona) Legislatura da Câmara Municipal de Zé Doca/MA, realizada aos 27 

de agosto de 2021 (dois mil e vinte e um), às 16:00 hs, sessão realizada no prédio da Câmara Municipal de 

Zé Doca.   Registrou-se a presença os Vereadores: Hennio Alves Silvestre, Raimunda Barros Lima. Ana 

Beatriz de Freitas Coelho, Antonio Silva Santos Junior, Marcos Paulo Leite Soares, Ana Lucia Alves de 

Oliveira Freire,  Francimar Sousa Ribeiro, Itamar Brito do Campo,  Antonio Maia Pereira,  Claudio de 

Sousa Nunes. Ausentes: Carlos Henrique de Oliveira, Alexandre Magno de Aguiar Barroso, Billclinton 

Sousa Moraes, Zilmar de Moura Macedo, Edilson de Sousa Vieira. O   Presidente em exercício Vereador, 

Hennio Silvestre, iniciando a sessão justificou  a ausência do vereador: Carlos Henrique, e Zilmar, logo 

iniciou a sessão e logo   autorizou leitura bíblica e leitura da Ata da sessão passada  foi  lida e aprovada 

pelos presentes.  Deu-se se continuidade com a leituras das matérias em pauta: ANA LUCIA ALVES DE 

OLIVEIRA FREIRE: INDICAÇÃO N° 049/2021 : A  Construção de Campo de  futebol no  povoado 

São Raimundo   - Zé Doca. / INDICAÇÃO N° 050/2021: A Construção de  uma guarita para a Boa 

Esperança - Zé Doca. / INDICAÇÃO N° 051/2021: Construção de  uma guarita para povoado   III Satuba 

- Zé Doca. ANTONIO SILVA SANTOS JUNIOR: INDICAÇÃO N° 042/2021: A 

implantação/instalação de um disk em entulho na Secretária Municipal de Administração de Zé Doca – 

MA. / INDICAÇÃO N° 043/2021: Construção do Muro da Escola Municipal  do povoado Terra Nostra- 

Zé Doca/MA. / INDICAÇÃO N° 044/2021: busque meios  para construção de um campo de futebol  para 

o bairro Amorim, Zé Doca/MA. FRANCIMAR SOUSA RIBEIRO : INDICAÇÃO Nº 015/2021: a 

Construção de  uma   escola com suas estruturas necessária   para   Comunidade Santo Antonio - Zé 

Doca/MA./ INDICAÇÃO Nº 016/2021: Restruturação/ Empiçarramento  com pontes e bueiras  onde for 

necessário  da Estrada que liga o povoado Bananal    ao PA. Boqueirão - Zé Doca/MA. ITAMAR BRITO 

DO CAMPO: INDICAÇÃO N° 008/2021 : com relação   ao empiçarramento de 06 km de estrada  da  

Faixa  da Quadra São José  com colocação de ponte  e bueiras onde for necessária.  RAIMUNDA 

BARROS LIMA / INDICAÇÃO N° 027/2021: Empiçarramento /melhoramento     de 10 km da estrada 

que liga o povoado Igarapé Grande ao Cento do Arnaldo,   bem como,  colocação de pontes  e bueiras  e 

todos as estruturas necessária. / INDICAÇÃO N° 029/2021: Pavimentação  asfáltica das Ruas:  Aneciano, 

15 de Novembro, 07 de Setembro  do povoado Igarapé Grande do João Marinho - Zé Doca  ? 
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INDICAÇÃO N° 030/2021: a Pavimentação asfáltica das Rua  dos Pássaros do povoado Igarapé Grande 

do João Marinho - Zé Doca.  Colocado em aprovação as indicações  foram aprovadas. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO 001/2021 de autoria  Vereadora da Câmara Municipal de Zé Doca/MA, a Sra. 

Raimunda Barros Lima: Altera dispositivo do Regimento Interno da Câmara Municipal de Zé 

Doca/MA e dar outras providências.: Altera os Arts. 104, que passará ater a seguinte redação: Art. As 

Sessões Ordinárias começarão às 16:00 (dezesseis) horas e terão duração máxima de 05:00 (cinco) horas, 

nos dias úteis de terças feiras, ficando designado o mesmo dia para reunião das Comissões Permanentes, 

que iniciará as 09:00 da manhã, e os outros dias para o exercício regular do parlamentar extra Câmara 

Legislativa. Parágrafo Único – Todas as proposições terão que serem apresentadas da quarta-feira até a 

sexta-feira, na secretaria da Câmara Municipal, com exceção de projetos de Lei oriundo do Poder 

Executivo.    O presidente vereador Hennio, logo deixou o projeto em discursão  a Vereadora  Ana Beatriz  

se manifestou,  solicitando  emenda  com relação  as sessão  ordinárias a serem realizadas nas segundas-

feiras.  O vereador Marços Paulo por sua vez, questionou este projeto uma vez que este poder não está 

levando em considerando   a participação da comunidade, considerando ainda que os vereadores votando  

no projeto para adequar as suas necessidades, enquanto que cada vereador deve se adequar as normas  da 

Casa.  Logo o projeto   foi colocado em votação obteve a aprovação, da seguinte forma:  06 (seis) votos 

favoráveis dos vereadores presentes e 02 (dois) votos contra do vereador Marcos Paulo e Vereadora Ana 

Beatriz.  O Presidente em exercício vereador Henno, frisou   que esta Casa  sempre esteve de portas abertas  

para  receber o povo, seja em  reunião das comissões  ou sessões,  mais infelizmente  a  participação   da 

sociedade  nessa casa  é quando   há rumores de confusões. O vereador Francimar fez uso da palavra, 

agradecendo a provação das suas indicações, e logo justificou ausência do vereador Alexandre,  e logo 

agradeceu     ao secretário Veinho Vidal,   pela  reposição das lâmpadas  nos povoados Bananal,  Alto 

Alegre,  São Benedito,   Bom Viver,    o vereador logo  frisou      a inauguração    da escola  do povoado  

quinto Braço.  O vereador Maia, agradeceu aprovação das suas indicações, as comunidade almejam 

trafegar em uma estrada segurança, e logo frisou que o ano político está se aproximando e se já se ver  as 

politicagem acontecendo no Município, e citou alguns políticos aparecendo  e distribuindo cestas básicas, 

bem que poderiam dizer por que vieram, e logo frisou o trabalho do deputado Josimar, tem mostrado  por 

que está na região, pois trabalho sempre tem feito nos Município,  e sem dúvida este é um dos melhores 
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candidato a governo do Estado. O vereador Itamar fez uso da palavra e agradeceu a Deus por mais um 

momento e aos colegas por votar sim nas indicações que tem como objetivo levar melhorias para as 

comunidades.   E logo frisou  o 1º Encontro de Regionais Alto Turi, Gurupi, Pindaré Mirim, realizada pela 

secretária de agricultura com os membros da GASMA- Grupo de Associados da Secretárias Municipais de 

agricultores, que teve como objetivos debaterem as prioridades para agricultura, projeto este de suma 

importância uma vez que vem para contribui com os recursos da agricultura, a vereadora Raimunda  

agradeceu aprovação das suas indicações, e logo frisou que chegou em Zé doca em 79, e desde então 

sempre participou ativamente da política de Zé Doca,   e nunca se viu um deputado está permanente dentro 

do Município, como se ver  hoje  com o deputado Josimar em Zé doca,  e isso faz com que as coisas se 

tornem mais fácil e o desenvolvimento vem para as comunidades. A vereadora logo frisou a presença da 

comunidade nesta casa, a comunidade deixa a desejar, a casa está sempre de portas apertas. O vereador 

Antonio Junior, iniciou suas palavras, pedindo que a casa possa buscar uma medida para que de fato o povo 

de Zé Doca venha se vacina. E com relação aos consignados dos servidores acredita que logo o Poder 

Executivo,  irá resolver esta situação, pois traz renda   e melhora a economia do Município; e com relação 

ao projeto de  GASMA,  é de suma importância que venha ser executado, pois irá auxiliar e dar suporte aos 

pequenos agricultores, que terão mais   condições nas produções agrícolas,  e ressaltou ainda o trabalho  

que será feito na feira dos produtores, para que de falto a feira venha ser dos pequenos produtores do 

Município. O vereador Hennio, frisou que é notório que o povo de Zé doca está satisfeito com gestão da 

Prefeita Josinha, que sempre teve o auxílio do deputado Josimar e Detinha, que sempre mostraram 

interesse na evolução dos Municípios por onde passa, e este grupo do PL cresceu a nível do Estadual, e o 

nome do Deputado tem causado grandes preocupações a ser levado como candidato ao cargo de 

governador, Maranhão continua  há baixo do nível em vista que sempre foi governando por pessoas que 

usufrui dos recursos públicos, e não tem preocupação como bem estar do povo.  E frisou  que Zé doca onde 

vivi dias melhores com gestores que tem compromisso com povo, porém ainda existe críticas por pessoas 

vive para tramar contra a gestão e citou uma Tv local, onde menciona que a Gestão não libera os 

consignados a população, porem esquece de divulga que hoje os funcionários estão impedidos de realizar 

consignados em vista de gestão passadas onde gestores usavam os servidores para realizar seus 

consignados de forma irregular, isso não é divulgado. Após as colocações o Presidente, informou que em 
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vista as sessões de júri popular a ser realizado na Casa, as sessões ordinárias do dia 24 e 31 /08 será realiza 

nas sextas feiras consecutivamente, bem como, as comissões ficara nas sexta-feira pelo amanhã.  Após a 

realização do júri passam a cumprir   o projeto de  resolução ora aprovado. Em seguida a sessão foi 

encerrada. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Zé doca/MA, 27 de agosto de 2021.  
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