ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS
CNPJ: 03.553.258/0001-03
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA,
REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2022.
Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte dois, ás 10h, na cidade de Pastos Bons-MA,
no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, Melquíades Borges de Sousa, situado na Rua
Raimundo Evaristo, n° 991, Bairro São José, Pastos Bons-MA, reuniram-se em Sessão Ordinária os
Vereadores: Valmireis Pereira de Souza (Presidente), Francisco Siqueira, Benito de Paula Holanda de
Sousa, Luiz Gonzaga Camapum, Dario de Jesus Saraiva Ferreira, José Ivan da Silva Guedes, Divaldo
Gomes Ferreira, Aracy Soares Coelho de Sousa, Bento Alves Barros Filho, Flavio Sousa da Silva e
Jackson Coelho de Sousa Rodrigues. O Presidente declara aberta a sessão. Logo após a assistente de
plenário faz a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por todos os membros presentes a
esta sessão. Em seguida foi feita a leitura da pauta do dia, qual seja: Poder Legislativo: Sem demanda.
Poder Executivo: Sem demanda. Dando inicio a sessão o vereador Benito de Paula Holanda relata sua
indignação quanto ao episódio do roubo ocorrido dentro da Igreja Nossa Senhora Aparecida, bairro
Poeira°. Os demais vereadores também reclamam da falta de segurança que vem aumentando bastante
no nosso municipio. O vereador Jackson Coelho convida a todos para participarem do inicio dos
festejos de Nossa Senhora Aparecida. Em seguida o vereador Divaldo também relata sobre o crescente
número de .usuários de drogas no nosso município, o que, segundo ele, contribui para o aumento da
criminalidade. O vereador Flavio Sousa pede para que seja registrado em ata a cobrança que vem
recebendo da população sobre as estradas vicinais que ligam a zona urbana à zona rural, e através de
denúncia feita por populares de uso da máquina pública em projeto particular o vereador foi até o local
denunciado e a máquina já havia sido retirada. Nada mais havendo a discutir ou constar o Presidente
agradeceu a presença de todos, encerra a Sessão Ordinária, lavra a ata, que após lida e aprovada, segue
devidamente assinada pelo Presidente, pelos membros da mesa e demais vereadores.
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End: Rua Raimundo Evaristo nu 991 - Bairro São Jose, CEP: 65.870-000
Pastos Bons - Maranhão
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