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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRAPEMAS, REALIZADA NO DIA 25 

(VINTE E CINCO) DO MÊS DE ABRIL DE 2020 (DOIS MIL E VINTE E DOIS).  

Aos 11(onze) dias do mês de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), reuniram-se as 19:00 horas da noite na 

sala das sessões da Câmara Municipal de Pirapemas, Estado do Maranhão, Situada na Avenida Desembargador 

Joaquim Santo, nº 118, centro, em Sessão Ordinária, presidida pelo Sr. Presidente WESLLEN PEDRO DE 

ARAUJO SILVA e secretariado pela vereadora Antonia Francisca de Alameida Ribeiro na qualidade de 

1ª(secretaria) e Josénilson Moreira de Deus 2ª (secretaria). Estavam presentes os vereadores, Heleni Azevedo 

Soares, Edimar Vargas da Silva, Colis Alan Novaes de Andrade, Antônio Fernandes Rodrigues, Francisco da 

Silva,  Vanuza Ribeiro de Araújo. Ausente os vereadores: Raphaella Rejane Nascimento de Moura,  Uacy da 

Silva Abreu Filho. Cuja ausências foram justificadas.  Após a verificação do número legal de vereadores sobre 

a proteção de DEUS o Sr. Presidente declarou aberta a presente sessão. Dando início ao PEQUENHO 

EXPEDIENTE: O senhor Sr. Presidente cumprimentou aos nobres vereadores e galeria presente com uma 

boa noite, gostari de pedir desculpas pelo atraso da sessão é porque tivemos um emprevisto. Agora quero aqui 

passa a palavra para a 1ª(secretaria) Antonia Francisca de Almeida Ribeiro. Onde a mesma fez a leitura da 

mensagem do projeto de Lei 015/2022 – LDO. Em seguida fez a esplanação do Projeto de lei 015/2022- 

Dispõe Sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentaria de 2023 e dá outras Providências. 

Em seguida o senhor Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE: facultando a palavra aos 

vereadores que assim desejassem usar a tribuna: fazendo uso da palavra o vereador Colis Alan Novaes de 

Andrade, boa noite Sr. Presidente, vereadores, e as pessoas presente na galeria, Sr. Presidente como eu sempre 

venho falando aqui nesta casa com relação aos projetos que tem o intuito de beneficiar a nossa população 

sempre votei a favor, o grande problema é porque  todos esses projeto enviado para esta casa do gabinete do 

Prefeito não alcança a população,  e as vezes observamos que os valores de cada projeto são muito alto, 

inclusive nós vatamos nesta casa um projeto para a Secretaria de Assistencia Social para  alcançar aquelas 

pessoas que vivem em estado de vunerabilidade  e infelizmente elas não recebem devido atendimento. Tem o 

Sr. Labigor ele passou por um processo de aposentadoria e foi negado pelo médico perito  e o mesmo já 

procurou a Assistencia Social, mais nunca houve da parte da Assistencia Social  uma ajuda, e em Pirapemas 

todas sabem da necessidade dele. A maioria da populção de Pirapemas  estão passando fome principalmente 

as pessoas que moram nas pontas de ruas  do nosso municipio isso é uma realidade. É bom que esta casa se 

manifeste para fazer  todos os projetos vindo do gabinete do Prefeito funcionar,  pra não deixa o nosso povo 

sofrer do jeito que esta sofrendo.  E sobre o caso do Sr. Labigór eu vou procura o ministerio publico pra ver 

se a Assistente Social o ajuda. Pois só atraves da justiça  que a gente pode o povo. No mais saõ essas as minhas 

palavras e boa noite. Logo após fez uso da palavra o vereador Francisco da Silva, noite Sr. Presidente, demais 

vereadores, funcionários desta casa e as pessoas presente na galeria. Se tratando aqui do nosso amigo Labigór 

onde o mesmo se encontrava em situação pior, a sua residencia estava quase caindo sobre ele e sua familia, 

nós nos reunimos pessoas da Igreja  e outras pessoas e fizemos um multirão, construimos a sua casa e 

entregamos para ele no ponto dele morar,  então a parte mais simples  ficou para a Secretaria   de Assistencia 

Social fazer, ela deveria  se senssibilizar e fazer-lo uma visista e ajuda-lo pois ele é uma pessoa muito carente 

mesmo, eu espero que essas palavras cheguem até a secretária de Assistencia Social e que ela faça uma visita 

até a residencia do nosso amigo Labigor  pra ver o que pode ser feito para ajudar o mesmo. No mais obrigado. 

Em posteriormente o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: não havendo matéria a ser votada o Sr. 

Presidente passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: fazendo usa da palavra o vereadora Heleni Azevedo 

Soares, boa noite a todos, como o vereador Alan falou  todos os projetos que já vieram pra esta casa  foi votado 

e aprovado por todos os vereadores, porque são projeto que viram com o intuito de beneficiar o povo.  E sobre 

esse projeto que chegou na Câmara a LDO, uma coisa que me chamou atenção no projeto foi o paragrafo 1º, 

do Art. 16,  onde falar a respeito dos projetos, como por exemplo: as instituições que vem a ser beneficiada  

no nosso municipio, e tambem para a comprovação da veracidade da empresa que vem pro municipio. Eu 

gostei muito desse detalhe no projeto,porque nós pais temos que observar esses critérios. Outro assunto que 

me trás a esta tribuna para pedir ao Sr. Presidente que voce mande um comunicado para o secretario de 



Educação pra saber sobre a questão da mereanda escolar, pois as pessoas da zona rural estão reclamando, 

porque postaram a mereanda ecolar das escolas da sede,  porque nós sabemos que já esta tendo na cidade, mais 

ainda não chegou na zona rural,  e que o secretario der um jeitinho de chegar essa merenda escolar dos 

povoados,  pois nós sabemos a dificuldade que esta de trafegar nessas estradas.  No mais obrigada.  Colis Alan 

Novaes de Andrade, volto a esta tribuna pra falar que se nós não tivermos o entendimento, ou se não aparcer 

um gestor que enchergue o nosso Municipio como tem que ser, e que Pirapemas só vai mudar quando Aparecer 

um gestor que traga empresas pro Municpio. Se não ela vai continuar sempre nessa mesmisse. E que as pessoas 

que estão hoje aqui presente repassem essas palavras pra outras pessoas,pra que nós possamos ter esse 

entendimento na hora de escolher o proximo Prefeito para administra a nossa Cidade, se não nós vamos ficar 

o tempo todo nesse sofrimento. E dependendo de emprego de Prefeitura.  No mais boa noite. Em continuidade 

fez uso da tribuna a vereadora Vanuza Ribeiro de Araújo, boa noite Sr. Presidente demais vereadores e 

galeria presente. Venho a esta tribuna pra falar que já ajudei o amigo Labigor! E geralmente quando ele vai 

pedir ajudar ele é muito arrogante, ele não sabe nem ser hulmilde na hora de pedir, mesmo necessitando, pois 

todos nós temos necessidade de algo.  Então é muito importante a gente ser humilde. São essas as minhas 

palavras e boa noite. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Antonia Francisca de Almeida Ribeiro, boa 

noite Sr. Presidente, vereadores, e as pessoas presente na galeria, gostari de agradecer a DEUS mais uma vez 

por estamos aqui nesta noite, e  falar um pouco sobre o que esta sendo comentado nesta casa, que é o caso do 

nosso amigo Labigor.  Quero dizer que eu não me sinto a vontade de chegar nesta tribuna e citar as pessoas 

que eu ajudo. Quantos aos projetos que vem pra esta casa  que nós votamos e aprovamos, eu gostaria de dizer 

que uma Prefitura atender as nesscidades  da população em geral com emprego, e realmente há uma 

necessidade de ter no nosso município outras maneiras empresariais de emprego. Quer dizero que eu estive 

em Cantanhede  com a vinda do Governador e nós podemos presenciar ali a população de Cantanhede, muita 

gente pra receber cesta basicas e peixes,  que foi doado pelo Governador, nós estamos em um período de pós 

PANDEMIA onde pessoas perderam muitas coisas.  E nós estamos num momento que temos que ter amor ao 

proximo e saber conduzir as coisas que estão em nossas mãos pra ser feitas,  de uma forma onde não devemos 

aponta A ou B  que estaja fazendo alguma coisa ou outra. Quero que na sessão passada eu fiquei muito feliz 

com os elogios dá secretaria de Assistencia social com relação ao atendimente das pessoas do acidente que 

aconteceu com o carro do Conselho Tutelar. Então a mesma pessoa hoje esta sendo criticada por  outra questão.  

E nós não sabemos o porque naquela hora ela não pode servi-lo. Mais eu acredito sim, pois da forma que esta 

sendo trabalhado,  tem atendido sim as demandas do município.   No mais eram essas as minhas palavras e 

boa  noite. Logo após fez uso da palavra o vereador, Edimar Vargas da Silva, quanto a questão do nosso 

amigo Labigór  o importante é ajudar da melhor forma e de coração. Eu mesmo sempre faço doação de cestas 

basicas para aquelas pessoas que mais necessitam principalmente no interior. Quero aqui Sr. Presidente falar 

um pouco sobre o transporte escolar  estava falando com o vereador Bico. pra gente falar com o secretario 

porque as pessoas do interior, pricipalmente do povoado São benedito e Panaca estão  me pedindo muito pois 

as crianças estaõ indo pra escola a pés  ou de bicicleta e muitas vezes com chuva, por causa dos buracos que 

tem na estrada e fica impossivel o trafego de ônibus, entao eu quero que conversamos com o secretario pra 

que possamos encontrar uma solucção pra quele problema. No mais eram essas as minha palavras e boa noite. 

Em seguida fez uso da tribuna o vereador Francisco da Silva,  volto a esta tibuna para falar que eu reconheço 

todo os trabalhos dos nossos secretarios,  mais não adianta eles querem trabalhar e não terem autonomia na 

Gestão,  como a vereadora falou, elogiamos sim,   e nós não estamos criticando a secretaria em sir,  é a falta 

de autonomia que o Gestor não da pra eles desempenharem os seus trabalhos, nós não estamos aqui criticando 

a secretaria Adyla e sim cobrando a autonomida da Gestão  para os nossos secretarios trabalhar. Em seguida 

o vereadora Colis Alan Novaes de Andrade, pediu uma parte  pra se pronunciar  boa noite mais uma vez  Sr. 

Presidente e colegas vereadores,  quero dizer que nós vereadores temos o papel de fiscalizar todo os recursos 

que vem pro município.  Sobre a questão do Labigor essa ajuda Sr. Presidente  ele ganha sim por parte da 

secretaria de Assistencia Social,  não estou aqui pra criticar o serviço feito por ela, mais  justamente a falta de 

autonomia que eles não tem pra fazer os seus trabalhos e muito menos pra resolver nada, eles não tem um 

caixa nas suas secretarias pra poder ajudar uma pessoa de imediato, e sabemos que tem recursos.  Sobre  o que 

a vereadora falou, que eu parabenizei a secretaria de Assistência Social no dia do Acidente  que aconteceu 



com o carro do Conselho Tutelar, pois a mesma estevel lá prontamente prestendo os devidos atendimentos. 

Em uma necessida com o nosso amigo Painho, pedido uma internação pro mesmo pra fazer tratamento, pois 

o mesmo dependente de alcolismo, e ela  tambem o atendeu.   Eu estou aqui pra ser justo e tambem pra cobrar 

quando não estiver certo. São essas as  minhas palavras e boa noite.  Em seguide o Sr. Presidente Wesllen 

Pedro de Araujo Silva fez uso da palavra. Quanto ao assunto que esta sendo falado nesta casa com relação ao 

nosso amigo Labigor, quero dizer que a pessoa até na hora de pedir tem que ser humilde,  não é porque estou 

precisando  que vou chegar na casa de alguém tratando mal e pedindo as coisas, como se estivesse me devendo 

algo,  e eu acredito que não só o vereador irmão Francisco como os demais vereadores  já ajudaram a referida 

pessoa, quero dizer tambem que falei com a secretaria de Assistencia Social Adyla Barros e com a  Secretaria 

Adijunta Nilma Leitão  e elas me repassaram que todo mês ele recebe uma cesta basica pela secretaria citada 

acima, onde o mesmo repassa essa cesta basica para os filhos pois o mesmo é ceparado.  E a justiça determinou 

que ele  pagassi uma pensão, como ele não te condição de pagar essa persão deveido a formar que o mesmo 

se encontra ele repassa essa cesta aos filhos.  Então a secretaria de Assistencia Social e a Secretaria Adijunta 

se colocaram a disposição de todos para que essa historia seja esclarecida. No mais eram essas as minha 

palavras e boa noite a todos.  Não havendo mais nada a tratar é dada por encerrada a presente sessão, mandou 

que fosse lavrada a presente ata, que depois de achada conforme será assinada pelo presidente, pelos secretários 

e por todos os vereadores que assim desejarem. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS, ESTADO DO MARANHÃO 

NO DIA 25(VINTE E CINCO) DE ABRIL DE 2022(DOIS MIL E VINTE E DOIS).                                                           

 

WESLLEN PEDRO DE ARAUJO SILVA 

Presidente da Câmara Municipal de Pirapemas/MA. 

 


