
 

  

   
 

ESTADO DO MARANHÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO 

CNPJ: 01.616.688/0001-00                                                                                        

ATA DA 1 º (PRIMEIRA) SESSÃO SOLENE DA SÉTIMA LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 19 DE 
FEVEREIRO DE 2021.   
 
Aos 19 (dezenove) dias do mês de faveiro do ano de 2021 reuniram-se nesta Casa os 

seguintes vereadores: André da Silva Cardoso, presidente;  Charles Costa Lima 1º vice-

presidente; Alan Alves de Oliveira Araújo, 2º vice presidente;  João Vitor Sousa 

Justino,1º Secretário;  Valter da Costa e Silva Júnior 2º secretário; José Cabral Neto, 

Ziviane Silva de Araújo, Claudione Barbosa dos Santos e  Boaz Bezerra Rocha; o 

presidente passou a palavra para  o Pastor da Igreja Evangélica Nova Aliança,  Gean 

Carlos,  fazer leitura  bíblica, e  reflexão da palavra Deus, para abertura dos trabalhos 

legislativos.  logo após  a Cantora Keila Soares, usou da palavra através de Louvor 

evangélico, no ato seguinte o presidente declarou em nome de Deus da Constituição 

aberta a sessão, em seguida o presidente cumprimentou a todos os presentes, chamou os 

convidados para tomarem assentos, no ato seguinte o presidente passou a sessão para o 

grande expediente e passou a palavra para o vereador Alan Alves de Oliveira Araújo, 

que no uso da palavra agradeceu a Deus pela oportunidade,  afirmou que irá legislar para 

todos, o vereador Charles Costa Lima, no uso da palavra agradeceu a Deus pela 

oportunidade, acrescentou que está aqui para somar, e legislar em  benefício de todos, o 

vereador José Cabral Neto no uso da palavra, cumprimentou a todos, agradeceu a 

oportunidade de retornar, afirmou que está aqui para somar com todos, a vereadora 

Ziviane Silva de Araújo, no uso da palavra cumprimentou a todos, afirmou que seu 

mandato será voltado para legislar e fiscalizar em prol de todos, acrescentou que fará um 

mandato participativo, e que independente de situação ou oposição, está aqui para 

representar toda população que lhe confiou o cargo de vereadora,  o vereador João Vitor 

Sousa Justino, cumprimentou a todos os presentes, ressaltou da sua ansiedade em 

começar os trabalhos Legislativos, acrescentou que em verificação as secretarias, viu a 

necessidade de editar algumas leis do município, e acrescentou que seu mandato está 

disposição para editar todas as leis de todas as pastas que foram necessárias. falou da 

importância da harmonia entre os vereadores para que  todos possam exercer um 

excelente trabalho, ressaltou que está a inteira disposição para que juntos possam 

construir de fato, as pautas que sejam pertinentes ao desenvolvimento da cidade, o 

vereador Claudione Barbosa dos Santos, no uso da palavra, agradeceu a Deus e as 

pessoas que o ajudaram a chegar ao  cargo de vereador, afirmou que estará à disposição 

e fará o seu trabalho da melhor forma possível,  corroborou com as palavras da vereadora 

Ziviane Silva de Araújo onde ela ressaltou que independente de situação ou oposição, 

estão aqui para representar a comunidade e levar os interesses de cada lugar,  de cada 

localidade e fazer com o que o município se torne cada vez melhor, ressaltou que a união 

entre os vereadores é essencial nesse momento, o vereador Valter da Costa Silva Júnior, 

no uso da palavra , enfatizou sobre sua  história junto ao município como veterinário, 

sobre sua votação no município, e  êxito em sua campanha para vereador, falou dá 

responsabilidade como vereador, ressaltou sobre seu apoio ao prefeito Geraldo Braga, e 



acrescentou que exercerá o mandato de vereador, sem deixar de ser veterinário, o vereador 

Boaz Bezerra Rocha no uso da palavra cumprimentou a todos, agradeceu a oportunidade 

de retornar as atividades, agradeceu aos presentes, falou dos problemas de saúde que ele 

sua família enfrentaram nos últimos meses com a Covid19, mas que agora está de pé, e 

sente a necessidade de reafirmar seu compromisso com a comunidade, compromisso esse 

de continuar lutando pelas melhorias da nossa cidade, reafirmou seu compromisso com 

essa Casa de Leis, com os vereadores, e com todos aqueles que acreditaram no seu 

trabalho, ressaltou a importância da cordialidade respeito e união entre os vereadores, 

para que edis exercessem um bom mandato, o presidente André Silva Cardoso, passou 

a presidência para o 1º vice presidente Charles Costa Alves, para que o mesmo pudesse 

fazer uso tribuna, em seguida no uso da palavra o vereador André Silva Cardoso, 

cumprimentou a todos os presentes, falou da sua felicidade e honra  de mais uma vez 

poder presidir esta Casa, acrescentou que na legislatura 2017-2018 acredita ter feito um 

bom trabalho, e que nessa legislatura fará um trabalho ainda melhor, a apresentou os 

funcionários casa, registrou a ausência do vereador José Paulo de Moura Júnior e 

Gleison da Silva Ibiapino, a secretaria Gisele Rocha falou se colocou à disposição dos 

senhores vereadores e trabalhar em parceria, ressaltou dos desafios da Política de 

Assistência Social, e desejou boa sorte e bom mandato a todos independe de situação ou 

oposição, o ex vereador Antonio Raimundo da Silva Júnior, no uso da palavra afirmou 

que faz parte do Governo Geraldo Braga, como secretário ajunto de Cultura, e afirmou 

estar a disporão de todos para fazer o bem para a cidade, o vice prefeito Flavio Soares 

Lima no uso da palavra desejou boa sorte aos companheiros legisladores e secretários, 

falou que o município está passando por uma faze de reformação, falou das dificuldades 

da pandemia, mas que com fé em Deus todos conseguiram vitória nessa luta, ressaltou as 

melhorias que o município tem alcançado, nas pastas do Saae, Infraestrutura,  Sistema de 

Iluminação. No ato seguinte não havendo mais nada a tratar o presidente declarou em 

nome de Deus e da Constituição encerrada a sessão. Eu Francisca da Chagas de S. Lima 

auxiliar Legislativo, lavrei a presente ata que após lida será submetida a votação. Sala das 

Sessões da Câmara de Governador Edison Lobão aos 19 (dezenove) dias do mês de 

fevereiro do ano de 2021.  

Presidente   _________________________________ 

1º vice presidente _____________________________   

2º vice presidente _____________________________   

1º Secretário _________________________________ 

2º Secretário _________________________________ 

 

   

 

 

 


