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Ata da 46' (quadragésima sexta) Sessão Ordinária da 2a (segunda) Sessão Legislativa da 18a (décima oitava) 
Legislatura da  Camara  Municipal de Magalhães de Almeida, Estado do  Maranhao,  realizada em 22 de 
setembro de 2022. 
Presidência do senhor Vereador: Mazim Portela; 
Primeiro Secretário: senhor Vereador Júnior Negão; 
Segundo Secretário: senhor Vereador Gildazio Araújo. 
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de setembro do ano de dois mil vinte e dois (2022), as 9h30min (nove horas 
e trinta minutos), na sede da  Camara  Municipal, sito: à Rua Manoel Pires de Castro, n° 287, centro, nesta 
cidade, presentes os senhores Vereadores: Eli Monteiro, Fabyanno Carvalho, Gildazio Araújo, Hélyca Lustosa, 
José Paulo, Júnior Negão, Júnior Portugal, Júnior Soares, Mazim Portela e Professor Santana, em número de 
10 (dez). Ausente o Vereador Lindon Jhonson Marques, em número de 01 (um). Havendo quórum legal o 
senhor Presidente declarou aberta a sessão proferindo as palavras: "Em nome do povo e invocando a proteção 
de Deus, iniciamos os nossos trabalhos". A seguir convidou o Vereador Júnior Negão para assumir a Primeira 
Secretária da Mesa Diretora tendo em vista o titular está ausente no inicio da sessão. Logo após foi feita a 
leitura bíblica dos versículos sete a nove do capitulo sete do livro de Provérbios. Na seqüência foi feita a 
leitura da Ata da Sessão anterior que foi apreciada sem ressalvas, e do expediente seguinte: Projeto de 
Resolução Legislativa n° 03/2022, de autoria do Vereador Júnior Negão, instituindo o pagamento de décimo 
terceiro salário aos Vereadores do Poder Legislativo de Magalhães de Almeida e dá outras providências; 
Parecer n° 10/2022-CCJLRF favorável ao Projeto de Lei n° 30/2021; e Indicação n° 31/2022, de autoria do 
Vereador Júnior Negão, sugerindo ao Secretário Municipal de Agricultura, Pesca, Pecuária e Meio Ambiente, 
a instalação de placas indicativas de preservação do meio ambiente nos pontos turístico. No Pequeno 
Expediente o Vereador Fabyanno Carvalho informou que em conversa com o gerente do Banco do Brasil, 
sobre empréstimo consignado, o mesmo disse que para o Banco poder efetuar empréstimos consignados em 
folha de pagamento é necessário apenas que o Prefeito edite e publique um Decreto autorizando as 
consignações, haja vista já haver uma Lei municipal dispondo sobre o assunto. 0 orador relatou que tendo em 
vista a diferença de cobrança de juros entre os bancos Bradesco e Brasil é mais beneficio para os servidores 
contrair empréstimos com o Banco do Brasil que tem uma taxa de juros menor. Acrescentou que com o 
servidor pagando menos ao Banco, mais dinheiro circula no comercio local, sendo bom para o município. 
Disse que não importa se a folha dos servidores é paga via Bradesco. 0 Vereador disse que o assunto pode 
levado ao Poder Executivo via indicação, mas também informalmente pelo Líder do Governo, Vereador Júnior 
Negão. Em aparte o Vereador Júnior Negão comentou que na época da licitação sobre a folha de pagamento o 
Banco do Brasil foi o primeiro a se escrever e depois se retirou, ficando apenas o Bradesco. Acrescentou que 
deve ser observado se o contrato da Prefeitura com o Bradesco permite conveniar consignado com outro 
banco. 0 Vereador Fabyanno Carvalho disse que segundo o gerente do Banco do Brasil não é necessário 
convenio ou licitação, basta o Decreto do Prefeito autorizando. No Grande Expediente o Vereador Professor 
Santana parabenizou ao Poder Executivo pela inauguração do sistema de distribuição de água no povoado 
Trincheiras, porém cobrou que o Poder Executivo tome providencias para resolver o problema de água no 
povoado Jatobazinho que de quatro em quatro anos recebe promessas, mas nunca são realizadas. Lembrou que 
já cobrou em sessão anterior sobre a iluminação pública no povoado Vargem Grande, mais nunca foram feitos 
os reparos. Ressaltou que o referido povoado se encontra em festejos e solicitou ao Poder Executivo que 
providencie os serviços através da empresa responsável. Na Ordem do Dia foi posto em discussão o Parecer n° 
10/2022-CCJLRF, ocasião em que o Vereador Júnior Portugal lembrou que foi Relator do Projeto de Lei sobre 
Wi-Fi gratuito em pontos turístico, sendo contrário baseado em princípios da Lei Orgânica. Disse que a 
aprovação da proposta abre precedente perigosa para autoria de outras matérias que traga despesas para o 
Poder Executivo. Findou confirmando sua posição contrária. 0 Vereador Fabyanno Carvalho lembrou que a 
justificativa do Projeto de Lei considera Wi-Fi como serviço essencial. Disse que não poderia deixar de votar a 
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favor da proposta, pois considera o acesso a internet um direito de todos, porém entende que existem coisas 
muito mais importantes como, por exemplo, a distribuição de água no povoado Curralinho, onde há meses 
inauguraram um sistema de abastecimento de Agua, porém não há a distribuição da água nas casas mais 
afastadas. 0 Vereador Gildazio Araújo, autor do Projeto de Lei a que se refere o Parecer em discussão, disse 
ficar triste com o entendimento do Vereador Júnior Portugal. Informou que a oferta de internet gratuita pelo 
Poder Executivo já existe em outros Municípios com proposta apresentada por Vereadores. Disse que o setor 
jurídico da Casa não atestaria a legalidade e constitucionalidade da proposta sem embasamento. Ressaltou a 
importância da internet e do beneficio que a matéria proporcionará à população da zona rural. Solicitou o 
apoio dos Vereadores para a aprovação do Parecer. Informou ao Vereador Fabyanno Carvalho que já existe 
uma equipe trabalhando no povoado Curralinho para resolver o problema de distribuição de água da 
localidade. 0 Vereador Júnior Portugal usou novamente a palavra para registrar que sua posição não é contra a 
matéria, mas a legalidade que a matéria foi apresentada, e que sabe a importância que a internet tem. Finda a 
discussão o Parecer n° 10/2022-CCJLRF foi aprovado contra o voto do Vereador Júnior Portugal. Posta em 
discussão a Indicação n° 31/2022, o Vereador Júnior Portugal disse que a Indicação em discussão colide com 
outra Indicação do mesmo autor aprovada há umas duas semanas sugerindo a realização de festival de verão 
na croa do Rio  Parnaiba,  visto que no festival possivelmente haverá a degradação do meio ambiente. Lembrou 
que muitas pessoas de Magalhães sobrevivem da retirada de areia das margens do Rio para construção. 
Ressaltou que havendo placas definindo  Area  de preservação, será proibida a retirada. Sugeriu regularizar o 
assunto através de Lei. Finda a discussão a Indicação n° 31/2022 foi aprovada por unanimidade. Em 
Explicações Pessoais não houve manifestações para uso da palavra. Nada mais havendo a tratar o senhor 
Presidente declarou encerrada a sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata que lida e considerada 
aprovada será devidamente assinada. 
Plenário "Vereador Antonio Lopes" do Palácio Legislativo "Prefeito Raimundo Olinda", Magalhães de 
Almeida - Ma, 22 de setembro de 2022. 
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