
s Silva 
ia da Câmara Sere 

Araújo-silva 
ecretdrio da  Camara  

oklO "¡ES OE ALM Ei4/  

ESTADO DO MARANHÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

PLENÁRIO VEREADOR  ANTONIO  LOPES 
www.camaradernagalhaesdealmeida.nia.gov.br  

Email:  cmmagalhaesdealmeida'ci;ginaiLcom — Tone 3-183-1298 

Ata da 63 (sexagésima terceira) Sessão Ordinária da 2' (segunda) Sessão Legislativa da 18a (décima 
oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Magalhães de Almeida, Estado do  Maranhao,  realizada 
em 10  de dezembro de 2022. 
Presidência do senhor Vereador: Mazim Portela; 
Primeiro Secretário: Vereador José Paulo; 
Segundo Secretário: Vereador Gildazio Araújo. 
Aos 10  (primeiro) dias do mês de dezembro 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, Gildazio Araújo, Hélyca 
Lustosa, José Paulo,  Junior  Negdo, Júnior Portugal, Lindon Jhonson Marques, Mazim Portela e 
Professor Santana, em número de 09 (nove). Ausentes os Vereadores: Fabyanno Carvalho e  Junior  
Soares, em número de 02 (dois). Havendo quárum 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". Logo após procedeu-se a leitura do texto bíblico nos versículos cinco a oito do capitulo 
cinqüenta do livro de  Isaias,  seguida da ata da sessão anterior que foi apreciada sem ressalvas. A 
seguir foi feita a leitura do expediente seguinte: Parecer Conjunto n° 03/2022-CCJLRF/COFOSP, 
favorável ao Projeto de Lei n° 29/2022. No Pequeno Expediente não houve o usos da Tribuna. No 
Grande Expediente os lideres de partidos e o líder do governo declinaram do uso da palavra. Na 
Ordem do Dia foi aprovado o Parecer Conjunto n° 03/2022-CCJLRF/COFOSP. Foi aprovado em 
primeiro turno o Projeto de Lei n° 29/2022, que estima a receita e fixa a despesa do Município de 
Magalhães de Almeida para o exercício de 2023, o qual obteve oito votos favoráveis. Não houve 
votos contrários e nem abstenções. 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  sera  devidamente assinada. 
Plenário "Vereador Antonio Lopes", Palácio Legislativo "Prefeito Raimundo Olinda", Magalhães de 
Almeida - Ma, 1° de dezembro de 2022. 
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