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Ata da 8a  (oitava) Sessão Ordinária da 3a  (terceira) Sessão Legislativa da 18a  (décima oitava) 
Legislatura da  Camara  Municipal de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão, realizada em 02 
de  maw()  de 2023. 
Presidência do senhor Vereador: Mazim Portela; 
Primeiro Secretário: Vereador Fabyanno Carvalho; 
Segundo Secretário: Vereador Gildazio Araújo. 
Aos 02 (dois) dias do mês de  maw()  do ano de dois mil vinte e três (2023), 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, Francisco da 
Gracy, Gildazio Araújo, Hélyca Lustosa, Júnior Negdo, Júnior Portugal, Lindon Jhonson Marques e 
Mazim Portela, em número de 09 (nove). Ausentes os Vereadores: José Paulo e Professor Santana, 
em número de 02 (dois). 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 Fabyanno Carvalho para assumir a Primeira Secretaria da 
Mesa Diretora em função da ausência do titular. Procedeu-se a leitura do texto bíblico nos versículos 
oito a onze do capitulo cinco do livro de  Isaias,  seguida da ata da sessão anterior que foi apreciada 
sem ressalvas. Após foi feita a leitura do expediente seguinte: Indicações n°s 05/2023, indicando ao 
Poder Executivo a instalação de uma academia pública no canteiro central da Av. Getúlio Vargas, nas 
proximidades do Supermercado Bom  Prep;  e 06/2023, indicando ao Poder Executivo que sejam 
instalados nas praças e outros pontos estratégicos da cidade, abrigados de chuvas e sol, comedouros e 
bebedouros para alimentação de animais de ruas, (cães/gatos), ambas de autoria do Vereador 
Francisco da Gracy. No Pequeno Expediente não houve Vereadores inscritos para uso da Tribuna. 
No Grande Expediente o Vereador Júnior Portugal, líder do PTB ressaltou a criação da Comissão 
do seletivo, após a sanção da Lei que autoriza contratação por tempo determinado. Disse que a 
pessoa que encabeça a lista não tem idoneidade por está sendo investigada, além de não haver, na 
comissão, pessoas de fora do ciclo do governo. Referiu-se que no anexo da Lei não contempla 
professores formados em letras. Comentou criticas feitas por aluno que está concluído faculdade de 
música, sobre a falta de critérios para a contratação de instrutor de música. Disse que desconfia da 
seriedade do processo seletivo, espera que o mesmo não continue. 0 orador fez menção de 
publicação de torneio da primeira taça de futsal "Cidade de Magalhães de Almeida", a ser realizado 
pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer com patrocínio da Prefeitura e inscrição no valor de 
R$ 1.000,00 (hum mil reais). 0 Vereador observou que se o torneio é feito com dinheiro público 
não deveria ser cobrada inscrição. Na Ordem do Dia foram aprovadas as Indicações n°s 05/2023 e 
06/2023. Na discussão sobre a Indicação n° 06/2023, o Vereador Júnior Portugal parabenizou ao 
Vereador Francisco da Gracy pela iniciativa da indicação de instalação de Academia Pública, por se 
tratar de benefícios para a saúde da população. Disse que a indicação de instalação de comedouros e 
bebedouros para animais de ruas, não merece sua aprovação tendo em vista que a medida vai 
fomentar a proliferação destes. Antes, é defensor de que seja feito um controle por um setor 
especifico, com políticas de controle, visto que alimentar a permanência dos animais nas ruas é 
também promover o aumento de animais de rua, que não tratados são transmissores de doenças. 
Vereador defende a castração das fêmeas para controle, ouvindo a sociedade. Defende ainda que o 
Poder Público cuide primeiro das pessoas necessitadas, com políticas de distribuição de cestas 
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básicas. Findou justificando seu voto contrário A Indicação, pelos motivos expostos. Em Explicações 
Pessoais a Vereadora Hélyca Lustosa reforçou convite para as atividades de saúde visual a ser 
realizada nesta sexta-feira, dia 03/03/2023, no prédio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na Rua 
Rosa Costa, com consultas e triagem para possíveis cirurgias. O senhor Presidente solicitou aos 
lideres de partidos que ainda não fizeram, que façam as indicações para a composição das Comissões 
Permanentes. 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", Palácio Legislativo "Prefeito Raimundo Olinda", Magalhães de 
Almeida - Ma, 02 de março de 2023. 
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