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Ata da 6Ia (sexagésima primeira) Sessão Ordinária da 2a  (segunda) Sessão Legislativa da l8  (décima 
oitava) Legislatura da  Camara  Municipal de Magalhães de Almeida, Estado do  Maranhao,  realizada 
em 24 de novembro de 2022. 
Presidência do senhor Vereador:  Junior  Negão; 
Primeiro Secretário: Vereador José Paulo; 
Segundo Secretário: Vereador Gildazio Araújo. 
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de novembro 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,  Junior  Negão,  Junior  Portugal e  Junior  Soares, em 
número de 03 (três). Ausentes os Vereadores: Lindon Jhonson Marques, Mazim Portela e Professor 
Santana, em número de 03 (três). Ha hora regimental, estando ausente o Presidente, o Vereador  
Junior  Negão, Vice-Presidente, assumiu a direção da sessão e havendo quórum legal a declarou 
aberta proferindo as palavras: "Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os 
nossos trabalhos-. A seguir foi feita a leitura do texto bíblico nos versículos um a três do capitulo dez 
do livro de  Isaias,  seguida da ata da sessão anterior que foi apreciada sem ressalvas. No Pequeno 
Expediente o Vereador  Junior  Portugal parabenizou os organizadores de uma manifestação ocorrida 
no dia de ontem protestando contra uma proposta de alteração do plano de cargos e salários do 
magistério. 0 Vereador observou que mesmo não tendo multidão mostraram para ao governo que os 
professores não estão sujeitos ao gestor da pasta e que os mesmos não estão alienados a ponto de não 
lutarem pelos seus direitos. Apelou aos seus pares para quando a proposta chegar a esta Casa 
analisem cada artigo para que não deixem professores e outros servidores fiquem com seus direitos 
comprometidos. Refletiu sobre a leitura bíblica feita pelo Segundo Secretário que diz: Ai dos que 
decretam Leis injustas, e dos escrivães que prescrevem opressão. Para desviarem os pobres do seu 
direito, e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo. Acrescentou que a profecia de  Isaias  
está viva e convidou aos membros da Casa a não cometerem este ato falho para não sofrem o ai de 
Deus. No Grande Expediente os Lideres de partidos e do governo não fizeram uso da Tribuna. Na 
Ordem do Dia não houve matérias para deliberação. 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", Palio Igislativo "F'refeito Magalhães de 
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