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do ano 2022 (dois mil e vinte e dois), às 16:30h (dezesseis horas e trinta minutos), na
sala das Sessões, onde funciona a Câmara Municipal de Matinha, Estado do Maranhão,
realizou-se a Sétima Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo da Legislatura
de 2021 a 2024, sob a presidência do senhor Florimar Pinheiro Bastos. Registrou-se em
livro próprio o comparecimento dos(as) Vereadores(as): Jehan Márlio Cunha Rabelo,
Querlangela Santos Trindade, Rui Rone Amaral, Erikson de Jesus Queiroz Azevedo
Vilmara Chagas Pereira, Ulisses Silva Neto, José Araújo Silva Filho, Florismar Gomes
Silva, Mastrângelo Diniz Rabelo Rabelo, Florimar Pinheiro Bastos e Talison Silva e
Silva. Verificando-se a presença por unanimidade dos vereadores o senhor Presidente
“Em nome do povo e com a proteção de Deus”, declarou aberto os trabalhos, em
seguida determinou a leitura da ata da sessão anterior, a qual após lida foi posta em
discussão e votação, sendo declarada aprovada. Em seguida foi feita a Leitura do
Requerimento n.° 012/2022, requerendo a anulação do voto do vereador Rui Rone
Amaral e posterior anulação das Eleições da Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Matinha para o biênio 2023 a 2024, de autoria do vereador Mastrangelo Diniz Rabelo.
Após a leitura o requerimento foi encaminhado para Comissão de Justiça. Não havendo
matéria para ordem do dia, o senhor presidente franqueou a palavra aos vereadores e na
oportunidade a senhora Querlangela Santos Trindade, após as saudações felicitou às
mães pela data comemorativa recém passada, fez homenagem frisando a importância
dessa data. O senhor Ulisses Silva Neto solicitou informações sobre os precatórios do
FUNDEF. Falou sobre a falta de merenda escolar em nosso Município e pediu
explicações para a questão. Questionou sobre a atualização do Portal da transparência e
ainda informações sobre a construção do prédio da Câmara Municipal de Vereadores. A
senhora Vilmara Chagas Pereira parabenizou o Município na pessoa da Prefeita por ter
recebido o título de Prefeita Empreendedora e felicitou às mães pela data de
comemoração recém passada. O senhor Jehan Márlio Cunha Rabelo também
homenageou às mães matinhenses pela passagem do Dia das Mães. Falou sobre a
solenidade de premiação do título SEBRAE Prefeito Empreendedor, onde Matinha fazia
parte da final deste prêmio e conquistou o primeiro lugar no quesito Educação
Empreendedora. Se reportou sobre o requerimento colocado à Mesa sobre a solicitação
de anulação de votos quando da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o

biênio de 2023 a 2024 e disse que o resultado foi proclamado e que o que está sendo
questionado não interferiu no processo da eleição e que não vê fundamento no requerido
uma vez que se deu após a proclamação de declaração da chapa eleita. O senhor Rui
Rone Amaral falou que se sente feliz e orgulhoso pelo prêmio destinado a este
Município através da Prefeita. Que quando uma gestão é bem assessorada o resultado é
sucesso o que engradece o nome do Município e da população. Que este prêmio é fruto
de quem está comprometido com o desenvolvimento de uma sociedade. Homenageou às
mães matinhenses. Questionou o requerimento de autoria do vereador Mastrangelo e
disse que sua ação em nenhum momento interferiu no resultado da eleição. O senhor
Florismar Gomes Silva falou do seu orgulho por Matinha ter tido o privilégio de receber
esse prêmio. Fez requerimento verbal para que fosse providenciado um novo bebedouro
no Mercado Público Municipal. Se reportou sobre o requerimento de anulação da
eleição da Mesa Diretora para o biênio de 2023 a 2024 até pelo tempo de quase vinte
dias após a proclamação da chapa eleita. Falou que no seu entendimento o único crime
que aconteceu foi pelo fato do vereador Mastrangelo ter acusado alguns vereadores de
corrupção. O senhor José Araújo Silva Filho parabenizou a prefeita e toda sua equipe
pelo recebimento do prêmio. Falou obre o requerimento e disse que é uma matéria
invasiva e infundado mas que respeita o posicionamento do auto. O senhor Mastrangelo
Diniz Rabelo, parabenizou às mães matinhenses e sobre o requerimento de sua autoria
disse que o mesmo foi encaminhado para a Comissão de Justiça e que se espera o
parecer. Questionou sobre a atual situação das estradas vicinais, a falta de merenda
escolar e a atualização do portal de transparência. Neste momento, a palavra franqueada
à Excelentíssima Senhora Prefeita, Linielda Nunes Cunha a qual saudou a todos os
parlamentares nominalmente e os demais presentes. Respondeu os questionamentos do
vereadores e falou sobre o os Precatórios do FUNDEF que está na 7º Vara e explicou
que o valor a receber já é de direito e que falta apenas a liberação e explicou os trâmites
legais. Falou sobre a merenda escolar e disse que não é do seu conhecimento que a
merenda escolar chegue nas escola e dure apenas uma semana. Sobre a construção da
Câmara disse que hoje teve mais um avanço no processo licitatório e disse que já tem
uma empresa ganhadora, que a gestão tem interesse que esse prédio seja construído.
Com relação às estradas vicinais disse que todas estão com sérios problemas e que a
gestão está sempre procurando resolver mas não está aparecendo o trabalho pelas
intensas chuvas. Explicou sobre a construção da estrada de Santa Maria e todo
procedimento desde a licitação. Em resposta à atualização do portal de transparência
disse que segundo informações do técnico responsável está atualizada. Falou sobre a
parceria do Município junto ao SEBRAE e sobre o Prêmio Prefeito Empreendedor e

disse como o Município chegou a esse reconhecimento.

Fez uma exposição dos

trabalhos realizados na área da Educação Empreendedora que deram direito a este
prêmio e disse que este reconhecimento e para todos os profissionais da educação. Os
vereadores tiveram oportunidade de fazerem seus questionamentos os quais foram
devidamente respondidos pela prefeita. O senhor presidente agradeceu a presença da
gestora e toda sua equipe e parabenizou pelo prêmio recebido. Nada mais havendo a
tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão. MatinhaMA, aos 09 dias do mês de maio de 2022.

Presidente:
1º Secretário:
2º Secretária:

