ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO
DA LEGISLATURA DE 2021/2022.

Aos

25

(vinte

e

cinco)

dias

do

mês

de

abril

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 Sexta 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): Florimar Pinheiro Bastos,
Ulisses Silva Neto, Florismar Gomes Silva, Querlangela Santos Trindade, José Araújo
Silva Filho e Rui Rone Amaral, Ausentes os vereadores, Vilmara Chagas Pereira,
Talison Silva e Silva, Jehan Márlio Cunha, Mastrângelo Diniz Rabelo Rabelo e Erikson
de Jesus Queiroz Azevedo. Verificando-se a presença da maioria absoluta dos
vereadores o senhor Presidente convidou os vereadores Florismar Gomes Silva e
Querlangela Santos Trindade para comporem a Mesa como Primeiro e Segundo
Secretário respectivamente. Composta a Mesa 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. Não havendo inscrito para uso da tribuna o trabalho passou para a
ordem do dia com as seguintes matérias: Leitura da Mensagem n.º 003/2022 que
encaminha o Projeto de Lei n.° 003/2022, que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para o ano 2023, e dá outras providências.” de autoria da representante
do Poder Executivo. Após a leitura a matéria foi encaminhada às Comissões.
Registrando a presença da vereadora Vilmara Chagas Pereira, o senhor presidente
agradeceu o vereador Florismar Gomes Silva por compor a Mesa e solicitou à primeira
secretária que tomasse assento em seu devido lugar. Continuando, foi feita a leitura da
Indicação n.º 005/2022, indicando a instalação de câmeras de monitoramento ou vigias
para a Praça da Família, de autoria do vereador Rui Rone Amaral. A matéria foi posta
em discussão e na oportunidade o autor ratificou suas justificativas escritas e solicitou o
apoio desta egrégia Casa na aprovação da indicação. Após as considerações os
vereadores manifestaram seu apoio e votaram pela aprovação da indicação. Encerrada a
ordem do dia o senhor presidente franqueou a palavra aos vereadores e na oportunidade
a vereadora Querlangela Santos Trindade falou da sua indignação no que se refere ao
discurso do colega Mastrangelo Diniz Rabelo, quando este se refere aos vereadores
desta Casa como corruptos, que repudia a falta de respeito para com este Parlamento.

Que se sentiu ofendida, uma vez que o colega generaliza o termo vereadores. Que preza
por seu caráter e honra o seu papel como representante do povo matinhense. O vereador
Florismar Gomes Silva, também falou da sua posição quando das eleição da Câmara e
disse que o colega foi infeliz na sua colocação, mas acredita que foi movido pela
emoção do momento. O vereador Rui Rone Amaral, disse que se tivesse tido direito de
resposta também teria demostrado sua indignação em relação à fala do Colega na sessão
anterior, fez relatos sobre algumas situações que envolveram a eleição desta Câmara e
que tem a consciência limpa e o senso de dever cumprido. O vereador Ulisses Silva
Neto, falou que em seu discurso não proferiu ofensas a nenhum colega. Fez
requerimento verbal para que o Executivo providencie o melhoramento de caminho de
acesso da estrada de Preguiça e Reforma da Escola da Comunidade Os Paulos. Se
referiu à estrada do João Luís que ainda nem foi inaugurada e já precisa de reparos em
vários locais. A vereadora Vilmara Chagas Pereira se reportou sobre os momentos pós
eleição da nova Mesa Diretora desta Casa e disse que são muitos os comentários
maldosos sobre sua pessoa, declarou que o acordo foi cumprido e o presidente desta
Casa para o próximo biênio é o vereador Júnior Pereira e pediu mais respeito entre os
colegas vereadores. Falou sobre a situação da estrada de Santa Maria e disse que não
sabe mais qual explicação dar para os moradores e solicitou que o responsável pela
empresa que fez a obra tomasse alguma providência. O senhor Presidente, após as
saudações disse que a eleição já passou, que cada vereador é responsável pelo que fala e
justificou porque não concedeu direito de resposta aos vereadores que se sentiram
ofendidos com a fala do colega. Disse que não tem inimigo político mas adversário e
que acredita que passou por turbulências na política exatamente por sua forma de fazer
política. O vereador José Araújo Silva Filho disse que o pronunciamento da vereadora
Querlangela foi importante e ela fala em nome de todos os vereadores que foram
ofendidos pelo vereador Mastrangelo e que esta Casa precisa ser respeitada por todos.
Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a presente sessão. Matinha-MA, aos 25 dias do mês de abril de
2022.
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