
ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DA 

LEGISLATURA DE 2021/2022. 

 

Aos 11 (onze) 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 Quinta  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, Jehan Márlio Cunha, 

Mastrângelo Diniz Rabelo Rabelo, Rui Rone Amaral, Querlangela, Santos Trindade, Vilmara 

Chagas Pereira, Florismar Gomes Silva, José Araújo silva Filho, Talison Silva e Silva. 

Ausentes os vereadores, Ulisses Silva Neto e Erikson de Jesus Queiroz Azevedo. Verificando-

se a presença da maioria absoluta 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. Franqueada a palavra fez uso da oportunidade o vereador Rui Rone Amaral, após 

as saudações falou sobre sua alegria pelo fato de Matinha ter recebido iluminação na avenida 

de boa qualidade e de outro lado a tristeza pelos vândalos que tem furtado lâmpadas da praça 

da família, prejudicando o ambiente e solicitou que o Poder Público Municipal 

disponibilizasse vigia para a praça. Na ordem do dia foi feita a leitura da pauta constando das 

seguintes matérias: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n.° 001/2022, que 

determina o dia e hora da eleição para escolha dos novos membros da Mesa Diretora da 

Câmara Municipal de Matinha para o biênio de 2023 a 2024, e dá outras providências.” de 

autoria da Mesa Diretora, após as discussões o projeto de Decreto Legislativo foi votado e 

aprovado por unanimidade.  PROJETO DE LEI nº 001/2022, que dispõe sobre denominação 

do prédio da Câmara, Plenário Legislativo, Tribuna Legislativa e Galeria da Memória 

Legislativa da sede própria da Câmara Municipal de Vereadores de Matinha-MA, de autoria 

do vereador Jehan Márlio Cunha Rabelo. Após a leitura, a matéria foi encaminhada para a 

Comissão de Justiça, em seguida, em comum acordo entre os Parlamentares, a sessão foi 

suspensa por 20 (vinte) minutos para análise da Comissão. Retomando os trabalhos, 

respeitando os dispositivos regimentais, o projeto foi posto em discussão, onde ouviu-se a 

justificativa do autor e recebeu o apoio dos demais vereadores, passando para a votação o 

projeto foi aprovado por todos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a 

presença de todos e declarou encerrada a presente sessão. Matinha-MA, aos 11  dias do mês 

de abril de 2022. 

Presidente: 

1º Secretário: 

2º Secretária: 



 

 

 

 

 


