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

Aos

16

(nove)

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 Oitava 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, Florimar Pinheiro Bastos Erikson de
Jesus Queiroz Azevedo, Ulisses Silva Neto, José Araújo Silva Filho, Florismar Gomes
Silva. Ausente os vereadores Mastrângelo Diniz Rabelo Rabelo, Talison Silva e Silva e
Vilmara Chagas Pereira. Verificando-se a presença da maioria absoluta dos vereadores o
senhor Presidente convidou a vereadora Querlangela Santos Trindade para compor a
Mesa como Primeira secretária, após 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 sendo feito
ressalva pelo vereador Ulisses Silva Neto para que ficasse consignado em Ata o valor
informado pela Prefeita de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) referente ao
precatório do FUNDEF, em seguida a ata foi votada e aprovada com a presente ressalva.
Não havendo inscritos para uso da tribuna o trabalho passou para a ordem do dia com as
seguintes matérias: Projeto de Lei n.º 002/2022, que Institui o Dia Municipal do Reggae,
e dá outras providências, de autoria dos vereadores Florimar Pinheiro Bastos e Vilmara
Chagas Pereira, após a leitura a matéria foi encaminhada para as Comissões Competentes.
Indicação n.º 006/2022, Indicando a Cessão do Prédio onde funcionava a Escola
Municipal Santo Antônio de Lisboa, localizada no povoado os Paulos para a Associação
Quilombola, de autoria dos vereadores Rui Rone Amaral e José Araújo Silva Filho. Posto
em discussão os autores fizeram suas justificativas e após receber apoio dos demais
vereadores a indicação foi votada e declarada aprovada por todos. Indicação n.º
007/2022, Indicando o armazenamento de material para prover melhoramento de
caminho de acesso em período chuvoso, de autoria do Vereador Florismar Gomes Silva.
Após as discussões a proposição foi votada e aprovada. Aberta a Tribuna Popular
achava-se inscrita a senhora Pedrolina Costa moradora da comunidade Os Paulos a quem
foi concedida oportunidade para uso da palavra, após as saudações agradeceu o espaço e
disse que o motivo da sua vinda a esta Casa e pedir apoio dos vereadores para resolver

uma questão relacionada à educação e explicou a situação que se refere aos alunos da
comunidade que se deslocam para a escola da Preguiça, principalmente os menores que
sofrem por estarem estudando em turma multe seriada, pela falta de merenda escolar e
por terem que sair no mesmo horário dos alunos maiores. Solicitou que esses alunos
tivessem oportunidade de estudarem na sua comunidade já que tem duas escolas fechadas.
No grande expediente a palavra foi franqueada aos vereadores e usada pelo senhor
Ulisses Silva Neto, o qual Solicitou que o Poder Executivo colocasse lixeira em pontos
estratégicos nas vias pública da nossa cidade. Parabenizou a Comissão de moradores do
Povoado Os Paulos representada pela senhora Pedrolina e disse que recebe com tristeza
as informação e reivindicações feita por ela e pediu que as informações fossem levada ao
conhecimento da gestão e que a Secretária pudesse olhar com carinho e resolver a
situação, que cobrar um ensino de qualidade é um direito de todos. Falou com relação as
estrada e disse que a comunidade também deve está reunida para solicitar as melhorias e
frisou a estrada de Preguiça que já saiu recurso para melhorar e espera que a comunidade
fique atenta na execução da obra. O senhor Florismar Gomes Silva reforçou o pedido do
vereador e disse que já foi aprovado um requerimento de sua autoria para colocação de
lixeira na ruas da cidade. Parabenizou a comunidade pelas reivindicações feitas e disse
que é dessa forma que se reivindica e não fazendo politicagem, que terão apoio desta Casa
para resolver as questões. O senhor Rui Rone Amaral também falou de sua reivindicação
de colocar lixeiras com placas educativas na vias públicas municipais, com relação as
estradas disse que no período chuvoso é impossível resolver os problemas mas acredita
que na hora certa a gestora estará resolvendo os problemas. O senhor Jehan Márlio Cunha
Rabelo, parabenizou a comunidade Os Paulos pelas reivindicações e disse que a
comunidade terá o apoio desta Câmara na resolução das reivindicação. Falou sobre o
melhoramento das estradas e que este é o ano que tem apresentado mais dificuldades
devido as intensas chuvas e que a gestão tem a preocupação em corrigir as deteriorações
ocorridas nas vias públicas. O senhor José Araújo Silva Filho falo sobre as reivindicações
da senhora Pedrolina e disse que esta Casa irá em busca das informações e soluções
necessárias. O senhor Florimar Pinheiro Bastos parabenizou a Comunidade Os Paulos,
em nome dos que aqui representam e reforçou que esta Casa apoia as reivindicações
populares e que estarão ombreados para que alguma solução seja alcançada. A senhora
Querlangela Santo Trindade também parabenizou a comunidade e disse que como líder
de governo, estará levando as reivindicações ao conhecimento da gestão e acredita que
terão alguma resposta. Se tratando da situação das estrada, disse que a prefeita tem feito
levantamento para resolver os problemas, que tem se mostrado preocupada e que trabalha
responsabilidade para o bem do povo matinhense. Nada mais havendo a tratar, o senhor

presidente declarou encerrada a presente sessão. Matinha-MA, aos 16 dias do mês de
maio de 2022.
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