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ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE 

LEGISLATURA 2021-2024 

 
 

Versa sobre a Posse dos (as) Vereadores (as), Posse 

da Mesa Diretora para o Biênio de 2021-2022 e a 

Posse do Prefeito e Vice-Prefeito de Matões –MA. 

 

No dia primeiro de janeiro no ano de dois mil e vinte e um, às 00h01min, nesta cidade 

de Matões, estado do Maranhão, no Plenário da Câmara Municipal de Matões, 

localizado na Travessa Gonçalves Dias – Centro, estiveram presentes os candidatos 

eleitos na última eleição municipal, realizada no dia quinze de novembro de dois mil 

e vinte. Sendo os vereadores: Aurélio da Mata Silva, Christiane Maria Oliveira Pinheiro 

do Rêgo, Clemilton Loureiro da Silva, Dayany de Arêa Leão Coutinho, Gilberto da Silva 

Lima, Hagamenon dos Santos Silva, Jacqueline Costa Assunção, João Gomes da Silva 

Neto, José Augusto Moreira de Castro, Lucas Barbosa Medeiros Silva, Maria Ilma de 

Marais Clímaco, Thyago Morais de Brito e Wederson Gaeth de Brito. Também esteve 

presente o prefeito reeleito Ferdinando Araújo Coutinho e o Vice-Prefeito Oziel Silva. 

Inicialmente, foi cantado o hino nacional como abertura da solenidade.  A presidente 

da Sessão, Jacqueline Costa Assunção, assumiu interinamente por ser a mais idosa 

entre todos, conforme determina o Regimento Interno. Declarada aberta a sessão de 

posse, a presidente constatou que todos os eleitos ao cargo de vereador apresentaram 

seu diploma e declaração de bens, conforme determina a lei. Logo em seguida, a 
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presidente interina pediu que todos os vereadores se colocassem de pé para prestarem 

o seguinte juramento: “prometo cumprir a constituição federal, a constituição do 

estado e a lei orgânica do município, desempenhar com lealdade o mandato que me 

foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do nosso povo, assim 

prometo”. Logo em seguida, declarou os vereadores empossados. No mesmo instante, 

concedeu um tempo para que os interessados apresentassem o requerimento de 

inscrição para concorrer a eleição da Nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Matões para o Biênio 2021-2022. Após percorrido o tempo, a presidente informou que 

houve dois registros de chapas. Ficando assim: CHAPA 01 – “LUTANDO POR MATÕES”, 

Presidente – Thyago Morais de Brito; Primeiro Vice-presidente – Clemilton Loureiro da 

Silva; Segundo Vice-presidente – Gilberto da Silva Lima; Primeira Secretária – 

Jacqueline Costa Assunção; Segundo Secretário – Lucas Barbosa Medeiros Silva. 

CHAPA 02 – “TODOS POR MATÕES”, Presidente – José Augusto Moreira de Castro; 

Primeiro Vice-presidente – Aurélio da Mata Silva; Segundo Vice-presidente – Maria 

Ilma de Morais Clímaco; Primeiro Secretário – Christiane Maria Oliveira Pinheiro do 

Rêgo; Segundo Secretário – Wederson Gaeth de Brito. Verificada a legalidade das 

chapas, os vereadores foram convocados nominalmente, em ordem alfabética, para 

declarar o seu voto de modo secreto, como diz o regimento. As vereadoras Christiane 

Pinheiro e Dayany Coutinho, secretariaram a votação, avaliaram as cédulas e apuraram 

os votos. Foi constatado que seis vereadores votaram na Chapa 02, enquanto sete 

vereadores votaram na Chapa 01, assim, a presidente interina constatou e declarou 
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eleita a Chapa 01 – “Lutando por Matões”.  O presidente eleito, Thyago Morais de 

Brito, prosseguiu com a Solenidade e convidou o prefeito eleito, Ferdinando Araújo 

Coutinho, e o Vice-prefeito, Oziel Silva Oliveira, a se colocarem de pé e prestaram o 

presente juramento perante todos: “prometo manter, defender e cumprir a 

constituição federal, a constituição do estado e a lei orgânica do município, promover 

o bem geral do município e exercer o mandato que o povo me confiou, assim prometo”. 

Imediatamente, o presidente Thyago Brito declarou o prefeito e vice-prefeito de 

Matões empossados. Após o ato, o prefeito reeleito realizou um breve discurso onde 

reafirmou o compromisso com a cidade e agradeceu a população que acreditou no seu 

trabalho por mais quatro anos. O vice-prefeito, Oziel Silva Oliveira, também discursou 

e enfatizou que o trabalho vai continuar para que todos os problemas sejam 

superados, assim, permitindo a assistência à toda comunidade. Nessa sessão solene, 

esteve também presente o vice-prefeito de Timon, João Rodolfo. Posteriormente, o 

vice-prefeito de Timon manifestou saudações aos presentes e principalmente aos 

vereadores eleitos, prefeito e vice-prefeito de Matões. Disse que espera bons 

resultados nesta legislatura para que o município avance cada vez mais. Por fim, o 

presidente da Câmara Municipal, Thyago Morais de Brito, fez uso da tribuna e 

agradeceu além dos seus eleitores, sua mãe, família e amigos que mais uma vez o 

colocou como representante do povo. No mesmo momento, retribuiu sua gratidão aos 

vereadores que votaram na sua chapa, assim, permitindo que seja presidente desse 

legislativo para o biênio de 2021-2022. Nada mais havendo a tratar, o presidente 
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declarou encerrada a Sessão Solene, antes agradeceu a presença da população 

presente e daqueles que acompanharam a transmissão por meio remoto via facebook.  

Essa ata vai assinada por todos os (as) vereadores (as), prefeito e vice-prefeito. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES, 01 DE JANEIRO DE 2021. 

 

 

THYAGO MORAIS DE BRITO, Presidente (DEM). 

CLEMILTON LOUREIRO DA SILVA, Primeiro Vice-Presidente (CIDADANIA). 

GILBERTO DA SILVA LIMA, Segundo Vice-Presidente (DEM). 

JACQUELINE COSTA ASSUNÇÃO, Primeira Secretária (DEM). 

LUCAS BARBOSA MEDEIROS SILVA, Segundo Secretário (CIDADANIA). 

AURÉLIO DA MATA SILVA, Vereador (PP). 

CHRISTIANE MARIA OLIVEIRA PINHEIRO DO RÊGO, Vereadora (PP). 

DAYANY DE ARÊA LEÃO COUTINHO, Vereadora (CIDADANIA). 

HAGAMENON DOS SANTOS SILVA, Vereador (CIDADANIA). 

JOÃO GOMES DA SILVA NETO, Vereador (PP). 

JOSÉ AUGUSTO MOREIRA DE CASTRO, Vereador (PP). 

MARIA ILMA DE MORAIS CLÍMACO, Vereadora (PDT). 

WEDERSON GAETH DE BRITO, Vereador (PDT). 

 


