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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 02 DE MARÇO DE 2021 

   No dia vinte e três de fevereiro de 2021, às 18h00min, no Plenário da Câmara 

Municipal de Matões, nos termos legais do Regimento Interno foi realizada a 

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Matões. Esteve presente os 

seguintes vereadores:  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; Aurélio da Mata Silva, Christiane 

Maria Oliveira Pinheiro do Rêgo, Dayany de Arêa Leão Coutinho, Hagamenon 

dos Santos Silva, João Gomes da Silva Neto, José Augusto Moreira de Castro, 

Maria Ilma de Morais Clímaco e Wederson Gaeth de Brito. Na abertura dos 

trabalhos, foi realizada uma leitura bíblia. Na sequência, foi apresentada a ata 

da Sessão anterior que foi aprovada sem ressalvas. No momento seguinte, o 

presidente facultou um tempo para que os vereadores e vereadoras 

realizassem inscrição para compor as comissões permanentes. Em seguida, 

comunicou que a votação dos inscritos ocorreria na sessão seguinte. No 

segundo expediente, o vereador Clemilton Loureiro fez uso da palavra. No seu 

discurso, o vereador ressaltou que o município vem trabalhando para o 

retorno das aulas e destacou que as medidas de prevenção estão sendo 

avaliadas e repassadas para os pais e alunos. Pontou que a educação é de 

suma importância, por isso, o município precisa trabalhar para que os alunos 

retomem a sala de aula. Lamentou que as chuvas têm causado estragos em 

algumas regiões e também na sede, entretanto, afirmou que o governo já 

planeja a recuperação logo após a diminuição das chuvas.  O vereador 

Aurélio da Mata destacou que deste quando assumiu a suplência neste 

parlamento, fez cobranças de recuperação de obras, mas até agora nada 

foi solucionado. Destacou algumas quadras de esporte, campo de futebol 
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que se encontram com péssima estrutura, desta forma, impossibilitando a 

prática de esporte. Por isso, cobrou providencias e agilidade do governo para 

garantir o direito da população. A vereadora Christiane Pinheiro destacou o 

empoderamento da mulher e a sua representação diante da sociedade. 

Enfatizou que tem um posicionamento firme e luta por aquilo que acredita. 

Elogiou a postura da vereadora Jacqueline e mencionou o trabalho que 

desenvolveu enquanto presidente desta casa. Além disso, a vereadora trouxe 

a necessidade da implantação da Patrulha Maria da Penha no município, por 

isso, cobrou uma audiência pública na qual contaria com a presença do 

Comandante. Esclareceu que essa Patrulha vai proteger a mulher e contará 

com um veículo e policiais que atenderão os casos por meio periódico, o 

município apenas assinaria um Termo de Acordo. Refutou o presidente da 

casa alegando que não cumpriu o regimento interno não permitindo a leitura 

do requerimento da bancada da oposição do qual solicita a presença do 

Secretário de Educação para esclarecer todo o processo de retorno das 

aulas, isso, diante da pandemia que enfrentamos. Por fim, pediu mais respeito 

e mais diálogo. O Vereador Lucas Medeiros relembrou que seu papel é 

trabalhar ao lado do povo e acompanhar todo anseio da cidade. Esclareceu 

que todas as demandas estão sendo levadas ao prefeito e prontamente são 

respondidas. Garantiu que todas as secretarias estão de portas abertas para 

atender a demanda de cada vereador. Além disso, frisou a dificuldade que o 

município possui para manter veículos, o momento é difícil e a demanda é 

grande, porém o prefeito não pode agir de maneira irresponsável ao liberar 

uma frota de veículos e não poder manter o serviço. Por essa razão, disse que 

tem servido à população com veículo próprio até a possibilidade da 

prefeitura se reestruturar. A vereadora Jacqueline Costa Assunção ressaltou a 

necessidade do equilíbrio no legislativo, assim, permitindo que o trabalho 

avance. Pontuou que houve uma reunião com o prefeito e lá foi debatido 
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todos esses questionamentos da oposição, e, garantiu que após o período de 

chuva as ruas e estradas serão recuperadas. Lamentou o momento que 

vivemos, mas salientou que é importante continuar a vida com toda 

segurança. O vereador Wederson Brito questionou o presidente Thyago Brito 

que ainda não colocou nenhuma matéria nesta casa para votação. Lembrou 

que há três meses iniciaram os trabalhos, mas até agora nenhum assunto foi 

debatido. Além disso, falou do problema dos bueiros no município, como no 

bairro Alto Alegre e Boa Esperança. Cobrou um concurso público no município 

para gerar oportunidade aqueles que necessitam de emprego. Tratou do 

trabalho de combate a Covid19 ao dizer que a população ainda precisa 

compreender da importância da vacinação e se propôs a levar aquele que 

tem dificuldade de se deslocar até o ponto de vacinação. Concluiu 

parabenizando o trabalho do prefeito que começou a construir mais uma 

escola no povoado Santa Helena. O vereador José Augusto considerou 

oportuno o retorno das aulas, e cobrou que as medidas de recuperação de 

estradas não sejam apenas quando o inverno cessar, pois há lugares que 

praticamente estão isolados. Falou que deseja ter uma boa 

representatividade e fazer parceria, aprovando aquilo que seja de 

desenvolvimento em Matões. Ao final, mencionou seu trabalho dentro do 

município, como um mutirão de construção de bueiro no povoado Boa 

Esperança. A vereadora Dayany Coutinho, pontuou o avanço da pandemia, 

mas assegurou que a secretaria de saúde vem respeitando todo um processo 

exigido pelos órgãos. Mas além disso, clamou para a população manter o uso 

de máscara e sempre lavar as mãos. Explicou também que já existe uma 

equipe de profissionais à disposição daqueles idosos que não puderem se 

deslocar até o ponto de imunização. O Vereador João Gomes, o Tijão, 

mostrou satisfação em representar a oposição como líder da oposição neste 

parlamento, disse que estará à disposição da comunidade. Fez cobranças a 
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respeito dos transportes da secretaria de saúde e outros veículos que 

pertencem ao patrimônio do município. Lamentou que muitos veículos estão 

deixados de lado na garagem, enquanto a população carece, assim, como 

as comunidades das quais o vereador citou. Cobrou respostas e agilidade do 

governo para atender essa demanda. Além disso, o vereador requereu que o 

governo atenta as reivindicações da guarda municipal que precisa de 

condições básicas para poder atuar. Tratou também de outra problemática 

que é o avanço da Covid19 e a preocupação com o retorno das aulas, por 

isso, considerou pertinente a presença do Secretário de Educação. O 

vereador Hagamenon destacou o prazer de ser representante do município, 

fez defesas ao governo explicando as dificuldades enfrentadas. Assegurou 

que os trabalhos de recuperação de prédios e estradas, tudo isso, logo após 

o período chuvoso. Fez duras críticas ao ex-vereador que alegou que a 

prefeitura recuperou a rua do qual mora, entretanto, deixou claro que essa 

afirmativa é infundada, pois a prefeitura tem ajustados as ruas com casos 

urgentes. Como não havia mais nada a tratar, o senhor presidente declarou 

encerrada a reunião, antes convocou a todos para próxima sessão ordinária. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Matões, 02 de março 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). 
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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). 

 


