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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 DE MARÇO DE 20211 

VERSA SOBRE: VOTAÇÃO DAS COMISSÕES PERMAMENTES 2021-2022. 

PROJETOS DE LEI: PROJETO DE LEI Nº 01/2021 - INSTITUI O DIA MUNICIPAL DA 

MULHER MATOENSE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (Ver. Dayany Coutinho). 

PROJETO DE LEI N º 02/2021 - DECLARA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL 

IMATERIAL OS FESTEJOS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DE MATÕES/MA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (Ver. Lucas Medeiros). PROJETO DE LEI N º 03/2021 - 

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CACS-FUNDEB, EM CONFORMIDADE COM 

O ARTIGO 212-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REGULAMENTADO NA FORMA 

DA LEI FEDERAL Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020 E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. (Executivo). PROJETO DE LEI Nº 04/2021 - "ESTABELECE 

PRIORIDADE NO ATENDIMENTO EM ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS 

ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA”. (Ver. Lucas 

Medeiros). INDICAÇÕES:  VER. CLEMILTON LOUREIRO – INDICA A 

PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO POVOADO BARREIRO 

(INDICAÇÃO Nº 01-2021) / INDICA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA E 

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO (INDICAÇÃO Nº 01-2021). VER. HAGAMENON - 

INDICA UM PROJETO DE LEI VISANDO PROMOVER A UNIFICAÇÃO DA 

GUARDA MUNICIPAL COM OS AGENTES DE TRÂNSITO (INDICAÇÃO Nº 01-

2021).  

   No dia nove de março do ano de dois mil e vinte e um, 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 

                                                           
1 Dia Internacional da Mulher – As vereadoras e mulheres matoense foram homenageadas. 
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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. Logo após, foi dado prosseguimento a votação das Comissões 

Permanentes, previamente inscrita na reunião anterior, sendo a seguinte 

composição: COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL 

(PRESIDENTE: Hagamenon dos Santos Silva – Cidadania, RELATORA: Dayany de 

Aurea Leão Coutinho – Cidadania, MEMBRO: Aurélio da Mata Silva – PP). 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA (PRESIDENTE: Gilberto da 

Silva Lima – Democratas, RELATOR: Clemilton Loureiro Da Silva – Cidadania, 

MEMBRO: João Gomes da Silva Neto – PP). COMISSÃO DE TERRAS, OBRAS E 

SERVIÇOS PÚBLICOS (PRESIDENTE: Wederson Gaeth de Brito – PDT, RELATOR: 

Lucas Barbosa Medeiros Silva – Cidadania, MEMBRO: José Augusto Moreira de 

Castro – PP) COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO (PRESIDENTE: Christiane 

Maria Oliveira Pinheiro do Rêgo – PP, RELATORA: Jacqueline Costa Assunção – 

Democratas, MEMBRO: Maria Ilma de Morais Clímaco – PDT). Os senhores 

vereadores e vereadoras receberam cédulas constando a presente 

indicação, assinaram as cédulas, como declaração de voto. Ao final, foi 

recolhido todos os votos e o presidente constou as comissões, ora citadas, 

aprovadas unanimemente. No momento seguinte, o presidente determinou a 

leitura das matérias que estavam em pauta. Incialmente, foi apresentado os 

projetos de lei, sendo: PROJETO DE LEI N º 03/2021 - DISPÕE SOBRE A 

REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - 

CACS-FUNDEB, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 212-A DA CONSTITUIÇÃO 
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FEDERAL, REGULAMENTADO NA FORMA DA LEI FEDERAL Nº 14.113, DE 25 DE 

DEZEMBRO DE 2020 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (Executivo). PROJETOS DE LEI: 

PROJETO DE LEI Nº 01/2021 - INSTITUI O DIA MUNICIPAL DA MULHER MATOENSE, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (Ver. Dayany Coutinho). PROJETO DE LEI N º 

02/2021 - DECLARA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL OS FESTEJOS DO 

DIVINO ESPÍRITO SANTO DE MATÕES/MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (Ver. 

Lucas Medeiros). PROJETO DE LEI Nº 04/2021 - "ESTABELECE PRIORIDADE NO 

ATENDIMENTO EM ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS ÀS PESSOAS COM 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA”. (Ver. Lucas Medeiros). Após a 

leituras desses projetos, o presidente colocou para votação, respectivamente, 

e constatou aprovados por unanimidade. Na pauta da reunião, três 

indicações apreciadas, sendo elas: INDICAÇÕES:  VER. CLEMILTON LOUREIRO – 

INDICA A PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO POVOADO BARREIRO 

(INDICAÇÃO Nº 01-2021) / INDICA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA E 

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO (INDICAÇÃO Nº 01-2021). VER. HAGAMENON - 

INDICA UM PROJETO DE LEI VISANDO PROMOVER A UNIFICAÇÃO DA GUARDA 

MUNICIPAL COM OS AGENTES DE TRÂNSITO (INDICAÇÃO Nº 01-2021). Após o 

primeiro expediente, o presidente prosseguiu para o segundo expediente. 

Pela ordem de inscritos, o vereador Aurélio da Mata iniciou os discursos. O 

vereador saudou a todas as mulheres matoense em nome das vereadoras 

desse legislativo. Na sequência, o vereador fez cobranças no melhoramento 

da iluminação pública, além disso, requereu explicação do governo para 

esclarecer a escassez desse serviço. No mesmo tempo, solicitou o reparo nos 

banheiros públicos, como no mercado público e a Praça Lula Pereira. Outra 

demanda apresentada pelo vereador, foi a necessidade de a secretaria de 

meio ambiente adotar medidas de correção nas entradas da cidade, isso por 

que muitos entulhos estão sendo despejados, ocasionando a presença de 

urubus e animais peçonhentos. Considerou improprio que visitante se 



 
 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES 
 

 
CNPJ 01.561.963/0001-27 

Travessa Gonçalves Dias –  Centro –  CEP: 65.645.000 
camaramunicipalmatoes@hotmail.com 

 

deparem com essa situação, diante da bela cidade que temos. O Vereador 

Lucas Medeiros agradeceu os pares, pelo voto nos projetos de lei que 

apresentou. Diante disso, destacou a relevância dessas matérias para nosso 

município. Mais além, externou a felicidade de representar a população no 

dia do seu aniversário, assim, considerou um momento de extrema realização. 

A vereadora Christiane Pinheiro, iniciou seu discurso fazendo uma alusão ao 

dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 08 de março. Parabenizou 

as vereadoras deste parlamento e evidenciou a alegria de batalharem juntas. 

Enalteceu a ex-vereadora Tânia Pinheiro, sua mãe, a quem considerou um 

exemplo de mulher com grande representação popular. Pontuou que 

a importância da mulher na sociedade faz-se cada vez mais intensiva na 

ocupação de cargos públicos e privados. Assumem muitos perfis familiares, 

acumula tanto as funções trabalhistas quanto as domésticas e até as 

maternas, ficando, muitas vezes, sobrecarregada. Elogiou a atuação do 

vereador Lucas Medeiros, pelos projetos apresentados nesta casa. 

Acrescentou que espera o engajamento da prefeitura para que os 

tratamentos sejam mais rígidos e concludente no que diz respeito ao autismo. 

Falou sobre a lei Aldir Blanc, que prevê auxílio financeiro ao setor cultural. Fez 

indagações ao líder do governo: quais foram os critérios adotados na prática 

pelo setor competente da prefeitura? Quais foram os valores ofertados? Qual 

valor global distribuído e se o processo de seleção pode ser fornecido para 

que como representante posso fazer as análises. Além disso, requereu, do líder 

do governo, o termo de compromisso do Comando do 13º Batalhão com o 

município de Matões, desta forma, implantando a Patrulha Maria da Penha. 

Segundo a vereadora, essa patrulha ainda não foi implantada, por isso, 

cobrou explicações do líder do governo. Também, questionou os 

investimentos feito em combate a Covid19. De acordo com a vereadora, mais 

de cinco milhões de reais foram repassados pelo governo federal, desse valor, 



 
 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES 
 

 
CNPJ 01.561.963/0001-27 

Travessa Gonçalves Dias –  Centro –  CEP: 65.645.000 
camaramunicipalmatoes@hotmail.com 

 

pouco acima de dois milhões foram utilizados, conforme apresentado no 

portal da transparência.  Isto posto, a parlamentar relatou que fez buscas no 

saldo da prefeitura e constatou que menos de dois mil reais consta de todo 

esse valor. Nessa situação, cobrou explicações, pois a informação do portal 

não condiz com o valor exposto na conta da prefeitura. Reiterou que é dever 

do vereador acompanhar os recursos públicos e suas aplicações. Além disso, 

a vereadora cobrou o cumprimento da Lei nº 9.452 de 20 de março de 1997, 

que determina que as Câmaras Municipais sejam obrigatoriamente 

notificadas da liberação de recursos federais para os respectivos Municípios, 

com isso, mencionou duas notas de empenho para o melhoramento das 

estradas, e assegurou que todo recurso recebido trará felicidade a todos os 

vereadores.  A vereadora Dayany Coutinho, homenageou todas as mulheres 

matoense em nome da primeira dama Claudia Coutinho, destacou que é 

uma mulher atuante e que luta por suas ideias e que busca sempre em favor 

dos menos favorecidos, principalmente, na área da saúde.  Sobre seu projeto 

de lei, que cria o dia municipal da mulher, explicou que a data faz alusão ao 

grandioso ato político em dezesseis de outubro de dois mil e vinte, que contou 

a participação expressiva de mulheres, além disso, pontuou que o mês de 

outubro é o mês da saúde da mulher, por isso, considerou oportuno escolher 

essa data. Destacou a importância dos projetos do vereador Lucas Medeiros 

e acredita que a parti desse empenho, a população saberá entender muito 

mais quando o autismo. Ainda, reafirmou que o governo municipal tem se 

empenhado para conter a disseminação da Covid19.  Esclareceu que muito 

idosos já foram vacinados na sede e uma equipe já atua para atender toda 

a zona rural. Em tempo, reforçou a necessidade do isolamento e o uso de 

máscara. O vereador Wederson Gaeth de Brito, homenageou todas as 

mulheres em nome ex-prefeita Suely Pereira, do qual, considerou a prefeita 

mais atuante neste município. Quanto ao SAAE, cobrou a implantação do 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/127119/Lei-n-9.452-de-20-de-Marco-de-1997#art-2


 
 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES 
 

 
CNPJ 01.561.963/0001-27 

Travessa Gonçalves Dias –  Centro –  CEP: 65.645.000 
camaramunicipalmatoes@hotmail.com 

 

aplicativo do WhatsApp, como forma de melhoria no atendimento. 

Agradeceu o governo municipal que atendeu seu pedido de recuperação 

de estrada no bairro Alto Alegre. Tratando do pedido de unificação da 

guarda municipal e os agentes de transito, do vereador Hagamenon, foi 

sugerido que o executivo sente com as categorias e atenda as 

reinvindicações. Frisou a necessidade de implementação de quebra-molas 

na Av. Boa Esperança, para assegurar a vida dos condutores, diante disso, 

deu exemplo de outras ruas que foram atendidas com o mesmo pedido, desta 

forma, evitando danos. O Vereador José Augusto, cobrou a melhoria das 

estradas que foram danificadas pelas fortes chuvas, citou, por exemplo, a Rua 

Bacuri, que se encontra praticamente intrafegável. Ressaltou a importância 

dos projetos apresentados nesta casa, que trazem grandes benéficos à 

cidade. A vereadora Jacqueline Costa Assunção, considerou 

o dia internacional da mulher como um marco no calendário para discutir o 

empoderamento das mulheres e a sua luta. Salientou que o autista engloba 

diferentes síndromes, mas que são tão capazes, assim, como nós.  Com essa 

observação, a vereadora sugeriu um encontro de pais, para que todos as 

dúvidas sejam esclarecidas. Mostrou insatisfação quanto aos ataques que a 

direção do IEMA recebeu em rede social. Foi enfática ao dizer que a direção 

da instituição tem sua competência, e que foram selecionados diante da 

capacidade que possuem. Afirmou que não há nenhuma outra instituição 

mais assistida do que o IEMA, e que todos os gestores atendem de maneira 

responsável. Informou que, durante a pandemia, estiveram trabalhando sem 

mesmo tirar férias há dois anos, com essas justificativas, a vereadora repudiou 

os ataques recebidos. Informou que as cobranças de melhoramento das 

estruturas do IEMA, por conta das fortes chuvas, foram levadas até as 

instâncias superiores. Entretanto, é de conhecimento que o processo é lento. 

Por isso, repudiou o ataque que desvalorizou a liderança da mulher, mas 



 
 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES 
 

 
CNPJ 01.561.963/0001-27 

Travessa Gonçalves Dias –  Centro –  CEP: 65.645.000 
camaramunicipalmatoes@hotmail.com 

 

garantiu que são capazes de dar assistência de forma devida. A vereadora 

Ilma Clímaco, fez homenagem especial as mulheres do povoado Santa Luzia. 

Atreveu-se a pôr como exemplo da força da mulher e superação, pois, antes, 

assumia apenas o papel de dona de casa, mãe e esposa. Ao se deparar com 

a ausência do esposo, teve que assumir várias papeis, bem como, representar 

a população dessa cidade. Cobrou agilidade do poder público para colocar 

à disposição da população do povoado Santa Luzia um transporte da saúde. 

Expos que disponibilizou um veículo e motorista para a localidade, entretanto, 

a demanda é alta e além disso, põe risco às pessoas que não tem qualquer 

preparo para atender possíveis pacientes que contraem a Covid19. Falou 

também da necessidade de recuperação da estrada que liga esse povoado, 

além do roço, pois a mata tem avançando, trazendo risco aqueles que 

transitar por aquela estrada.  O Vereador Gilberto, fez homenagens a 

professora Joseane, do povoado Infinito, que faleceu recentemente. 

Considerou um exemplo de força da mulher. Disse que esteve com o 

secretário de governo, e, este já antecipou que as estradas serão 

recuperadas após o recesso das chuvas, antes, algumas comunidades estão 

sendo atendidas, como exemplo o povoado Atoleiro. Cobrou melhorias da 

empresa Equatorial para que forneça energia de qualidade, pois algumas 

comunidades estão sofrendo com a queda de energia. À parte, os 

vereadores e vereadores apresentaram sugestões para que adotem medidas 

a fim da empresa agilizar o atendimento e para que forneça um serviço 

rápido. Acatando as sugestões, o vereador Gilberto reiterou a dificuldade e 

garantiu que buscará tomar as melhores medidas para atender a nossa 

população. O vereador Clemilton Loureiro, destacou suas indicações nesta 

casa, e explicou que seu pedido atende um anseio da população, pedidos 

feitos ainda no período de campanha, se referindo ao poço artesiano no 

povoado Barreiro. Assim, cabe a população aguardar a seriedade do prefeito 
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em cumprir o que foi prometido.  Justificou também a necessidade da 

recuperação de estrada que liga Matões ao povoado Peruca, alegou que há 

quarenta e cinco anos, muitos gestores deixaram de prestar assistência 

aquela região, todavia, acredita que o Prefeito Ferdinando tomará medidas 

cabíveis. O vereador Hagamenon, disse que fica triste com a ausência da 

população no plenário, mas ao mesmo tempo, feliz pelo presidente da 

câmara respeitar o decreto do estado e o zelo com a saúde pública. 

Esclareceu a todos que seu pedido de unificação já fortalece a guarda 

municipal, sendo unificado, o pensamento e as medidas serão coletivas, de 

maneira rápida e práticas para ambas categorias.  Juntas, terão forças para 

lutar por melhorias. Explicou que o recurso de WhatsApp no SAAE está sendo 

implementando na autarquia pelos gestores que ali estão. Garantiu que a 

demanda do vereador Aurélio será levada a secretaria de meio ambiente 

para que analise e tome medidas a respeito do seu pedido. Sobre a estrada 

que liga o povoado Santa Luzia, informou que o governo pretende construir 

uma nova estrada, assim, trazendo o conforto que todos esperam. Frisou que 

a melhoria da iluminação está nos planos do governo e logo os principais 

pontos serão atendidos. Respondeu a vereadora Christiane Pinheiro dizendo 

que todas as informações cobradas a respeito da Lei Aldir Blanc, estão no 

mesmo sistema do qual a vereadora constatou os dados apresentados nos 

seus discursos, diante disso, pediu atenção da vereadora para que não insista 

em indagações das quais já estão sendo transparente. Esclareceu que não 

afirmou possuir um termo de compromisso com o Batalhão e a prefeitura, mas 

que as ações da Patrulha Maria da Penha já estão sendo desenvolvidas em 

nosso município. Assegurou que a assistência existe e que o trabalho vem 

ocorrendo. Em tempo, disse para a veredaora que suas críticas são omissões 

de sua legislatura passada. Enquanto isso, o governo está de portas abertas 

para responder e executar medidas que tragam melhorias e crescimento. O 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/cultura-artes-historia-e-esportes/2020/08/lei-aldir-blanc-de-apoio-a-cultura-e-regulamentada-pelo-governo-federal
https://www.gov.br/pt-br/noticias/cultura-artes-historia-e-esportes/2020/08/lei-aldir-blanc-de-apoio-a-cultura-e-regulamentada-pelo-governo-federal
https://www.gov.br/pt-br/noticias/cultura-artes-historia-e-esportes/2020/08/lei-aldir-blanc-de-apoio-a-cultura-e-regulamentada-pelo-governo-federal
https://www.gov.br/pt-br/noticias/cultura-artes-historia-e-esportes/2020/08/lei-aldir-blanc-de-apoio-a-cultura-e-regulamentada-pelo-governo-federal
https://www.gov.br/pt-br/noticias/cultura-artes-historia-e-esportes/2020/08/lei-aldir-blanc-de-apoio-a-cultura-e-regulamentada-pelo-governo-federal
https://www.gov.br/pt-br/noticias/cultura-artes-historia-e-esportes/2020/08/lei-aldir-blanc-de-apoio-a-cultura-e-regulamentada-pelo-governo-federal
https://www.gov.br/pt-br/noticias/cultura-artes-historia-e-esportes/2020/08/lei-aldir-blanc-de-apoio-a-cultura-e-regulamentada-pelo-governo-federal
https://www.gov.br/pt-br/noticias/cultura-artes-historia-e-esportes/2020/08/lei-aldir-blanc-de-apoio-a-cultura-e-regulamentada-pelo-governo-federal
https://www.gov.br/pt-br/noticias/cultura-artes-historia-e-esportes/2020/08/lei-aldir-blanc-de-apoio-a-cultura-e-regulamentada-pelo-governo-federal
https://www.gov.br/pt-br/noticias/cultura-artes-historia-e-esportes/2020/08/lei-aldir-blanc-de-apoio-a-cultura-e-regulamentada-pelo-governo-federal
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vereador João Gomes, líder da oposição, reforçou o compromisso de 

trabalhar pelo bem-estar da população. Destacou as matérias que foram 

apresentadas nesta casa, considerou relevante. Pontuou o Projeto de Lei nº 

03-2021, que trata sobre o conselho do Fundeb, cobrou ainda mais 

independência desse conselho, que muitas vezes se reuniu, inclusive, na sala 

do secretário de educação. Considerou relevante o projeto de lei da 

vereadora Dayany Coutinho, bem como, do vereador Lucas Medeiros. 

Lamentou que muitos requerimentos já foram apresentados nesta casa, mas 

muitos não foram atendidos. Insistiu que o executivo dever ter a sensibilidade 

da execução, assim, respeitando a população que tanto perece. Cobrou do 

governo que atenda a guarda municipal e guarda de transito, que permitam 

ser ouvidos. Justificou que as melhorias não estão sendo atendidas, por isso, 

essa unificação precisa ser ainda mais ampla. À parte, a vereadora Christiane 

Pinheiro insistiu que não existe o tempo de cooperação entre o município e o 

comando, por isso, continuou fazendo o pedido para que seja o intermediário 

desse acordo, com isso, permitindo a atuação de proteção da mulher. 

Enfatizou que seu desejo é que patrulha exista e atenda todas aquelas que 

precisam. Por fim, o vereador João considerou oportuno a cobrança junto a 

empresa Equatorial para que resolvam muitos problemas que existem no 

município relacionado à distribuição de energia. Concluindo a reunião, o 

senhor presidente enalteceu as matérias que foram apresentadas e fez 

homenagens a todos as mulheres em nome de sua mãe. Prestou condolências 

aos familiares da professora Joseane e o ex-funcionário público Neuton, 

funcionários públicos que faleceram recentemente. 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, 09 de março de 2021. 
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