
 
 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES 
 

 
CNPJ 01.561.963/0001-27 

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

 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 DE MARÇO DE 2021 

 

REQUERIMENTO: 03/21: DE AUTORIA DA VEREADORA CHRISTIANE 

MARIA OLIVEIRA PINHEIRO DO RÊGO – PP - REQUER CÓPIAS DOS 

PROCESSOS REFERENTES AOS EDITAIS 01,02,03 E 04 DE OUTUBRO DE 

2020. INDICAÇÃO: 01/21: DE AUTORIA DO VEREADOR WEDERSON 

GAETH DE BRITO – PDT - SEJA ENCAMINHADA A PRESENTE 

INDICAÇÃO AO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATÕES, A FIM DE 

QUE DETERMINE A INSTALAÇÃO DE QUEBRA – MOLAS NA AVENIDA 

BOA ESPERANÇA, BAIRRO MATADOURO. 02/21: DE AUTORIA DO 

VEREADOR WEDERSON GAETH DE BRITO – PDT - QUE SEJA 

ENCAMINHADA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO A PRESENTE 

INDICAÇÃO DE PROJETO DE LEI, VISANDO ALTERAÇÃO NA LEI 

MUNICIPAL Nº 671/2019. 01/21: DE AUTORIA DA VEREADORA 

CHRISTIANE PINHEIRO – PP - QUE SEJA ENCAMINHADO AO ILMO. 

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA A SOLICITAÇÃO DE 

RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA MATÕES AO POVOADO 

GENTIL.  

   No dia dezesseis de março do ano de dois mil e vinte e um, às 18h00min, 

através da plataforma Zoom, diante da pandemia que o país enfrenta, foi 

realizada a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Matões. Estiveram  

presentes 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; 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 
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anterior que foi aprovada sem ressalvas. Na pauta da reunião estava: 

REQUERIMENTO: 03/21: DE AUTORIA DA VEREADORA CHRISTIANE MARIA OLIVEIRA 

PINHEIRO DO RÊGO – PP - REQUER CÓPIAS DOS PROCESSOS REFERENTES AOS EDITAIS 

01,02,03 E 04 DE OUTUBRO DE 2020. INDICAÇÕES: 01/21: DE AUTORIA DO VEREADOR 

WEDERSON GAETH DE BRITO – PDT - SEJA ENCAMINHADA A PRESENTE INDICAÇÃO AO 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATÕES, A FIM DE QUE DETERMINE A INSTALAÇÃO DE 

QUEBRA – MOLAS NA AVENIDA BOA ESPERANÇA, BAIRRO MATADOURO. 02/21: DE 

AUTORIA DO VEREADOR WEDERSON GAETH DE BRITO – PDT - QUE SEJA ENCAMINHADA 

AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO A PRESENTE INDICAÇÃO DE PROJETO DE LEI, VISANDO 

ALTERAÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 671/2019. 01/21: DE AUTORIA DA VEREADORA 

CHRISTIANE PINHEIRO – PP - QUE SEJA ENCAMINHADO AO ILMO. SECRETÁRIO DE 

INFRAESTRUTURA A SOLICITAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA MATÕES 

AO POVOADO GENTIL. As matérias foram apresentas no primeiro expediente, e 

despachadas pelo presidente. No segundo expediente, o Vereador Lucas 

Medeiros, iniciou os discursos agradecendo a equipe da saúde do município 

de Matões, pelo trabalho desenvolvido em todo município em combate ao 

Coronavírus. Também, ressaltou a atuação do governo municipal, que atua 

no melhoramento da infraestrutura da cidade, mencionou a recuperação da 

estrada que liga o povoado Borges ao Buriti Frio, bem como, no povoado 

Laranjeira, permitindo o trafego de pessoas naquela região, por isso, 

agradeceu a atuação do governo em nome de toda comunidade. Da 

mesma forma, pontou que outras localidades estão sendo assistidas, como no 

povoado Santa Luzia. No final, garantiu que após a diminuição das chuvas, 

todas as vias serão recuperadas. A vereadora Christiane Pinheiro considerou 

oportuno a recuperação das estradas, visto que, as fortes chuvas têm 

causado erosão em vários pontos. Reafirmou a necessidade do 

melhoramento da estrada que liga a zona urbana até a localidade Bacaba, 

como apresentada em sua Indicação. Enfatizou a relevância das 

reivindicações de um vereador, pois, segundo a vereadora, diante de suas 
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cobranças apresentadas nesta casa, a Patrulha Maria da Penha foi instalada 

no município. Disse que se sente feliz, pela Secretaria de Assistência Social ter 

inserido esse serviço às mulheres que necessitam de amparo. Ainda em seu 

discurso, a vereadora cobrou os serviços da Secretaria de Agricultura no 

Associação Tanque dos Melquíades. Conforme dito pela vereadora, o 

governo estadual já distribuiu as sementes para todos os agricultores, todavia, 

nesse ano, a prefeitura ainda não fez sua parte em arar as terras para os 

agricultores dessa associação. Ainda questionou o governo, através da 

secretaria de educação, que ainda não realizou as eleições para diretores de 

escola da rede municipal, mediante a lei sancionada pela ex-prefeita Suely 

Pereira. Mesmo diante da pandemia, a vereadora considerou que tal fato não 

justifica o descumprimento dessa norma. Direcionou seu discurso ao líder do 

governo, vereador Hagamenon, justificando que seus pedidos foram 

requisitados nesta casa, justamente pelo fato de não ter acesso a tais dados. 

Lamentou a resposta recebida pelo líder, mas não fez julgamento pela 

conduta. Ao fim, prestou homenagem aos profissionais da saúde que atuam 

na linha de frente em combate a Covid19, ainda clamou para que a 

população continue atenta as prevenções. O Vereador Gilberto frisou o 

avanço da secretaria de infraestrutura que atendeu o pedido de 

recuperação de algumas estradas, como da cidade ao povoado Santa Luzia, 

seguindo a povoado Santa Antônio até a localidade Canadá. Ao mesmo 

tempo, informou que o trabalho vai continuar percorrendo todo município 

onde haja necessidade. Elogiou o Secretário de Saúde, bem como a 

Coordenação da mesma secretaria pelo serviço prestando para combater 

da Covid19. Ressaltou que o município mostra eficiência pelo cumprimento 

do plano de vacinação, atendendo todos aqueles que fazem parte do grupo 

de risco. Pontuou que mesmo com o baixo índice de casos no município, isso 

não é sinônimo de relaxamento, por esse motivo, insistiu que todos cumpram 
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as medidas de segurança. O vereador Wederson Gaeth de Brito, 

cumprimentou a toda população matoense em nome do Deputado Rubens 

Pereira Junior que completa nesta data mais um ano de vida. Defendeu a 

atuação do deputado, alegando que foi o representante que mais destinou 

recursos a esse município, como prova, citou todos os carros que estavam nos 

postos de saúde, ambulância nova destinada ao hospital e uma van que 

serve a secretaria de saúde, todas essas conquistas através de emenda 

destinadas pelo então deputado. Lamentou que devido à queda de recursos, 

o município não conseguiu manter esses veículos para servir a população. Por 

isso, muitos tem sofrido por depender dessa assistência.  A parti disso, disse que 

espera que essa situação seja regularizada e que logo o município avance 

para server a necessidade de todos. Considerou competente a nova diretoria 

do SAAE, mas sugeriu que a mesma equipe elabore um projeto para que essa 

casa legislativa aprove uma lei que conceda uma taxa menor para aquela 

população carente, desta forma, permitindo o acesso agua que é essencial 

para a vida. Destacou a atuação da secretaria de meio ambiente que tenta 

conscientizar a população para não deixar entulho de árvores espalhados 

pela rua, mas frisou que ainda é preciso uma propaganda mais ampla, como 

o trabalho de panfletagem, assim, toda comunidade terá conhecimento e 

estará engajada nessa organização. Cobrou a atuação do Departamento de 

Transito que antes isolava uma parte da Av. Santa Luzia para que esportistas 

praticassem exercícios com segurança. Na ausência deste trabalho, o 

vereador insistiu para que essa medida continue sendo aplicada. Encerrou seu 

discurso, falando que constatou os serviços que está sendo executado na 

estrada que dá acesso ao povoado Santa Luzia, desse modo, nota-se que o 

governo tem trabalhado, disse o vereador. O vereador José Augusto reforçou 

as cobranças da vereadora Christiane Pinheiro, quanto a Associação Tanque 

dos Melquiades. Justificou que a população espera pelo serviço deste o início 
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do mês, mas até agora não obtiveram resposta do governo. Fez o pedido ao 

líder do governo, para que busque o serviço junto ao governo e atenda 

aquele povo. Justificou que em um ano caótico, cabe as aos gestores 

impulsionar o crescimento. À parte, a vereadora Dayane Coutinho, anunciou 

que esteve com o secretário responsável pelo serviço, e, constatou que já 

existe um plano, de dez quilômetros, para atender aqueles agricultores nos 

próximos dias. O vereador mostrou satisfação com a notícia e disse que vai 

aguardar a resposta para aquele povo. Outro problema apresentado pelo 

vereador, foi a ausência de insumos básicos nos postos de saúde da cidade. 

Como exemplo, a falta de agua sanitária e luvas. Por essa razão, alguns 

atendimentos ficam interrompidos. Outra problemática, é a ausência de 

medicamentos básicos, como para aqueles que sofrem de pressão. À parte, 

a vereadora Christiane Pinheiro questionou o governo que ainda não dispôs 

de atendimento ortodontista nos postos de saúde do município. No momento, 

também requereu que a secretaria de saúde insira os dentistas como 

prioridade no plano de vacinação contra a Covid-19, justificou que são 

profissionais que atuam de forma direta com o paciente e, inclusive, mantém 

contato cm a saliva. Reforçou que há muitas comunidades que necessitam 

de reparo nas estradas, como o povoado Limoeiro. Insistiu para que o governo 

atenda, pelo menos, os pontos mais críticos. A vereadora Dayany Coutinho, 

explicou para a vereadora Christiane Pinheiro que o município atende as 

recomendações do estado. Esclareceu que o estado é quem determina a 

faixa etária de vacinação e o público, cabe ao município apenas cumprir. 

Informou que é comum a falta de insumos em curto tempo, em todo estado 

e país. Isso porque há uma série de atropelos com a transportadores, entrega, 

repasse... mas garantiu que a parte devida do gestor municipal é cumprida 

de forma categórica. O vereador João Gomes pontuou as eleições de 

diretores de algumas escolas do município. Indagou o governo que dispensou 
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alguns gestores, enquanto outros foram mantidos na função. Refutou 

qualquer discurso de que a pandemia tenha causado o atraso na eleição, 

pois no ano anterior ocorreu eleições, e com isso mostrou que existe 

possibilidade. Interrogou o governo que tem agido de forma diferente se 

comparado a outros gestores. Há ausência de medidas restritivas, decretos... 

e endureceu sua fala ao dizer que essa indiferença é causada pelo não 

comparecimento do prefeito nesta cidade. Sugeriu que o prefeito tome 

posições e realize um apelo nas mídias sociais. Cobrou ainda mais atuação 

para combater a Covid-19, a exemplo de outros municípios que participam 

de consórcio em busca de vacinas. Considerou que há muitas falhas no 

governo que deixou de executar serviços e hoje parece ser uma nova gestão. 

Por isso, exigiu que os serviços continuem sendo prestados, como do 

departamento de transito. Tratando do campo agrícola, afirmou que é dever 

do vereador constatar a falha e denunciar, caso precise. Pois as máquinas 

devem estar à serviço da agricultura familiar, jamais deveria atender interesses 

próprios, disse o vereador. Falou da Rua Bacuri e Travessa Bacuri ao dizer que 

todos os ex-gestores municipais foram omissos em suas atribuições àquelas 

ruas. Desta forma, enquanto esteve na campanha assumiu o compromisso de 

trazer o pedido a essa casa na justificativa de concluir a Travessa que foi 

iniciada a obra e realizar outra obra na Rua Bacuri. O vereador destacou que 

aquele trecho tem um problema crônico e dificulta o acesso para aquele 

bairro. À parte, o vereador Gilberto defendeu o governo dizendo que o 

serviço de calçamento foi estendido em vários bairros da cidade, ainda na 

gestão do prefeito Ferdinando Coutinho.   Com isso, justificou que o prefeito 

tem dado assistência a toda comunidade. À parte, o vereador Wederson 

falou que compreende a necessidade de calçamento da Rua Bacuri, 

entretanto, defendeu os ex-prefeitos dizendo que todos esses realizaram 

serviços de calçamento durante a gestão.  Na sua fala, o vereador João 
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Gomes explicou que não desmereceu nenhum trabalho de ex-prefeito, pois 

cada um deixou seu legado, contudo, houve ausência de projeto de 

calçamento para aquele bairro. No final, conclamou para que os vereadores 

se unam em um pacto pela MA 040, propôs que ainda nesse ano, busquem 

forças para que a conquista seja alcançada. O vereador Hagamenon iniciou 

seu discurso enaltecendo a atuação do governo nos últimos dias. Ressaltou o 

embalo na agricultura que impulsiona a participação de agricultores no PNAE, 

a Secretaria de Saúde pelo posicionamento contra a Covid19, a Secretaria 

de Assistência Social que desempenha importante papel para atender a 

comunidade fragilizada e que necessita de amparo. Reconheceu a 

aplicação de recursos destinadas pelo deputado Rubens Junior, mesmo 

assim, salientou que o mais difícil é manter esses veículos para que atenda 

todas as necessidades, por isso, requereu que o deputado Rubens Junior 

perceba essa dificuldade e destine recurso para que sejam aplicados na 

manutenção dos mesmos. Quanto ao SAAE, explicou que já existe uma 

política de assistência, pois há um bom desconto aquelas pessoas de baixa 

renda e que precisar quitar a sua conta. Garantiu que o departamento de 

trânsito vai ser reestruturado para atender toda a demanda necessária, assim 

como as cobranças que foram expostas nesta reunião. No fim do seu discurso, 

o vereador considerou uma vitória ser representante do povo, destacou sua 

origem humilde e pontuou que mesmo diante do cargo que ocupa, 

continuará mantendo a mesma postura simples e extrovertida. O presidente, 

Thyago Brito, saudou o deputado federal Rubens Junior, contudo, lamentou 

que o deputado tenha esquecido do município de Matões e lembrado 

apenas da cidade de Parnarama. Evidenciou que os recursos destinados pelo 

deputado serviam muito à população, mesmo assim, o deputado decidiu por 

não mais destinar recursos para assistir à população. Referiu-se ao discurso do 

vereador João Gomes, ao explicar que não é obrigação do município em 
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decretar, o município cumpre com o decreto que já existe no estado. Em 

suma, o governador faz o decreto e o prefeito é obrigado a cumprir. Ressaltou 

que é preocupante as dificuldades enfrentadas pelas cidades e 

consequentemente os estados, por isso, cabe o prefeito acatar a decisão 

estadual, por ter maior conhecimento do problema que enfrenta.  Respaldou 

o pronunciamento do vereador João Gomes, quando disse que os ex-gestores 

foram omissos ao calçamento da Rua e Travessa Bacuri, por isso, considerou 

um discurso corajoso e necessário. Além disso, anunciou que os Bairros 

Matadouros e Santas Helena serão comtemplados com uma nova etapa de 

pavimentação, prevista ainda para esse ano. Outro questionamento, foi a 

promessa de uma praça pública do deputado Rafael Leitoa no povoado 

União. Diante desse relato, disse que a população tem feito constantes 

cobranças, por isso, requereu apoio desse legislativo para que, através de seu 

requerimento, busquem o deputado para que diga qual posição será 

tomada. À parte, o vereador Wederson disse que conhece essa promessa e 

que isso foi reivindicado pelo então vereador Inácio Carvalho, mas que 

acredita no cumprimento deste. Por fim, o presidente ainda lembrou que o 

deputado Alexandre Almeida fez promessas de pavimentação no povoado 

Santa Luzia, mas até agora nenhum recurso foi destinado. Sobre o PNAE, o 

presidente relatou a dificuldade enquanto secretário de educação, pois 

verificou que a demanda do município é grande diante da pouca produção 

dos agricultores. Ainda, há falta de diversidade de produtos. Por isso, ressaltou 

que é interessante não só a secretaria de agricultura realizar a compra, mas 

promover uma diversificação de seus insumos. Nada mais havendo a tratar, o 

presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião.  

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Matões, 16 de março de 2021. 
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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). 

 

 

 


