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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 DE MARÇO DE 2021 

 

VERSA SOBRE: PROJETO DE LEI: 06/21: DE AUTORIA DO 

VEREADOR LUCAS MEDEIROS - CIDADANIA - DISPÕE SOBRE 

A OBRIGATORIEDADE DOS ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS, HOTÉIS, MOTÉIS, CASAS NOTURNAS E 

SIMILARES DE ANEXAR AVISO EM LOCAL VISÍVEL SOBRE OS 

CRIMES PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

E SUAS PENAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (AUTORIA DO 

VEREADOR LUCAS MEDEIROS). REQUERIMENTOS: 

REQUERIMENTO Nº 01/21: DE AUTORIA DO 

VEREADOR/PRESIDENTE THYAGO BRITO - INFORMAÇÕES, 

AO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRITO DE SOUSA, SOBRE 

O ANDAMENTO DO PROCESSO PARA CONSTRUÇÃO DA 

PRAÇA DE LAZER NO POVOADO UNIÃO. REQUERIMENTO Nº 

01/21: DE AUTORIA DO VEREADOR GILBERTO DA SILVA LIMA 

- QUE SEJA OFICIADA À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA EQUATORIAL MARANHÃO, PARA QUE PRESTE 

ESCLARECIMENTOS POR ESCRITO, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

SOBRE A CONSTANTE FALTA DE ENERGIA NA ZONA RURAL 

DESTE MUNICÍPIO, ESPECIALMENTE NOS POVOADOS SANTA 

LUZIA, SANTO ANTÔNIO, CANADA, SANTA TEREZA, NOVA 

BRASÍLIA, SÃO VICENTE, BAIXA FRIA, PASSA TEMPO, PONTA 

D’AGUA, BEM COMO QUE ADOTE AS MEDIDAS CABÍVEIS 

PARA A SOLUÇÃO IMEDIATA DOS PROBLEMAS. 

INDICAÇÕES: INDICAÇÃO Nº 01/21: DE AUTORIA DO 

VEREADOR JOÃO GOMES “TIJÃO” – PP – QUE SEJA 

ENCAMINHADA A PRESENTE INDICAÇÃO AO PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE MATÕES, A FIM DE QUE REALIZE O SERVIÇO 

DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NA RUA BACURI E 

TRAVESSA BACURI, BAIRRO LAGOA. INDICAÇÃO Nº 03/21: 

DE AUTORIA DO VEREADOR WEDERSON GAETH DE BRITO – 

QUE SEJA SOLICITADO AO DEPUTADO FEDERAL RUBENS 

PEREIRA JÚNIOR O ENVIO DE UMA EMENDA PARLAMENTAR 

NO VALOR DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) COM A 

FINALIDADE ESPECÍFICA DE AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA 

COMBATE AO COVID-19.  
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No dia vinte e três de março de 2021, às 18h00min, a Câmara Municipal de 

Matões realizou a sessão ordinária remota. 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. Inicialmente, foi realizada uam leitura 

bíblica, em seguida, a ata da sessão anterior que foi aprovada sem ressalvas.   

Posteriormente, o presidente Thyago Brito determinou a leitura da ordem do 

dia: VERSA SOBRE: PROJETO DE LEI: 06/21: DE AUTORIA DO VEREADOR LUCAS 

MEDEIROS - CIDADANIA - DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DOS 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, HOTÉIS, MOTÉIS, CASAS NOTURNAS E 

SIMILARES DE ANEXAR AVISO EM LOCAL VISÍVEL SOBRE OS CRIMES PRATICADOS 

CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS PENAS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. (AUTORIA DO VEREADOR LUCAS MEDEIROS). REQUERIMENTOS: 

REQUERIMENTO Nº 01/21: DE AUTORIA DO VEREADOR/PRESIDENTE THYAGO 

BRITO - INFORMAÇÕES, AO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRITO DE SOUSA, 

SOBRE O ANDAMENTO DO PROCESSO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE 

LAZER NO POVOADO UNIÃO. REQUERIMENTO Nº 01/21: DE AUTORIA DO 

VEREADOR GILBERTO DA SILVA LIMA - QUE SEJA OFICIADA À CONCESSIONÁRIA 

DE ENERGIA ELÉTRICA EQUATORIAL MARANHÃO, PARA QUE PRESTE 

ESCLARECIMENTOS POR ESCRITO, NO PRAZO DE 05 DIAS, SOBRE A CONSTANTE 
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FALTA DE ENERGIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIALMENTE NOS 

POVOADOS SANTA LUZIA, SANTO ANTÔNIO, CANADA, SANTA TEREZA, NOVA 

BRASÍLIA, SÃO VICENTE, BAIXA FRIA, PASSA TEMPO, PONTA D’AGUA, BEM 

COMO QUE ADOTE AS MEDIDAS CABÍVEIS PARA A SOLUÇÃO IMEDIATA DOS 

PROBLEMAS. INDICAÇÕES: INDICAÇÃO Nº 01/21: DE AUTORIA DO VEREADOR 

JOÃO GOMES “TIJÃO” – PP – QUE SEJA ENCAMINHADA A PRESENTE 

INDICAÇÃO AO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATÕES, A FIM DE QUE REALIZE O 

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO NA RUA BACURI E TRAVESSA 

BACURI, BAIRRO LAGOA. INDICAÇÃO Nº 03/21: DE AUTORIA DO VEREADOR 

WEDERSON GAETH DE BRITO – QUE SEJA SOLICITADO AO DEPUTADO FEDERAL 

RUBENS PEREIRA JÚNIOR O ENVIO DE UMA EMENDA PARLAMENTAR NO VALOR 

DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE 

AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA COMBATE AO COVID-19. Após a leitura, o 

presidente constatou que o Projeto de Lei nº 06/21 foi aprovado, bem como 

os requerimentos; e as indicações foram ordenadas a ser encaminhadas ao 

senhor prefeito. No segundo expediente, o vereador Wederson Gaeth de Brito 

considerou oportuno sua indicação, do qual requer que o Deputado Federal 

Rubens Junior destine recurso para que o município de Matões adquira 

vacinas de maneira independente. O vereador frisou que há um empasse 

com governadores e o governo federal, pois isso, cobrou empenho do 

governo municipal para que atenda nossa população. O vereador Clemilton 

falou sobre o retorno as aulas, relatou as dificuldades de professores, pais e 

alunos para desenvolver a educação do município. Destacou que o governo 

tem preocupação com sua população, prova disso, decidiu iniciar as aulas 

de maneira remota, isso sem gerar uma calamidade na saúde pública e 

permitindo que os alunos retornem seus estudos. Na oportunidade, 

parabenizou o empenho dos diretores e professores pelo compromisso com a 

educação do município. No final, pediu que a população seja solidária e que 
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evite macular a imagem do outro, ressaltou que vivemos em um ano de muita 

luta, com isso, nossas atitudes tornam as pessoas ainda mais frágeis. O 

Vereador Lucas Medeiros, destacou o seu projeto de lei, votado nessa sessão. 

Pontuou a relevância que é proteger crianças e adolescentes. Reiterou sua 

parceria junto ao Conselho Tutelar, para que as medias sejam devidamente 

aplicadas.  Esclareceu à população que a participação do município no 

consórcio de compra de vacinas, nada mais é que uma precaução caso o 

governo federal não adquira vacinas ou não tenha doses suficiente. Salientou 

que o combate ao coronavírus é um dever de todos os que representam esse 

município, por isso, cobrou que recursos sejam destinados, não somente por 

aliados ao governo municipal, mas por todos o que representam e foram 

eleitos por essa população. A vereadora Ilma Clímaco iniciou sua fala 

parabenizando o vereador Wederson “Bilu” pelo seu pedido de emenda ao 

deputado federal Rubens Junior, ao mesmo tempo estendeu ao vereador 

Aurélio da Mata por ter protocolado uma indicação nesta câmara, porém 

não foi apresentado neste plenário.  Refutou os ataques em rede social que 

diziam que o vereador queria ser o “pai da criança”. Entretanto, a vereadora 

pontuou que diante as dificuldades que existem, saber quem foi o mentor não 

seria tão necessário. Chamou atenção da população para que não relaxe 

com os cuidados em relação à Covid19, relatou as duras perdas em sua 

família e, por isso, alertou dos riscos. Falou também do trabalho de 

recuperação da estrada de Santa Luzia, mesmo assim, apelou para que o 

prefeito avance no serviço e desta forma cumpra o desejo daquela 

comunidade. Também cobrou o abastecimento de farmácia publica, pois 

tem recebido constantes cobranças de pacientes pela falta de 

medicamentes, requereu explicações e agilidade do governo. O vereador 

Aurélio da Mata, falou que protocolou uma indicação solicitando que o 

município realize compra de vacinas, no dia seguinte, o prefeito encaminhou 



 
 

 

 

 

ESTADO DO MARANHÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES 
 

 
CNPJ 01.561.963/0001-27 

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

 

 

um projeto de lei da participação desta cidade em um consorcio de compra 

de vacinas contra a Covid19. Disse que foi importante a atuação do prefeito, 

diante do problema que enfrentamos. Ressaltou que, enquanto vereador, 

buscará soluções para que o município seja rapidamente imunizado. Relatou 

a dificuldade que muitos moradores da zona rural enfrentam com a falta de 

energia, assim, considerou necessário e relevante a cobrança do vereador 

Gilberto, além disso, foi além ao cobrar a melhoria da iluminação pública e 

ressaltou a maior necessidade no bairro Lagoa. A vereadora Dayany Coutinho 

parabenizou o prefeito pela iniciativa de participar do consorcio nacional, 

desta forma, o prefeito cumpriu seu papel de atender o anseio dos matoenses. 

Justificou que o prefeito agiu prontamente, antes mesmo da indicação ser 

apreciada no plenário dessa Câmara. Com isso, a veredaora defendeu que 

o gestor desse município tem respeito à saúde pública e permanece atento a 

todas as necessidades.  Sobre o requerimento do Vereador Wederson “Bilu” 

opniou que a prioridade seria um recurso para folha da secretaria municipal 

de saúde, para atender os transportes que serve esse setor. Isso porque o 

município tem encontrado dificuldades para manter a frota que atende 

pacientes de várias regiões. À parte, o vereador Wederson assegurou que o 

município de Matões tem recebido recursos necessários para atender a saúde 

pública, e que seu pedido nada mais é que um complemento que 

prontamente foi garantido pelo deputado Rubens Junior. A vereadora pontou 

que seu posicionamento não é de crítica, mas de uma posição emergencial. 

Haja vista que as vacinas só poderão ser adquiridas há longo tempo, 

enquanto a população carece serviços de transporte. À parte, o vereador 

Wederson garantiu que o deputado Rubens Junior está à disposição deste 

município, cabe aos gestores desta cidade levar a demanda ao deputado. 

Continuando sua fala a vereadora Dayany Coutinho, reafirmou que o prefeito 

vem trabalhando e buscado recursos para atender as principais 
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necessidades. No final, apelou para a população continuar atenta e respeitar 

as normas de segurança para evitar o contagio do novo coronavírus. A 

vereadora Jacqueline Costa Assunção, disse que não cabe as cobranças de 

indicações e requerimentos por parte da bancada do governo, pois todos 

têm sua demanda e que são levadas diretamente ao governo. Apoiou a 

cobrança do vereador Gilberto, pois tem observado a reclamação das 

comunidades com relação à falta de energia. Prejudicando os estudantes 

que participam do ensino remoto. Afirmou que os trabalhos da mesa diretora 

são cumpridos, e que cabe a tal também determinar os tramites de cada 

demanda. Parabenizou o prefeito que tem servido a população de acordo 

os recursos que possui. Garantiu que as ruas estão sendo recuperadas de 

forma emergencial e que no final das chuvas, todas serão melhoradas 

prontamente. A vereadora Christiane Pinheiro destacou a importância das 

pautas apresentadas nesta câmara e pediu que prefeito atenda todos os 

pedidos, independentemente de qualquer lado político do vereador. Falou 

também que o deputado Rafael Leitoa garantiu que sua promessa será 

cumprida com relação a construção de uma praça no povoado União, o 

atraso foi devido a pandemia, mas afirmou que será apresentado uma 

emenda impositiva para que atender aquela população. Referiu-se ao 

vereador Aurélio da Mata dizendo que a oposição serve para impulsionar o 

governo, prova disso, ocorreu na última sessão extraordinária. Lembrou que a 

oposição atendeu a convocação, mesmo sem seguir à risca como diz o 

regimento interno. Além disso, a vereadora cobrou transparência do governo 

em relação aos recursos que tem recebido, ainda cobrou o fornecimento de 

insumos nas Unidades Básicas de Saúde, como produtos de limpeza e itens 

básico de atendimento ao público. Por essa razão, requereu sensibilidade do 

governo para suprir a necessidade da população que já sofre com a 

pandemia. À parte, a vereadora Dayany Coutinho informou que os recursos 
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em relação ao Covid19 foram aplicados de forma devida e que ainda deve 

ter sido utilizado na folha de pagamentos. Em tempo, assegurou que o prefeito 

tem respeito a todos os recursos que o município possui. Na sua fala, a 

veredaora Christiane Pinheiro reiterou que mesmo diante do discurso da 

integridade do prefeito, é necessária transparência. Relatou que os recursos 

dos postos de saúde são diferentes dos repasses para a Covid19, e que suas 

indagações são baseadas na ineficiência de dados no sistema do Sacop. 

Considerou ser grande valia o pedido do vereador João Gomes – “Tijão”, pela 

indicação de recuperação da Rua Bacuri. No fim, clamou para que a 

população continue atenta quanto aos cuidados à Covid19, ainda, recitou a 

frase de uma música e concluiu dizendo que o respeito e humildade deve 

prevalecer.  O vereador Hagamenon agradeceu as felicitações recebidas em 

seguida, destacou as ações do governo para o desenvolviemnto do 

município. Falou dos cursos promovidos pela Secretaria de Assistência Social 

que abriu vagas para formação de manicure, pedicuro e confeiteiro, assim, 

qualificando pessoas em um momento tão difícil. Citou o trabalho da 

secretaria de infraestrutura que atua nos serviços de operação “tapa buraco” 

nas principais vias do município. Elogiou a secretaria de educação pelo 

empenho do retorno às aulas de forma remota, e garantiu que a educação 

é prioridade no governo de Ferdinando Coutinho. Agradeceu o emprenho 

dos profissionais da saúde que tem trabalhado com muita dedicação para 

dar o melhor ao seu povo. Respondeu ao vereador Aurélio, dizendo que a 

prefeitura já iniciou os trabalhos de reestruturação da iluminação pública. Em 

tempo, ainda esclareceu que segundo a decisão do STF, sobre o Plano 

Nacional de Imunização (PNI), apenas o Governo Federal pode definir o 

calendário de vacinação. Ainda ressaltou que o prefeito foi ágil em enviar um 

projeto a este parlamento, mesmo antes de ter sido cobrado. Por essa razão, 

o vereador considerou que a preocupação com a saúde pública ainda 
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persiste neste governo. Lamentou a posição do deputado Rubens Junior que 

necessita de um ofício para responder as demandas dessa cidade. O 

vereador salientou que pela expressiva popularidade do deputado, a 

destinação de recursos deveria ser continua. Refutou os discursos de 

vereadores quando citam o recebimento de emendas que já foram 

aplicadas nesta cidade, pontuou que as necessidades persistem, a demanda 

tem aumentado e o povo precisa de maior e continua assistência. Garantiu 

que Matões precisa de toda emenda que for destinada por qualquer 

deputado. O vereador João Gomes fez indagações a respeito da Regimento 

Interno desta casa, ressaltou que segundo o artigo desse regimento, a ata da 

Sessão anterior deverá estar à disposição quarenta e oito horas antes. Além 

disso, pontuou as atribuições da primeira secretária desta casa, também 

descrita no regimento. Diante disso, cobrou o cumprimento de todo rito 

determinado em lei. Reforçou a necessidade de calçamento da Rua e 

Travessa Bacuri, por isso, pediu a sensibilidade do prefeito para que reconheça 

o problema daqueles moradores e atenda a demanda. Enalteceu a atuação 

do vereador Lucas Medeiros e considerou de grande valia a cobrança do 

presidente Thyago Brito ao deputado Rafael Leitoa que prometeu uma praça 

pública no povoado União. Sobre a educação, o vereador questionou o 

atraso do retorno as aulas, e disse que não justifica, pois, o município já havia 

implantado esse modelo de ensino. Expor que o prefeito tem autonomia para 

fazer decretos relacionados à Covid19, e por essa oportunidade, requereu 

sensibilidade do gestor para que observe a desordem da cidade. Para o 

vereador, ações de conscientização não é a solução absoluta, é preciso 

aplicar regras severas. Denunciou que os vigias do hospital Divino Espírito Santo 

assumem também a função de maqueiro, por isso pediu que a administração 

insira profissionais devidos e que tenham a devida atribuição. Lamentou que 

o município não está ofertando o serviço de ultrassonografia, desta forma, 
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colocando a população carente em uma triste situação. O presidente Thyago 

Brito esclareceu alguns pontos do Regimento Interno e Lei Orgânica do 

Município, segundo a lei orgânica, no artigo 17, parágrafo 3º, a convocação 

de Sessão Extraordinária é feita pelo presidente da Câmara ou a 

Requerimento dos membros da casa em caso de urgência ou de interesse 

público relevante. Indagou os vereadores se não havia interesse público 

relevante na aprovação de um projeto de lei que tinha o seu último dia de 

prazo.  Sobre a Indicação do vereador Aurélio, protocolado nesta casa, o 

presidente explicou que a indicação tratava do pedido de compra de 

vacinas e não de participação de um consórcio. Também, expor que o 

prefeito já havia agendado seu expediente na prefeitura para assinar o 

projeto de lei, assim que elaborado. Pontuou que as matérias são diferentes, 

a aceitação da sessão extraordinária já excluía a indicação pois a reunião 

deveria ser exclusiva do assunto da convocação. Ainda cobrou para que as 

atuações de todos sejam mais objetivas e responsáveis, que não tirem 

favorecimento da necessidade de amparo da saúde pública e que não se 

favoreçam da mídia para enganar o povo.  Pediu respeito aos colegas e 

atenção ao que diz o Regimento Interno e a Lei Orgânica. Foi além ao dizer 

que mesmo que a indicação tivesse sido apreciada na sessão extraordinária, 

o prefeito só teria conhecimento no dia seguinte, então, como dizer que o 

prefeito atendeu o pedido do vereador se ainda não tinha o conhecimento 

do pedido. Cobrou as emendas do Deputado Rubens Junior, e garantiu que 

nenhuma de suas emendas destinadas a este município, foi preciso um oficio. 

Ainda informou que nenhum recurso foi enviado pelo deputado no ano de 

dois mil e vinte. Em tempo, cobrou que o deputado Rubens Junior perceba a 

necessidade de nossa população, principalmente na área da saúde. 

Salientou que se a indiferença é por conta do prefeito Ferdinando, disse que 

este não precisa de transporte público e nem do hospital dessa cidade, pois 
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tem como resolver. Entretanto, quem precisa e carece de ajuda e atenção é 

a nossa população que perece.  Sem mais nada a tratar o presidente deu por 

encerrada a reunião. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Matões, 23 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). 

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). 

 


