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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06 DE ABRIL DE 2021 

 

INDICAÇÕES: INDICAÇÃO: 03/21: DE AUTORIA DO 

VEREADOR JOÃO GOMES “TIJÃO” – PP – QUE SEJA 

ENCAMINHADA A PRESENTE INDICAÇÃO AO PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE MATÕES, A FIM DE QUE POSSA ENVIAR UM 

PROJETO DE LEI INCLUINDO OS MOTORISTAS DA 

EDUCAÇÃO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E 

REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO E DEMAIS 

PROFISSIONAIS DE APOIO DA EDUCAÇÃO DESTE 

MUNICÍPIO. INDICAÇÃO Nº 03/21: DE AUTORIA DO 

VEREADOR JOÃO GOMES “TIJÃO” - PP - REQUERER A 

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), 

NO BAIRRO LAGOA, NESTA CIDADE. INDICAÇÃO Nº 03/21: 

DE AUTORIA DO VEREADOR CLEMILTON LOUREIRO - 

CIDADANIA - SOLICITANDO UM PROJETO DE LEI QUE 

CONTEMPLE O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, EFETIVO, O 

DIREITO A FOLGA NO DIA DO SEU ANIVERSÁRIO. 

No dia seis de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 18h00min, no Plenário 

da Câmara Municipal de Matões foi realizada a Sessão Ordinária com a 

presença dos 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 
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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 proferida uma leitura bíblica, na 

sequencia o presidente determinou a leitura da ata da sessão anterior que foi 

aprovada sem ressalvas. No primeiro expediente teve as seguintes pautas: 

INDICAÇÃO: 03/21: DE AUTORIA DO VEREADOR JOÃO GOMES “TIJÃO” – PP – 

QUE SEJA ENCAMINHADA A PRESENTE INDICAÇÃO AO PREFEITO DO MUNICÍPIO 

DE MATÕES, A FIM DE QUE POSSA ENVIAR UM PROJETO DE LEI INCLUINDO OS 

MOTORISTAS DA EDUCAÇÃO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E 

REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO E DEMAIS PROFISSIONAIS DE APOIO 

DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. INDICAÇÃO Nº 03/21: DE AUTORIA DO 

VEREADOR JOÃO GOMES “TIJÃO” - PP - REQUERER A CONSTRUÇÃO DE UMA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), NO BAIRRO LAGOA, NESTA CIDADE. 

INDICAÇÃO Nº 03/21: DE AUTORIA DO VEREADOR CLEMILTON LOUREIRO - 

CIDADANIA - SOLICITANDO UM PROJETO DE LEI QUE CONTEMPLE O SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL, EFETIVO, O DIREITO A FOLGA NO DIA DO SEU 

ANIVERSÁRIO. Essas indicações foram lidas e em seguida o senhor presidente 

designou o encaminhamento para a Prefeitura Municipal de Matões. No 

segundo expediente, os vereadores inscritos tiveram a oportunidade de se 

pronunciar. Incialmente, o vereador Aurélio da Mata relatou sua vista nas UBS 

do município, descreveu a falta de higiene e a dificuldade que passam os 

profissionais de saúde por trabalharem em um lugar inadequado. Falou que 

diante da atuação da oposição, a prefeitura já determinou a limpeza 

imediata da UBS desses bairros. Repudiou a publicação de um blog ao dizer 

que os vereadores da oposição tentaram denegrir a imagem do governo, 

porém respondeu que o dever do vereador é fiscalizar e cobrar as medidas 

necessárias. Além disso, o vereador mostrou indignação ao senhor presidente 

quando usou a palavra irresponsável relacionando aos atos dos vereadores 
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oposicionistas. O vereador questionou a presidência quando uma indicação 

se torna irresponsável se é uma atribuição do vereador. Através deste relato, 

o vereador Aurélio da Mata concluiu seu discurso pedindo mais respeito. Na 

fala do vereador Wederson respaldou dizendo que em todo encerramento 

da sessão existe um “show” por parte do presidente, por isso, pediu que 

apenas cumpra seu papel de presidir essa casa e deixe de política já que o 

período eleitoral já passou. Requereu que o senhor prefeito coloque os 

veículos da saúde para funcionar, diante da necessidade da população. 

Lamentou que esses veículos estão parados, enquanto isso, a população 

perece. Cobrou agilidade no plano de vacinação contra Covid19. Criticou o 

governo que encerra a campanha no final de semana e durante feriado. 

Sugeriu que o governo contrate mais profissionais, caso o quadro de 

funcionários não sejam suficientes. Além disso, agradeceu o governo do 

estado que contemplou o município com dois profissionais para atender a 

demanda dessa vacinação. O vereador Gilberto da Silva Lima pontou a 

qualidade das estadas da zona rural e disse que a população está satisfeita 

com o desenvolvimento do governo municipal. Repudiou a entrevista do líder 

político Rubens Pereira ao dizer que muitos aliados ao prefeito estão sem 

nenhum apoio e passam necessidade. Na entrevista, citou o pai do vereador 

senhor Gilberto, como exemplo de seu relato. Diante disso, o vereador 

defendeu-se da acusação e prontamente falou que é uma fala infundada. 

Defendeu o governo municipal que além de prestar assistência a toda 

comunidade, tem atendido os compromissos com seu grupo. Ainda disse que 

seu pai assumiu uma secretaria do governo graças a permissão do gestor do 

município. Enquanto que nas políticas do ano de dois mil e dezesseis o então 

líder político Rubens Pereira atrapalhou a eleição dos próprios aliados e dando 

oportunidade para amigos mais próximo. Em tempo, relatou que se sente feliz 

ao lado do governo deste município. A vereadora Dayany Coutinho ressaltou 
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o atendimento do seu pedido junto ao governo do estado para 

implementação de quebra-molas na zona da mata. Considerou ser um 

pedido necessário, diante dos vários acidentes que ocorreram naquela 

rodovia. Falou também da empresa Equatorial que brevemente prometeu 

atender o seu pedido para reestruturar o fornecimento de energia e evitar as 

constantes quedas. Esclareceu também que que as UBS devem armazenar 

lixos em salas separadas, assim, garantindo a segurança. Sobre a 

indisponibilidade de veículo da saúde, considerou cansativo essa pauta ser 

presente em toda sessão, pois todos sabem que o município não consegue 

sustentar o serviço ativo. Ainda salientou que o deputado cumpriu seu dever 

de adquirir veículos para garantir sua eleição, desta forma, deveria também 

enviar emendas para manter o atendimento a garantir apoio político da 

população nas futuras eleições. Defendeu o hospital Divino Espírito Santo, 

dizendo que a pesar das dificuldades, o governo e a administração do local 

tem encontrado as melhores medidas para fornecer insumos e atendimentos 

básicos. Foi além ao comparar a gestão da ex-prefeita Suely Pereira que 

demorava semanas para compra de insumos básicos. A veredaora Christiane 

Pinheiro cobrou o melhoramento da limpeza do Cemitério, ressaltou que é 

preciso um lugar digno para prestar homenagem aos entes queridos. Cobrou 

Informações do SACOP, pois há necessidade de transparência do 

funcionalismo de contratos púbico. Criticou o governo que ainda não realizou 

as eleições dos diretores de escola, mas reconduziu ao cargo aqueles que 

apoiam o gestor da cidade. Falou devido sua cobrança neste parlamento, a 

secretaria de saúde acatou seu pedido de vacinar os dentistas e profissionais 

dessas clinicas. Sobre sua visita as UBS, destacou a falta de insumos básicos 

como máscara e luva.   Medicamentos vencidos e condicionados em lugares 

impróprios. Disse que há salas sem instalação e que dentes dos pacientes são 

descartados em vaso sanitário, com isso sendo crime ambiental. Cobrou um 
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olhar do governo sobre essas UBS para garantir a segurança e qualidade de 

vida dos moradores desses bairros. Disse que se sentiu oprimida com o discurso 

do presidente ao dizer que os vereadores da oposição devem ter 

responsabilidade. E que não cabe a nenhum indagar a responsabilidade dos 

demais colegas, pois cada um tem ciência daquilo que faz.  Cobrou respeito 

às diferentes opiniões e enfatizou que o dever do presidente é conduzir os 

trabalhos. O Vereador Clemilton Loureiro respaldou sua indicação e disse que 

espera ao pronto atendimento do seu pedido. Destacou que algumas 

estradas estão sendo recuperadas e outras estão no plano para recuperação 

logo após as chuvas. Cobrou atenção do deputado Rubens Junior a este 

município, que honre seu compromisso e atenda a demanda dessa cidade. 

O vereador entendeu que o presidente não feriu nenhum vereador, mas 

ressaltou que sejamos responsáveis as nossas ações e atitudes. A vereadora 

Ilma Clímaco disse que está preocupada com desrespeito ao isolamento, 

informou que muitas localizadas foram invadidas por visitantes, com isso, 

trazendo insegurança a nossa região. Mais uma vez cobrou que o governo 

agilize no fornecimento de veículo para atender a pacientes na zona rural. 

Cobrou o melhoramento da iluminação pública na rua Piçarreira, pois os 

moradores estão cobrando diante dos trechos escuros. O vereador Lucas 

Medeiros também falou do trabalho da secretaria de infraestrutura na 

recuperação de estradas, assim, tirando do isolamento várias comunidades. 

Cobrou mais ligação da secretaria de agricultura e os agricultores, e que 

juntos criam laços para melhor crescimento. Pediu sabedoria da população 

para que ainda mantenham o distanciamento e evitem ir à zona rural. Prestou 

solidariedade as famílias que sofrem com as perdas causadas pela 

contaminação do coronavírus. Explicou à veredaora Christiane que o plano 

de vacinação não é determinação do prefeito, mas do governo federal, 

então, quando o ministério da saúde determinou que todos os dentistas e 
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profissionais da área deveriam ser atendidos, então o governo municipal 

acatou. José Augusto disse que entende a demanda do município e o 

trabalho que vem sendo executado na recuperação de estradas, todavia, 

reivindicou que o trabalho avance muito mais e que atenda as comunidades 

mais isoladas. A vereadora Jacqueline Costa Assunção falou da necessidade 

da interpretação, e que entendeu perfeitamente a fala do presidente Thyago 

Brito na sessão anterior, entretanto, pediu que o presidente faça consideração 

de desculpas para que a má interpretação seja desfeita. Relatou o descaso 

da população no que diz respeito ao isolamento, por isso lembrou que ainda 

é preciso que cada um cumpre o seu papel. Falou que o prefeito está em 

ação dentro do limite. Defendeu o prefeito dizendo que tem preocupação 

com essa demanda, por isso tem buscado medidas para atender o anseio 

dessa população. O vereador Tijão fez relato de sua visita nas UBS desta 

cidade, e lá comprovou que muitos erros precisam ser reparados. Garantiu 

que o interesse é de que os defeitos sejam corrigidos, bem como é o dever do 

vereador. Lamentou que a categoria citada de sua indicação é esquecida 

pelo governo, por isso, cobrou que sejam inclusos nos direitos assim como 

outros profissionais. Reiterou que há necessidade de mais UBS na cidade, pois 

o município está em crescimento e existe uma população que pede o 

atendimento do prefeito. Sobre o secretario de saúde disse que acredita no 

seu empenho junto à secretaria, mas cobrou que tenha um diretor instituído 

no hospital divino espirito santo. Segundo o vereador, visitaram o hospital, mas 

não constataram um responsável pela unidade. Finalizou dizendo que espera 

uma parceria entre os poderes para que o município cresça e os problema 

sejam solucionados. O vereador Hagamenon iniciou sua fala relatando que a 

Equatorial fará uma vistoria na zona urbana para verificar o fornecimento de 

energia, com isso, sinaliza um sinal positivo quando essa casa permanece 

unida. Anunciou o trabalho de recuperação das estradas e descreveu as 
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próximas comunidades que serão atendidas. Ainda comunicou que logo em 

seguida o serviço de tapa buraco será prosseguido na sede desta cidade. 

Defendeu a secretaria de saúde ao dizer que o plano de vacinação segue 

de forma ágil, mas o problema do atraso persiste através da escassez de 

vacina, não do atraso de vacinação. Defendeu a atuação do governo em 

relação as UBS, justificou que algumas medidas são aplicadas de forma 

correta e cobrou que tais visitas sejam oficializadas para que a vistoria seja 

segura e pudente. E ressaltou que o governo permanece atento para 

qualquer esclarecimento. O presidente Thyago Brito externou solidariedade a 

todos os familiares que perderam seus entes queridos nessa semana. Explicou-

se dizendo que não chamou nenhum vereador de irresponsável, ou mesmo a 

indicação do próprio, mas que seu contesto da fala era se trata da atuação 

do cargo quando adotam meios errados. Ainda sugeriu que a oposição se 

reúna e atentem mais às suas ações, com atitude responsável trabalhando 

dentro do que rege o regimento interno. Reafirmou que respeita cada 

vereador e que entende a opinião de cada um. Explicou ao vereador 

Wederson que antes de ser presidente, também é vereador. E que falta pouco 

tempo para que um novo presidente assuma esse cargo e trabalhe conforme 

a vontade do vereador. Pontuou que nunca usou este cargo para nenhum 

show, mas que assume a sua forma de gestor. Ainda informou que esteve com 

o prefeito e juntos debaterão que somente o governo do estado e governo 

federal podem alterar a prioridade do plano de vacinação. Sem mais nada a 

tratar o presidente deu por encerrada a reunião. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Matões, 06 de abril de 2021. 

THYAGO MORAIS DE BRITO, Presidente (DEM). 

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

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

 


