ESTADO DO MARANHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13 DE ABRIL DE 2021

PROJETO DE LEI: PROJETO DE LEI Nº 08/2021 - DE AUTORIA DO
VEREADOR/PRESIDENTE THYAGO BRITO – DEM - DETERMINA ÀS
AGÊNCIAS

BANCÁRIAS, ESTABELECIMENTOS

DE

CRÉDITOS,

CASAS LOTÉRICAS E CORREIOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE
MATÕES,

OBRIGAÇÕES

RELATIVAS

AO

ATENDIMENTO

DE

USUÁRIO EM TEMPO RAZOÁVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RESOLUÇÃO:

RESOLUÇÃO Nº 01/2021 – DE AUTORIA DO

VEREADOR/PRESIDENTE THYAGO BRITO – DEM - DISPÕE SOBRE A
FIXAÇÃO DOS VALORES DAS DIÁRIAS AOS VEREADORES E
SERVIDORES

DO

PODER

LEGISLATIVO

DE

MATÕES-MA.

REQUERIMENTO: 02/21: BANCADA DA OPOSIÇÃO - REQUEREM O
ENCAMINHAMENTO DA RELAÇÃO DE TODAS AS PESSOAS
CONTRATADAS NO MUNICÍPIO DE MATÕES – MA NO PERÍODO
DE 01/01/2021 A 01/04/2021. INDICAÇÕES: INDICAÇÃO: 01/21:
DE AUTORIA DA VEREADORA DAYANY COUTINHO – CIDADANIA
- SOLICITA A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A
CRIAÇÃO

DE

UM

CENTRO

DE

REFERÊNCIA

EM

IMUNOBIOLÓGICOS PARA A COVID-19 E VIGILÂNCIA DE
EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO
DE MATÕES - MA, COM OBJETIVO DE ESTABELECER AS AÇÕES E
ESTRATÉGIAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO
CONTRA A COVID-19 NO MUNICIPIO. 01/21: DE AUTORIA DO
VEREADOR/PRESIDENTE THYAGO BRITO – DEM – REQUER UM
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PROJETO DE LEI A ESTA CASA QUE REGULAMENTE E TORNE
OFICIAL O PRÊMIO DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS
DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR MEIO DO ALCANCE OU
SUPERAÇÃO

DAS

DESENVOLVIMENTO

METAS
DA

PROJETADAS

EDUCAÇÃO

DO

BÁSICA

ÍNDICE

DE

(IDEB)

NO

MUNICÍPIO. 04/21: DE AUTORIA DO VEREADOR JOÃO GOMES
“TIJÃO”

-

PP

–

INDICA

A

REFORMA

DAS

QUADRAS

POLIESPORTIVAS DOS POVOADOS SANTA LUZIA, MUCAMBO DE
FERRO E SANTO ANTÔNIO, DESTE MUNICÍPIO. 04/21: DE AUTORIA
DO VEREADOR CLEMILTON LOUREIRO - CIDADANIA – REQUER A
REFORMA IMEDIATA DA BIBLIOTECA FAROL DA EDUCAÇÃO.
04/21: DE AUTORIA DA VEREADORA CHRISTIANE PINHEIRO - PP –
REQUER A LIMPEZA, ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA DO CEMITÉRIO
MUNICIPAL. 05/21: DE AUTORIA DA VEREADORA CHRISTIANE
PINHEIRO - PP – RECUPERAÇÃO DA RUA DA MANGUEIRA.
No dia treze 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 Vicepresidente, 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 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:
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PROJETO

DE

LEI:

PROJETO

DE

LEI

Nº

08/2021

-

DE

AUTORIA

DO

VEREADOR/PRESIDENTE THYAGO BRITO – DEM - DETERMINA ÀS AGÊNCIAS
BANCÁRIAS, ESTABELECIMENTOS DE CRÉDITOS, CASAS LOTÉRICAS E CORREIOS,
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MATÕES, OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO
ATENDIMENTO DE USUÁRIO EM TEMPO RAZOÁVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RESOLUÇÃO: RESOLUÇÃO Nº 01/2021 – DE AUTORIA DO VEREADOR/PRESIDENTE
THYAGO BRITO – DEM - DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS VALORES DAS DIÁRIAS
AOS VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MATÕES-MA.
REQUERIMENTO:

02/21:

BANCADA

DA

OPOSIÇÃO

-

REQUEREM

O

ENCAMINHAMENTO DA RELAÇÃO DE TODAS AS PESSOAS CONTRATADAS NO
MUNICÍPIO DE MATÕES – MA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/04/2021.
INDICAÇÕES: INDICAÇÃO: 01/21: DE AUTORIA DA VEREADORA DAYANY
COUTINHO – CIDADANIA - SOLICITA A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
PARA A CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA EM IMUNOBIOLÓGICOS
PARA A COVID-19 E VIGILÂNCIA DE EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO, NA
SEDE DO MUNICÍPIO DE MATÕES - MA, COM OBJETIVO DE ESTABELECER AS
AÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO
CONTRA

A

COVID-19

NO

MUNICIPIO.

01/21:

DE

AUTORIA

DO

VEREADOR/PRESIDENTE THYAGO BRITO – DEM – REQUER UM PROJETO DE LEI A
ESTA CASA QUE REGULAMENTE E TORNE OFICIAL O PRÊMIO DE INCENTIVO AO
CUMPRIMENTO DE METAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR MEIO DO ALCANCE
OU SUPERAÇÃO DAS METAS PROJETADAS DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) NO MUNICÍPIO.

04/21: DE AUTORIA DO

VEREADOR JOÃO GOMES “TIJÃO” - PP – INDICA A REFORMA DAS QUADRAS
POLIESPORTIVAS DOS POVOADOS SANTA LUZIA, MUCAMBO DE FERRO E SANTO
ANTÔNIO, DESTE MUNICÍPIO. 04/21: DE AUTORIA DO VEREADOR CLEMILTON
LOUREIRO - CIDADANIA – REQUER A REFORMA IMEDIATA DA BIBLIOTECA FAROL

CNPJ 01.561.963/0001 -27
Travessa Gonçalves Dias – Centro – CEP: 65.645.000
camaramunicipalmatoes@hotmail.com

ESTADO DO MARANHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES
DA EDUCAÇÃO. 04/21: DE AUTORIA DA VEREADORA CHRISTIANE PINHEIRO - PP
– REQUER A LIMPEZA, ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.
05/21: DE AUTORIA DA VEREADORA CHRISTIANE PINHEIRO - PP – RECUPERAÇÃO
DA RUA DA MANGUEIRA. Logo após a apresentação e leitura dessas matérias,
o presidente encaminhou o projeto de lei nº 08/2021 e o Projeto de Resolução
nº 01/2021 para a Comissão de Constituição e Justiça. O Requerimento nº
02/2021 foi colocado para votação, mas não obteve voto da maioria. As
indicações foram determinadas a serem encaminhadas ao prefeito do
município. No segundo expediente, os vereadores fizeram uso da tribuna e
proferiram seus discursos. Pela ordem de inscrição, o vereador Lucas Medeiros
iniciou o discurso agradecendo o senhor prefeito pelo atendimento ao seu
pedido de melhorar a estrada do Cajueiro ao povoado Infernin, situação que
vai melhorar o escoamento da agricultura e a passagem da demais
população. Considerou que os governos anteriores deixaram de atender a
demanda do município, enquanto o atual prefeito avança no atendimento
dessa população. Sugeriu que recursos sejam destinados de São Luís para
auxiliar nesse avanço, pois neste momento precisamos de união e muito se ver
trazer picuinhas para essa Câmara, disse o vereador. À parte, a veredaora
Christiane Pinheiro indagou que picuinhas seriam essa, na sua fala, o vereador
explicou que isso ocorre quando um representante deste parlamento
apresenta questionamentos que já estão no portal de transparência do
município, ou mesmo nas secretarias do governo que possuem resposta para
qualquer questionamento de um vereador. Considerou que atitudes
contrárias sejam apenas um papel político. Reiterou seu agradecimento ao
prefeito Ferdinando Coutinho pela atenção na sua região e cobrou ainda
mais recursos vindo da capital deste estado. O vereador José Augusto
reforçou sua cobrança quanto a melhoria dos bairros e povoados no que diz
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respeito a ação do tapa buraco. Insistiu que o governo deve acelerar nesse
trabalho para que atenda as cobranças de toda comunidade. À parte, o
vereador Gilberto disse que esteve com o prefeito e o secretário e governo e
na ocasião foi apresentado o plano de recuperação das ruas mais críticas, a
previsão que até o fim do mês a obra seja iniciada. O vereador José Augusto
disse que espera com muito entusiasmo esse pedido, pois a população ficará
satisfeita com o problema resolvido. Refutou o discurso do vereador Lucas
Moedeiros ao dizer que picuinhas são trazidas a esta câmara. Defendeu-se
dizendo que não esteve como vereador na legislatura passado e que
demandas da cidade devem ser trazidas nas reuniões do legislativo, além
disso, considerou que as cobranças fazem parte do papel do vereador, pois
são empregados do povo e o povo espera boas ações. A vereadora Dayany
Coutinho falou da importância do projeto de lei do vereador Thyago Brito, pois
percebe o descaso do banco do brasil com seus clientes. Disse que nossa
população merece um atendimento de qualidade. Foi além ao apresentar
demais falhas no serviço do banco. Mostrou preocupação em alguns trechos
da estrada que liga Matões à Caxias; ocorre que há lugares com sério risco
de acidente, por isso, requisitou os setores responsáveis para que avalie a
situação e insira quebra-molas nos locais de risco. Esclareceu sua Indicação
ao senhor prefeito que nada mais é que ter uma referência para a população
que buscar a vacinação. Ressaltou que mesmo o paciente perdendo a
campanha no dia marcado, ele poderá buscar esse centro. Ainda destacou
que o atendimento a esse pedido agilizará o plano de vacinação. Em tempo,
agradeceu o empenho dos profissionais da saúde e clamou para que a
população

tome

os

devidos

cuidados

para

evitar

o

avanço

da

contaminação. A vereadora Jacqueline Costa Assunção disse que o pedido
da vereadora Dayany Coutinho é de suma importância, entretanto, o
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município ainda não dispõe de recurso suficiente para atender esse pedido.
Sugeriu que aqueles que perderem o dia da vacinação busquem a secretaria
de saúde e agende uma nova data para ser imunizado. Sugeriu também que
o secretário de saúde faça um apanhando dos coveiros da zona rural e
providencie também a vacinação e cuidados para esses trabalhadores.
Mesmo que não estejam legalmente registrados como coveiros do município.
Disse que além dos quebra-molas, é preciso a conscientização dos
motoqueiros para que conduzam veículos com prudência. Ainda sugeriu que
a guarda municipal aplique multas para intimidar o excesso de velocidade. A
veredaora Christiane Pinheiro falou da indicação da veredaora Dayany
Coutinho, disse que entende o desejo da parlamentar em melhorar o
atendimento e qualidade de vida dos nossos moradores, no entanto
considerou o pedido seja inviável por várias razões, uma dela sendo a
demanda do município e também outros problemas que devem ser resolvidos
pelo gestor, como o funcionamento de veículos da saúde nos povoados.
Cobrou que a secretaria de saúde priorize também dos garis no plano de
vacinação contra a covid-19, salientou que isso é possível diante das sobras
das vacinas que estão sendo utilizadas em outros pacientes que apresentem
alguma comorbidade. À parte, a veredora Dayany Coutinho garantiu que no
ano passado existiu um centro de referência no município bem equipado, e
que seu pedido é para que quando o município tiver capacidade que adotes
as medidas necessárias. Na sua fala, a vereadora Christiane Pinheiro insistiu
que o Centro de Referência deve existir, mas não havendo gastos, pois já
existe uma referência instalada no centro da cidade. Retomando a cobrança
dos garis, destacou que é importante que esses trabalhadores tenham o
fardamento completo. Em tempo, a vereadora repudiou a fala do vereador
Lucas Medeiros e defendeu seu grupo oposicionista alegando que em
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nenhum momento fizeram piada ou caçoaram neste plenário, definido pela
palavra picuinha dita pelo vereador Lucas. A vereadora respaldou que
fiscaliza e cumpre seu papel e que todas as suas pautas são analisadas e
pesquisadas antes de apresentadas. Deu exemplo que no Portal da
Transparência tenha apenas os funcionários concursados, enquanto a
prefeitura omite todos os contratos. Reiterou a necessidade de melhoramento
da iluminação do cemitério e a limpeza, ao mesmo tempo a recuperação da
rua da mangueira que estar praticamente intrafegável. O vereador Clemilton
Loureiro iniciou seu discurso defendendo a importância da leitura e por isso,
requereu a reforma do Foral da Educação. Muitos alunos necessitam de apoio
no ensino, e a internet não é suficiente, disse o vereador. Defendeu a
indicação da vereadora Dayany e apoiou sua atenção nesse pedido. Falou
que mesmo que não haja possibilidade de abrir esse centro de referência, fica
o pedido para que a equipe avalie a situação e aplique quando possível e se
necessário. Finalizando sua fala, esclareceu que não há vereador do governo,
tem vereador eleito por um grupo, mas que seu compromisso em primeiro
lugar é com aqueles que o colocaram nesta casa. Mas que são vereadores
que representam um grupo político. O vereador Hagamenon Macedo iniciou
sua fala dizendo que o trabalho do prefeito Ferdinando foi grandioso em cem
dias de governo. Citou a recuperação de estradas em várias regiões e
garantiu que logo a sede será atendida. Mostrou satisfação com a campanha
de vacinação que avança de maneira satisfatória. Quanto a iluminação
pública, informou que muito foi melhoramento no centro de cidade e os
bairros estão sendo atendidos de maneira gradativa. Sobre o cemitério,
comunicou que a equipe de infraestrutura já havia melhorado o espaço.
Reafirmou que o município é transparente nas suas contas públicas e que as
cobranças da veredaora estão expostas no portal. Ainda anunciou que boa
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parte dos postos de saúde estão com dentista atendendo a comunidade e
logo todos as unidades contarão com esses profissionais. Citou as obras que
estão sendo realizadas pelo governo e cobrou ainda mais a participação da
oposição para cumprir o tão sonhado avanço desse município. Salientou que
o ex-candidato Gabriel Tenório insiste em cobrar do prefeito Ferdinando, mas
esse não busca nenhuma melhoria junto aos poderes que estão próximos
onde ele vive. Falou que o ex-candidato cobrou a doação de cestas básicas
do prefeito, mas este não fez nenhuma ação em prol desta população
carente. Pontuou que os matoeneses não são bestas e que jamais serão
enganados. O vereador Tijão concordou com o péssimo atendimento das
agencia do banco do Brasil, pediu que esta câmara convoque o gerente do
banco para prestar os esclarecimentos. Sobre as indicações, disse que foram
oportunas e deu ênfase a Indicação do vereador Clemilton, pois disse que
acredita em um mundo melhor através da educação. Parabenizou os
profissionais da saúde pelo engajamento em combate a Covid19, ao mesmo
tempo, lamentou que há falhas no atendimento e dificuldades encontradas
por moradores da Zona Rural. Pediu mais atenção da secretaria de saúde
para que evite aglomeração durante a campanha de vacinação. Lamentou
o relato do vereador Lucas Medeiros ao se referir ao grupo de oposição. E
disse que as demandas apresentadas nesta câmara configuram um dever do
vereador, pois isso, vão persistir nas cobranças para que o povo tenha um
serviço digno. O presidente, fez uso da tribuna e ressaltou que acredita no
trabalho dos vereadores. Falou sobre seu projeto de lei que cobra a dignidade
no atendimento no banco do Brasil, ressaltou que há demora no atendimento
e muitos esperam horas na fila, por isso, achou viável regulamentar essa
situação. Também destacou sua indicação para que regulamente e torne
oficial o prêmio de incentivo ao cumprimento de metas do ensino
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fundamental, por meio do alcance ou superação das metas projetadas do
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no município; frisou
que considera importante esse incentivo, pois desta forma vai inclusive
melhorar a atuação desses profissionais. Sem mais nada a tratar o presidente
deu por encerrada a reunião.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Matões, 13 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).
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).

CNPJ 01.561.963/0001 -27
Travessa Gonçalves Dias – Centro – CEP: 65.645.000
camaramunicipalmatoes@hotmail.com

