ESTADO DO MARANHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE ABRIL DE 2021
VERSA SOBRE O 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. PROJETO DE LEI Nº 09/2021
- DE AUTORIA DO VEREADOR CLEMILTON LOUREIRO – CIDADANIA INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DA APRESENTAÇÃO DA CADERNETA DE
SAÚDE DA CRIANÇA – CARTEIRA DE VACINAÇÃO – NO MOMENTO
DA MATRICULA ESCOLAR. PROJETO DE 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. INDICAÇÃO:
03/21: DE AUTORIA DO VEREADOR AURÉLIO DA MATA – PP - INDICA A
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO POVOADO BOA
ESPERANÇA. INDICAÇÃO 04/21: DE AUTORIA DO VEREADOR AURÉLIO
DA MATA - PP – REQUER A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA
NO BAIRRO SANTO HELENA.
No dia vinte 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
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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 foi apresentada e lida as
seguintes matérias: PROJETOS 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.
PROJETO DE LEI Nº 09/2021 - DE AUTORIA DO VEREADOR CLEMILTON LOUREIRO
– CIDADANIA - INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DA APRESENTAÇÃO DA
CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA – CARTEIRA DE VACINAÇÃO – NO
MOMENTO DA MATRICULA ESCOLAR. PROJETO DE 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. INDICAÇÕES: 03/21: DE AUTORIA DO
VEREADOR AURÉLIO DA MATA – PP - INDICA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA
PÚBLICA NO POVOADO BOA ESPERANÇA. 04/21: DE AUTORIA DO VEREADOR
AURÉLIO DA MATA - PP – REQUER A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO
BAIRRO SANTO HELENA. No ato seguinte, o senhor presidente concedeu a
oportunidade para a relatora da Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
vereadora Dayany Coutinho, para apresentar o parecer e declarar o voto no
Projeto de Lei nº 08/2021 e a Projeto de Resolução nº 01/202. A relatora
entendeu que as referidas proposições estão em consonância com a
legislação vigente, por isso, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação
deram parecer favorável as matérias citadas. Diante disso, foi colocado para
votação dos demais vereadores, e, o presidente constatou aprovados por
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unanimidade. Na sequência encaminhou o PROJETO DE LEI Nº 09/2021, para
a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em tempo, determinou o
encaminhamento das Indicações do vereador Aurélio da Mata ao prefeito
deste município. No segundo expediente, foi concedida a palavra aos nobres
vereadores. A veredaora Dayany Coutinho iniciou os discursos agradecendo
o prefeito Ferdinando Coutinho pela sua devida ação enquanto prefeito, e
agradeceu a aceitação de sua Indicação apresentada a reunião passada.
Lamentou que seu pedido foi criticado pela oposição, mas ressaltou que o
prefeito considerou o Indicação de grande valia para o município.
Agradeceu a atuação da Deputada Cleide Coutinho, falou do encontro com
prefeito e o secretário de governo, na ocasião a parlamentar apresentou
várias demandas que serão enviadas a este município. O segundo escrito foi
o vereador Aurélio da Mata, na oportunidade cobrou providências quanto a
melhoramento de algumas ruas do município, disse que há muito reclame da
população. Destacou a Rua 15 de Novembro e a Rua Sarney como exemplo
de vias que necessitam de reparo imediato. Outro problema citado pelo
vereador foi entre as comunidades Nova Brasília e Bonito, segundo o vereador
muitos carros têm atolado naquele trecho e a empresa líder encontra
dificuldade para trafegar com tranquilidade. Ressaltou a importância de uma
Praça pública para uma comunidade, o que motivou a fazer duas indicações
ao senhor prefeito. Falou também da audiência com o promotor deste
município e na ocasião disse que algumas demandas de suma importância
foram apresentadas, lembro que seu dever é cobrar neste parlamento e onde
for necessário. Denunciou que o governo pretende retomar as aulas
presenciais, mas não há nenhuma IPI nessas escolas. Lembrou que nossa
comunidade é carente e que o executivo precisa de tempo para se preparar
adequadamente para atender os alunos. O vereador Gilberto fez uso da
tribuna e parabenizou as ações do prefeito em recuperação das estradas
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vicinais do município. Falou que a população tem se mostrado satisfeita com
o emprenho do prefeito. Elevou o secretário de saúde pelo belo trabalho
através de sua equipe no plano de vacinação contra a covid-19, pontuou
que o município tem alcançado um bom porcentual. Sobre o retorno as aulas,
garantiu que o governo tem preocupação com a saúde dos servidores e
alunos e, além disso, informou que a presença dos alunos é opção para os
pais. Destacou que o município tem respeitado a recomendação do governo
do estado, por isso, logo todos os professores serão atendidos, segundo as
ordens do governo federal e do estado. A vereadora Christiane Pinheiro iniciou
seu pronunciamento sugerindo que o governo refaça a estrada da cidade
até Santa Luzia, seguindo até o povoado Bonito. Considerou que desta forma
provoca o gestor da cidade vizinha para que continue o trabalho até as
demais localidades. Disse que visitou o cemitério público do município e
constatou que ainda existe muito trabalho para ser realizado, cobrou um
melhor serviço e que a iluminação seja recuperada. Disse que esteve em
audiência com o poder público e relatou diversas situações que ainda não
foram conquistadas através desta tribuna. Insistiu que não há luva e nem
mascaras para os profissionais dos postos de saúde, por isso, cobrou melhor
atenção do governo e que oferte segurança aos profissionais. Ainda cobrou
a retomada dos dentistas nos postos de saúde para atender toda população
que necessita de atendimento, indagou o líder do governo se há um Comitê
Epidemiológico neste município, pois considera de suam importância. Falou
sobre a necessidade de decreto municipal para que a população tenha
conhecimento dos serviços do governo, e que deixe de divulgar a atuação
simplesmente através de WhatsApp. Enalteceu o trabalho do Secretário do
educação e Subsecretário pelo empenho na educação do município. Por fim,
ressaltou sua preocupação no retorno às aulas e disse que o governo precisa
aperfeiçoar os cuidados com os alunos e oportunizar itens básicos aos alunos
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mais carente. O vereador Lucas Medeiro mostrou satisfação com o trabalho
que vem sendo aplicado na zona rural e garantiu que logo estarão na cidade
para reparar os bairros mais prejudicados. Fez uma avaliação das cobranças
quanto ao retorno as aulas, disse que tem um filho na rede pública de
educação e que acredita no trabalho da instituição, além disso, informou que
pesquisas apontam que o maior risco de contaminação é nas residências.
Salientou que muitos pais levam seus filhos para aglomerações e por isso
entende que na sala de aula os alunos serão bem orientados de como
conviver em comunidade diante dessa pandemia. Disse que o governo tem
se empenhado para garantir a segurança desses alunos. Além disso, informou
que elaborou o um gabinete virtual, do qual disponibiliza seu número de
WhatsApp para atender as demandas da cidade. O Vereador Wederson
Gaeth de Brito reforçou o trabalho que foi desempenhado pelo deputado
federal Rubens Junior, muito avanço através de emendas destinadas pelo
deputado e pela ex-prefeita Suely. Ainda defendeu a ex-prefeita que foi
acusada de não permitir o fornecimento de medicamento básicos para a
população, mas o vereador disse que a verdadeira história é que a família
Coutinho geriu a saúde pública desta cidade deste o governo do saudoso
Pedro Alves, do qual tiveram total autonomia para aplicar os recursos.
Respaldou que ninguém vai destruir a história da ex-prefeita Suely Pereira, por
isso defendeu veemente seu emprenho na gestão pública deste município.
Finalizou requerendo que a secretaria de saúde priorize os garis na vacinação,
para o vereador esses profissionais assumem risco durante sua função. O
vereador Clemilton Loureiro fez uso da tribuna e falou da sua iniciativa através
do projeto de lei que mostra a preocupação com a saúde do estudante,
pontuou que a prevenção é o melhor remédio. Sobre o retorno as aulas, o
vereador disse que é sim preocupante, mas o município tem adotado as
melhores medidas para que as aulas sejam retomadas com segurança.
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Garantiu que alguns itens de segurança estão sendo adquiridos e que a
direção de cada escola cumpre devidos protocolos. A vereadora Ilmar
Clímaco relembrou o discurso do prefeito Ferdinando ao dizer que não
precisaria dos vereadores da oposição para governar, mas reforçou que é
necessário o apoio do legislativo para que o trabalho avance. Sobre o retorno
as aulas, a vereadora disse que apoia a continuidade do ensino, mas pontuou
a necessidade de medidas de proteção para que evite o avanço do
contagio. Indagou sobre a segurança dos transportes escolar do município,
principalmente na zona rural. Cobrou melhor atuação do prefeito na zona
rural, apresentou demandas importantes e que são constantes cobranças dos
moradores. A vereadora Jacqueline Costa Assunção falou que visto as
cobranças que foram feitas a respeito da educação, disse que é preciso
entender que a sala de aula não é o principal foco de contagio do Corona
Vírus, falou que é preocupante, mas é preciso se reinventar. Disse que com
precauções as atividades devem continuar. Informou que materiais estão
sendo adquiridos e as escolas estão seguindo um padrão rigoroso. Falou que
no município houve acordos acertados e cada secretário, prefeito e
deputado deixou sua história. Ressaltou que o prefeito Ferdinando vem
deixando o bom legado e trabalhando de forma transparente. Comunicou
que todas as suas demandas são levas diretamente ao prefeito que lhe
atende prontamente. O vereador João Gomes tratou sobre a imposição de
retomada as aulas presencias, pontuou que nosso município vai em
contramão sobre todas as recomendações das autoridades competentes.
Para o vereador esse momento de retorno às aulas é inseguro e ainda existe
uma numerosa população que ainda não foi vacinada. Disse que o intuito de
sua cobrança é garantir a segurança de alunos e consequentemente da
população em geral. Cobrou autonomia e responsabilidade do governo para
publicar decretos. Falou que a população vive a mercê, sem saber o que
CNPJ 01.561.963/0001 -27
Travessa Gonçalves Dias – Centro – CEP: 65.645.000
camaramunicipalmatoes@hotmail.com

ESTADO DO MARANHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES
deve cumprir diante da pandemia. Lembrou a interação entre os poderes é
importante, por isso estiveram junto ao promotor de justiça para verem as
demandas da cidade e informou que logo pretende visitar este parlamento.
O vereador Hagamenon enfatizou a participação do prefeito e secretário de
governo em reuniões na capital São Luís. Falou que o prefeito esteve em busca
de melhorias para nossa comunidade. Enfatizou o trabalhou incansável do
prefeito para favorecer este município e a eficiência dos profissionais da
saúde quanto a vacinação contra a Covid19. Lembrou que a vacinação
cumpre protocolos estabelecidos pelo ministério. Divulgou a retomada da
recuperação do ginásio poliesportivo, O Vulcanito, e além disso, informou que
uma equipe será determinada para recuperar as estradas que foram
danificadas pelas chuvas. Sem mais nada a tratar o presidente deu por
encerrada a reunião.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Matões, 20 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).
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