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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE ABRIL DE 2021 

VERSA SOBRE O PROJETOS: PROJETO DE LEI Nº 09/2021 – LEI 

DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) – DO EXECUTIVO. 

PROJETO DE LEI Nº 10/2021 - 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 LEI Nº 

11/2021 - DE AUTORIA DO VEREADOR LUCAS MEDEIROS – 

CIDADANIA – INSTITUI NO MUNICÍPIO DE MATÕES A SEMANA 

MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROJETO DE LEI Nº 12/2021 – DE 

AUTORIA DO VEREADOR JOÃO GOMES “TIJÃO” – DISPÕE 

SOBRE A CASSAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE 

EMPRESAS E POSTOS ESTABELECIDOS NO MUNICIPIO DE 

MATÕES QUE REVENDEREM COMBUSTÍVEIS ADULTERADOS E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. INDICAÇÃO: 05/21: DE 

AUTORIA DO VEREADOR JOÃO GOMES “TIJÃO” – PP - 

INDICA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO 

POVOADO PIXURI. 

No dia vinte e sete 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 

sequência 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: PROJETO DE LEI Nº 12/2021 – LEI DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS (LDO) – DO EXECUTIVO. 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 LEI Nº 10/2021 - DE AUTORIA DO VEREADOR LUCAS 

MEDEIROS – CIDADANIA – INSTITUI NO MUNICÍPIO DE MATÕES A SEMANA 

MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 11/2021 – DE AUTORIA DO VEREADOR JOÃO GOMES “TIJÃO” 

– DISPÕE SOBRE A CASSAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS 

E POSTOS ESTABELECIDOS NO MUNICIPIO DE MATÕES QUE REVENDEREM 

COMBUSTÍVEIS ADULTERADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. INDICAÇÃO: 

05/21: DE AUTORIA DO VEREADOR JOÃO GOMES “TIJÃO” – PP - INDICA A 

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO POVOADO PIXURI. Após a 

leitura das matérias, o presidente passou a palavra para a relatora da 

Comissão de Constituição de Legislação, Justiça e Redação. A relatora, 

Dayany Coutinho, fez a apresentação do relatório da comissão e declarou 

parecer favorável ao Projeto de Lei nº 10/2021. As demais pautas foram 

encaminhas para a devida Comissão e a Indicação foi determinada o 

encaminhamento ao senhor prefeito. No segundo expediente, o vereador 

Gilberto Silva fez elogios ao governo que vem cumprindo as promessas feitas 

à população, referiu-se à recuperação das estradas e melhoramento da 

iluminação pública. Defendeu o governo dizendo que atua em total parceria 
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entre os poderes ao conceder estrutura necessária a segurança pública. 

Pontuo que o índice de criminalidade é baixo devido a estrutura promovida 

pelo governo para os profissionais da segurança pública. Mais uma vez, 

ressaltou que a educação no município é prioridade e aproveitou para 

destacar a confiança na competência da secretaria de educação. O 

vereador Aurélio da Mata enalteceu a vereadora Christiane Pinheiro pelo 

resultado favorável no TSE, pois diante do resultado a parlamentar permanece 

no cargo. Apresentou ao líder do governo a necessidade de recuperação da 

iluminação pública no bairro Lagoa, pois há muito aproveitamento de atos 

ilícitos. Vibrou pela recuperação da estrada do bairro Santa Helena, e mostrou 

admiração pela presença do senhor prefeito. Em tempo, aproveitou para 

cobrar o reparo na Avenida Boa Esperança pois existe pequenos trechos que 

complica o tráfego de veículos. Sobre o retorno as aulas, pontuou que os 

ventiladores estão sem funcionar, há falta de termômetro e ausência de pias 

em algumas escolas. Denunciou que alguns pais de alunos são forçados a 

levar seus filhos à escola, considerou um ato absurdo diante do medo ao risco 

que esses alunos possuem. Esclareceu que não é contra o retorno das aulas, 

mas da falta de estrutura sanitária. A vereadora Christiane Pinheiro disse que 

está feliz pela decisão do TSE em não impugnar a candidatura do Dr. Abreu. 

Esclareceu que não entrou com nenhuma ação para assumir o cargo, 

diferente do candidato oposto ligado ao governo municipal. Agradeceu a 

saudação do vereador Aurélio da Mata. Reafirmou a necessidade de insumos 

e atendimentos básicos na saúde pública. Afirmou que o município recebe 

recursos necessários que somem, mas não é publicado no SACOP. Falou de 

sua visita no anexo Rodrigo de Oliveira e constatou o fornecimento de álcool 

em gel e o distanciamento, mas cobrou a necessidade de demarcações nas 

salas e a distribuição de merendas para os alunos. Considerou importante o 

projeto de lei do vereador Lucas Medeiros e pediu a ajuda do vereador para 
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impulsionar o governo a contratar mais profissionais que atentam essa 

demanda.  Outro questionamento da veredaora foi quanto ao gestor ter 

recusado uma funcionária aprovada no seletivo e que participaria do plano 

de vacinação. Considerou que essa atitude foi um prejuízo à saúde pública. 

O vereador Wederson Gaeth de Brito requereu que o município de Matões 

agilize na distribuição da merenda escolar e comunicou que o deputado 

federal Rubens Junior afirmou que a emenda de trezentos mil reais será 

destinada para a saúde. Sugeriu também que os garis assumam também o 

plano de prioridade na vacinação, diante do risco que esses profissionais 

possuem. Em tempo, acrescentou que o secretário de saúde afirmou que o 

Centro Tecnológico sempre esteve no plano de gestão para ser a referência 

de vacinação, antes iniciaram na praça pública devido ao excesso de 

merenda escolar no prédio. Lamentou o recuso do governo quanto a equipe 

que serviria no plano de vacinação, insistiu que havia necessidade para que 

o plano tivesse maior avanço. Ainda cobrou o melhoramento da energia 

elétrica, pois devido essa deficiência tem causado grandes danos. O 

vereador Lucas Medeiros falou da necessidade de Conscientização do 

Autismo, por isso, apresentou um projeto de lei e disse que acredita no apoio 

desta casa. Reiterou que o prefeito Ferdinando tem realizado constantes 

visitas nas obras que tem realizado, como a construção de escola, 

recuperação de rua e outros serviços. Declarou que logo o bairro Santa 

Helena será contemplado com calçamento e isso mostra o trabalho de 

desenvolvimento e crescimento do município. Falou que é importante o 

político ter um posicionamento em favor do povo. A vereadora Dayany 

Coutinho fez uso da tribuna repudiando a fala do vereador Wederson “Bilu” 

na sessão anterior. Na sua fala, a vereadora deixou claro que neste 

parlamento todos são iguais e que seu primeiro mandado não a diminui em 

nada. Assegurou que não admite tentar ser intimidada e que conhece muito 
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bem este município. Pediu respeito por parte do vereador, do qual considerou 

que foi mal-educado e ainda leviano com a parlamentar. Disse que o 

vereador foi covarde por tentar intimidar, impor e ao levantar o tom de sua 

voz dirigindo-se a uma mulher. Cobrou ética por ter ferido sua dignidade e 

honra, em tempo lembrou que injuria é crime. Por fim, ressaltou que está 

aberta ao diálogo de forma respeitosa e que não admitirá qualquer tipo de 

destrato. A vereadora Jacqueline Costa Assunção prestou apoio a veredaora 

Dayany Coutinho e lamentou o discurso do vereador Wederson, do qual 

considerou um insulto à parlamentar. Falou que é importante as Indicações e 

que o prefeito Ferdinando tem um cronograma de trabalho. Entretanto, cada 

vereador apresenta a demanda da comunidade e assim tendem a atender 

da melhor forma. Ao final, disse que esta tribuna não é o local para este tipo 

de debate, mas pontuou que a mulher reage quando se sente coagida. O 

vereador Clemilton Loureiro mostrou satisfação quanto a divulgação do 

Secretário Estadual de Educação que pretende recuperar o Farol da 

Educação deste município. Disse que este trabalho é de grande valia para o 

ensino e que muitos tentam tirar proveito deste serviço. Falou da importância 

do hino do município ser aplicado nas escolas, por isso considerou importante 

um projeto de lei que reforce a necessidade. Sobre Indicação, o vereador 

falou que não ver como uma cobrança, mas como um pedido, porém se não 

for atendido o próximo passo é a cobrança. Afirmou que o governo entende 

a preocupação com o retorno as aulas, mas que as devidas medidas estão 

sendo adotadas. Lembrou que todos os profissionais da educação estão 

sendo imunizados para que alunos não corram risco. O vereador José Augusto 

falou que o município sabe que muito recurso foi destinando pelo Deputado 

Rubens, foi além ao dizer que muitos outros tiveram sua parcela de 

contribuição, como Humberto Coutinho e Cleide Coutinho. Falou que 

entende as cobranças e defesas nesta casa, mas que todos devemos ter 
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cuidados nas falas. Requereu que o prefeito forneça um poço artesiano no 

povoado Mata Limpa, justificou que há moradores naquela região e que 

sofrem pela escassez da agua. Sobre o bairro Matadouro, insistiu que ainda é 

crítico o estado das ruas, bem como em outros bairros. Na oportunidade, o 

vereador cobrou melhor serviço da prefeitura nos reparos das ruas que logo 

necessitam de um novo serviço. Ainda falou da necessidade que 

redistribuição da merenda escolar, visto que muitas famílias sofrem com a falta 

de alimentos básicos. O vereador Hagamenon iniciou seu discurso prestando 

homenagem ao ex-prefeito Pedro Alves, pelos relevantes serviços prestados 

nesta cidade. Afirmou que já havia um planejamento da prefeitura para 

melhorar a iluminação do entorno da Lagoa do Roseno. Destacou o avanço 

do município no plano de vacinação e considerou importante imunizar 

professores e demais profissionais da educação. Disse que é entendido a 

cobrança da população em grupos de WhatsApp, mas não justifica um 

representante do povo fazer cobranças pelo mesmo canal. Entende que 

quem representa uma comunidade, deve levar a demanda no devido lugar. 

Falou sobre outro momento em que respondeu a vereadora Christiane 

Pinheiro sem nenhuma forma de ferir a parlamentar, mas o vereador 

Wederson cobrou respeito à vereadora. Todavia, o vereador Hagamenon 

esclareceu que não fez nenhuma ofensa, mas em seguida testemunhou 

algumas “farpas” sendo feitas nesta sessão. Agradeceu o secretário estadual 

de educação por ter atendido o pedido deste parlamento, considerou a 

resposta oportuna e que atenderá a comunidade em geral. Ressaltou que já 

esteve em São Luís e pediu melhoria junto ao Secretário de Governo, 

considerou o encontro oportuno e de grande relevância. Disse que o governo 

tem conhecimento da necessidade de agua no povoado Mata Limpa, mas 

explicou que na localidade há dificuldade de terras, pois o município precisa 

apresentar uma área própria para que o recurso seja destinado. Convidou a 
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vereadora Christiane Pinheiro para que esteja durante uma semana na 

cidade, para que juntos visitem os órgãos, escolas, UBS pois acredita que vai 

encontrar muito serviço prestado. Explicou ainda que o maior problema do 

município não é necessidade e profissional no plano de vacinação, mas de 

vacinas que atendam toda a população. Concluiu dizendo que os 

vereadores devem fazer política da saúde e não fazer política com a saúde.  

O vereador João Gomes fez uma apresentação da importância dos projetos 

apresentados neste Câmara. Em resposta ao Foral da Educação disse que 

entende que os poderes motivaram o secretário estadual de educação a 

fazer o serviço de reforma. Sobre as Indicações e Requerimentos, cobrou o 

atendimento do prefeito em defesa do povo. Em relação a aulas, disse que 

esteve em algumas escolas da zona rural e constatou que há muito serviço a 

ser cumprido. Defendeu os pais que decidem não levar seus filhos as escolas, 

poios o compromisso do gestor é entender a escolha e promover as aulas de 

maneira hibrida. Sobre a vacinação lamentou que algumas categorias não 

foram atendidas. Disse que faltou planejamento e cronograma para evitar 

constrangimento, pois foi divulgado que a vacinação seria para todos os 

professores e alguns estiveram na secretaria, mas não foram atendidos de 

forma devida, conforme divulgado. O presidente Thyago Brito, no uso da 

tribuna disse que é papel do deputado destinar recursos para o município. 

Sobre a fala do vereador Wederson, disse que seria importante que o 

deputado federal licenciado Rubens Junior apresentar para este parlamento 

todas essas emendas e destinação de quinze milhões dita pelo vereador. 

Ainda sugeriu que as cobranças nesta Câmara não sejam apenas ao prefeito, 

as deputados, senadores e governador.  Assegurou que não está nesta 

Câmara para defender deputado, mas sim o povo. Ainda considerou uma 

demagogia quando um líder político usou um vídeo para dizer que articulou 

com o secretário do estado a reforma do Farol da Educação, no entanto, essa 
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demanda já vinha sendo levada por muitos outros, inclusive pelo vereador 

desta casa. Por fim, sugeriu que o secretario Felipe Camarão afaste-se desse 

jogo político e para que permaneça com seu nome zelado.  Sem mais nada 

a tratar o presidente deu por encerrada a reunião. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Matões, 27 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). 

 


