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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04 DE MAIO DE 2021 

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

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) – DO EXECUTIVO. 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. PROJETO DE LEI Nº 

13/2021 – DE AUTORIA DO VEREDADOR/CLEMILTON LOUREIRO DA 

SILVA – DISPÕE SOBRE A RONDA ESCOLAR REALIZADA PELA GUARDA 

MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE MATÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

PROJETO DE LEI Nº 14/2021 – DE AUTORIA DO VEREDADOR/PRESDENTE 

THYAGO MORAIS DE BRITO - AUTORIZA A CRIAÇÃO DO PROGRAMA 

DE APROVEITAMENTO DE TERRENOS BALDIOS E/OU SUBUTILIZADOS DO 

MUNICÍPIO PARA CULTIVO DE HORTALIÇAS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. INDICAÇÃO: 03/21: DE AUTORIA DO VEREADOR 

HAGAMENON DOS SANTOS SILVA – CIDADANIA - INDICA A REFORMA 

E CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO PAULO I E EUGÊNIO 

BARROS. 04/21: DE AUTORIA DO VEREADOR HAGAMENON DOS 

SANTOS SILVA – CIDADANIA – REFORMA DOS GINÁSIOS 

POLIESPORTIVOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS JOÃO PAULO I E EUGÊNIO 

BARROS. 01/21: DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ AUGUSTO – PP - 

INDICA A CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO BARRA DA 

ININGA.  04/21: DE AUTORIA DO VEREADOR WEDERSON GAETH DE 

BRITO “BILU” – PDT - INDICA O ASFALTAMENTO DA AV. PRESIDENTE 

KENEDY, CONHECIDA COMO RUA DO DIVINOI. OFÍCIOS: OFÍCIO Nº 

16/21: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E 

PROGRAMAS FEDERIAS E ESTADUAIS.  OFÍCIO Nº 1312021 – PROTORIA 

DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MATÕES.  

No dia quatro de maio 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-
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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. 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: PROJETO DE LEI: PROJETO DE LEI Nº 09/2021 – LEI DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS (LDO) – DO EXECUTIVO. 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. PROJETO DE LEI Nº 13/2021 

– DE AUTORIA DO VEREDADOR/CLEMILTON LOUREIRO DA SILVA – DISPÕE SOBRE A 

RONDA ESCOLAR REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE MATÕES E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS PROJETO DE LEI Nº 14/2021 – DE AUTORIA DO 

VEREDADOR/PRESDENTE THYAGO MORAIS DE BRITO - AUTORIZA A CRIAÇÃO DO 

PROGRAMA DE APROVEITAMENTO DE TERRENOS BALDIOS E/OU SUBUTILIZADOS DO 

MUNICÍPIO PARA CULTIVO DE HORTALIÇAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. INDICAÇÃO: 

03/21: DE AUTORIA DO VEREADOR HAGAMENON DOS SANTOS SILVA – CIDADANIA - 

INDICA A REFORMA E CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO PAULO I E 

EUGÊNIO BARROS. 04/21: DE AUTORIA DO VEREADOR HAGAMENON DOS SANTOS 

SILVA – CIDADANIA – REFORMA DOS GINÁSIOS POLIESPORTIVOS DAS ESCOLAS 

ESTADUAIS JOÃO PAULO I E EUGÊNIO BARROS. 01/21: DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ 

AUGUSTO – PP - INDICA A CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO POVOADO BARRA DA 

ININGA.  04/21: DE AUTORIA DO VEREADOR WEDERSON GAETH DE BRITO “BILU” – PDT - 
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INDICA O ASFALTAMENTO DA AV. PRESIDENTE KENEDY, CONHECIDA COMO RUA DO 

DIVINOI. OFÍCIOS: OFÍCIO Nº 16/21: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE 

CONVÊNIOS E PROGRAMAS FEDERIAS E ESTADUAIS.  OFÍCIO Nº 1312021 – 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MATÕES. Após a leitura, o presidente 

concedeu a palavra a relatora da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final; vereadora Dayany Coutinho. A relatora apresentou o relatório 

e o parecer favorável aos projetos de lei nº 11/2021 e nº 12/2021. Em seguida, 

a relatora Jacqueline Costa Assunção, da Comissão de Finanças e 

Orçamento, apresentou o relatório e parecer a favor do projeto de lei nº 

09/2021. Ouvido as Comissões, a presidência colocou os projetos de lei nº 

09/2021; 11/2021 e 12/2021 para votação. Como não houve nenhuma 

imposição, o presidente declarou aprovados por unanimidade. Em tempo, a 

presidência encaminhou os projetos de lei nº 13/2021 e 14/2021 para as 

devidas comissões apresentarem parecer na sessão seguinte. No segundo 

expediente, o vereador Wederson Gaeth de Brito falou que este é seu terceiro 

mandato e que durante todo esse tempo nunca faltou com respeito a 

nenhuma mulher, tampouco atos levianos, injuria ou sem ética. Pontuou que 

sempre traz verdades e discursões politicas neste parlamento. Sobre o prefeito 

Ferdinando Coutinho, o vereador disse que este tem o seu respeito e amizade, 

independente das indiferenças políticas. Ainda garantiu que não apontará 

falhas de um governo ao qual já participou por três anos. Isso porque não faz 

sentido apontar irregularidade de um governo do qual estava participando. 

Reforçou que não deixa suas amizades e que acompanha o líder político 

Rubens Pereira. Salientou a retomada da frota de veículos saúde, que atende 

as comunidades mais carentes e distantes da sede. Sobre isso, o vereador 

lembrou que essa conquista foi por meio de emenda parlamentar do 

deputado federal Rubens Junior. Considerou oportuno o retorno das 

atividades desses veículos, pois a população necessita desse atendimento. 
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Sobre o kit escolar, o vereador requereu agilidade do governo na distribuição 

de cestas. Informou que esteve fiscalizando algumas obras do governo e o 

serviço de iluminação pública. Falou da preocupação com o trânsito da 

cidade, por isso pediu que a quebras molas sejam instalados nas áreas de 

maiores riscos, assim evitando danos. Sobre o SAAE, sugeriu que a direção 

forneça um contato através de WhatsApp. Questionou a ausência de nome 

de ruas e numeração das casas, relatou a importância do seu pedido. Por fim, 

solicitou que o governo do estado determine o asfaltamento da rua 

conhecida popularmente como Rua do divino. O vereador Aurélio da Mata 

enalteceu o líder do governo que levou sua demanda ao gestor do município 

para melhorar a iluminação pública, em tempo, sugeriu que a iluminação 

avance e que mais lampas e postes sejam instalados para garantir a 

segurança da população. Questionou a ausência do secretário de 

Infraestrutura no estabelecimento do setor, relatou a dificuldade que a 

população encontra por não possuir um espaço próprio. Lamentou que a 

Secretaria Municipal de Educação perdeu o prazo de participação dos Jogos 

Escolares, pois o projeto é de valia para o município que oportuniza os jovens 

a encontrar um novo rumo longe da criminalidade. A vereadora Dayany 

Coutinho criticou um cidadão matoense pela ofensa feita as mulheres 

responsáveis por um projeto de distribuição de sopão para famílias carentes. 

A veredaora cobrou respeito à mulher matoense e afirmou que este ato não 

focará impune. Em relação aos projetos de lei dos vereadores Clemilton e 

Thyago Brito, a vereadora considerou ser de grande valia, diante disso, 

acredita que será aprovado pelos demais vereadores. Enobreceu a 

deputada Cleide Coutinho pela destinação de recursos a este município, 

como isso, para a vereadora, isso mostra o respeito e compromisso com nossa 

comunidade. No uso da tribuna, a vereadora Jacqueline Costa Assunção 

mencionou sua participação no projeto Sopão Solidário, que conta com a 
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participação de mulheres que atuam independente de política. Revelou o 

entusiasmo de ajudar e conceder alimentos para aqueles que precisam. Por 

isso, repudiou o insulto recebido e cobrou respeito às mulheres desta cidade. 

Informou que a ato não ficará impune, pois buscarão todas as instancias para 

que tenham a devida justiça. Com a palavra, a vereadora Ilma Clímaco disse 

que recebeu uma reclamação de uma acompanhante de paciente que 

esteve no hospital Divino Espírito Santo. Segundo o relato, as condições do 

banheiro são insustentável e não haviam assentos suficiente para os 

acompanhantes, desta forma, eram preciso levar cadeiras   da própria casa. 

Além disso, a veredaora cobrou esclarecimentos quanto as sobras das 

vacinas, a vereadora falou da necessidade de maior clareza sobre a 

distribuição dessas doses. No discurso do vereador Lucas Medeiros, o vereador 

ressaltou a conscientização da sociedade no que diz respeito ao autismo. 

Agradeceu a oportunidade concedida pelo IEMA que oportunizou uma live 

sobre os Festejos do Divino Espirito Santo que agora é patrimônio cultural do 

município. Agradeceu a contribuição da empresa terceirizada que dar 

suporte aos poços artesianos da zona rural, considerou essa parceria oportuna 

e relevante para as comunidades que dependem de abastecimento. Disse 

que o prefeito Ferdinando colocou os veículos à disposição da população no 

momento certo, e acrescentou que a cidade ainda necessita de recursos dos 

deputados para que as atividades sejam mantidas e ampliadas. O vereador 

Clemilton Loureiro considerou ser um comentário infeliz a respeito das mulheres 

que atuam no Sopão Solidário, mas acredita que as partes serão entendidas 

e que o equívoco não será repetido. Ressaltou sua participação em entrevista 

no Programa do Galo do qual apresentou as conquistas através do Sindicato 

dos Professores, dentre eles, a construção de uma Sede. Além disso, destacou 

a luta pelos direitos da categoria, o respeito com a classe e o compromisso 

com os recursos da entidade. Elevou o trabalho do secretário de educação 
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pelo empenho neste momento tão delicado. Foi além, a elogiar os demais 

profissionais que também contribuem pela educação. O líder da oposição, 

vereador João Gomes, agradeceu os vereadores pelo apoio ao seu projeto 

de lei. Disse que através desta lei, os postos serão monitorados e a população 

se sentirá segura. Falou também que esteve no povoado Pixurí e apresentou 

sua Indicação de construção de uma escola na comunidade. Disse que esse 

foi seu compromisso durante a campanha e espera se seu pedido seja 

atendido. Sobre a educação do município, endossou a fala do vereador 

Clemilton quanto o trabalho promovido junto ao sindicato. Sobre as aulas 

presenciais, o vereador questionou o governo que não atendeu o acordo 

firmado com o Sindicato. Ocorre que se firmou com o sindicato que os casos 

confirmando com Covid19, a unidade de ensino seria suspensa por quinze 

dias. Pelo não cumprimento, o vereador cobrou que o governo atenda o 

protocolo sanitário estabelecido. Defendeu os profissionais da educação que 

estão sem a gratificação de deslocamento, lembrou que existiu esse acordo, 

por isso requereu que o governo atenda de forma imediata. A respeito dos 

jogos escolares, disse que as premiações ainda não foram devidamente 

concluídas, por isso, mais uma vez cobrou que o governo atenda essa 

demanda. Ainda questionou a ausência de distribuição de kit da merenda 

escolar, mesmo com o deposito lotado. Mesmo com o retorno dos veículos da 

saúde, definiu com uma ação demorada e requereu que o governo não 

permita a paralisação destes. Criticou a saúde do município por não 

disponibilizar exames básicos, por essa razão recordou que nossa população 

é carente e muitos necessitam de apoio do governo. Mais uma vez lutou pela 

guarda municipal criticando o governo que não oferta nenhum amparo. 

Considerou um absurdo que a categoria não dispõe de condições mínimas 

para funcionar, por exemplo, uma sede fixa. Por essa razão, cedeu o espaço 

de sua casa para que a guarda municipal se estabeleça no local. O vereador 
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Joé Augusto apresentou algumas demandas do município, como a 

construção de novas UBS nas regiões mais distantes e isoladas.  Ainda informou 

que esse pedido foi promessa de campanha do senhor prefeito para a 

primeira legislatura. O Vereador Hagamenon Macedo enalteceu o trabalho 

do governo no melhoramento das estradas vicinais da zona urbana, além 

disso, a recuperação da iluminação pública como a troca de portes e 

melhores lâmpadas. Garantiu que há segurança no retorno as aulas, pois o 

governo tem ofertado itens básicos para que seja garantido. Enfatizou que a 

secretaria de educação monitora as escolas e caso seja confirmada o 

contagio em alguma escola, essa será interrompida.  Mencionou o retorno da 

assistência da saúde por meio dos veículos, uma batalha enfrentada pelo 

governo diante da dificuldade de manter a frota. Na ocasião questionou o 

vereador Wederson Gaeth de Brito para saber quando o valor de trezentos mil 

reais será destinado a este município. Em resposta, o vereador Wederson Brito 

pontuou que o deputado Rubens Junior jamais abandonará sua cidade e por 

isso já autorizou a destinação do recurso. Sabendo disso, o vereador 

Hagamenon reiterou que esse investimento será bem aplicado e que a 

população continuará sendo atendida. Ainda prestou solidariedade a 

vereadora Dayany Coutinho e Jacqueline Costa Assunção dizendo que só 

maltrata a mulher aquele quem não tem orgulho da que tem ou realmente 

não gosta de mulher.   O presidente Thyago Brito questionou a cobrança da 

participação do município nos Jogos Estaduais Escolares, lembrou que 

estamos vivendo uma pandemia e as competições ao nível de estado gera 

um risco, em tempo, questionou que vereadores criticam o retorno as aulas, 

mas defendem a práticas de jogos que são atitudes de maior risco. Sobre os 

pedidos de UBS destacou que é importante a Secretaria de Saúde apresentar 

um estudo de viabilidade técnica para apontar onde se deve construir uma 

UBS. Justificou que a implantação desse tipo de atendimento não depende 
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simplesmente do querer do prefeito do município. Ainda garantiu que após 

esse estudo, acredita que o senhor prefeito saberá atender da melhor forma 

possível. Sem mais nada a tratar o presidente deu por encerrada a reunião. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Matões, 04 de maio 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). 

 

 


