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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE MAIO DE 2021 

VERSA SOBRE: PROJETO DE LEI Nº 15/2021 – DE AUTORIA DO VEREADOR 

WEDERSON GAETH DE BRITO “BILU” - AUTORIZA A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MATÕES A UTILIZAR OS RECURSOS FINANCEIROS E/OU 

A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A TODOS OS ESTUDANTES DEVIDAMENTE 

MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE 

TEMPOS DE PANDEMIA E CALAMIDADE. PROJETO DE LEI Nº 16 /2021 – 

DE AUTORIA DO VEREADOR LUCAS MEDEIROS - INSTITUI NO ÂMBITO 

DO MUNICÍPIO DE MATÕES A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA 

SÍNDROME DE DOWN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PROJETO DE LEI 

Nº 17 /2021 – DE AUTORIA DO VEREADOR CLEMILTON LOUREIRO - 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA EXECUÇÃO DO HINO 

MUNICIPAL DE MATÕES EM REUNIÕES SOLENES E SOLENIDADES. 

PROJETO DE LEI Nº 18 /2021 – DE AUTORIA DA VEREADORA CHRISTIANE 

PINHEIRO – INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DE COMBATE AO ABUSO E 

A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INDICAÇÃO: 

01/21 – DA VEREADORA ILMA CLÍMACO - INDICA QUE PROCEDA A 

REFORMA E AMPLIAÇÃO, ACRESCENTANDO UMA ACADEMIA AO AR 

LIVRE, DA PRAÇA NO PINDORAMA, NO POVOADO SANTA LUZIA, NESTE 

MUNICÍPIO. 06/21 – DO VEREADOR AURÉLIO DA MATA – INDICA A 

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ARTESANAL. 06/21 – DA VEREADORA 

CHRISTIANE PINHEIRO – LIMPEZA NO ENTORNO DOS POSTOS DE 

SAÚDE. 08/21 – DO VEREADOR JOÃO GOMES - INDICA A CONSTRUÇÃO 

DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO CENTRO DO 

DIAMANTE.  

No dezoito 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; 
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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 

Coutinho, Hagamenon dos Santos Silva, José Augusto Moreira de Castro, 

Maria Ilma de Morais Clímaco. Na abertura dos trabalhos foi apresentada uma 

leitura bíblica, na sequência o presidente determinou a leitura da ata da 

sessão anterior que foi aprovada sem ressalvas. Nessa sessão, esteve presente 

o Comandante Samuel, que vai assumir o controle deste município, no uso da 

tribuna o coronel saudou todos os vereadores e a demais população, fez um 

uma síntese de seu trabalho e reiterou seu compromisso com a ordem pública. 

No primeiro expediente foi apresentada e lida as seguintes matérias que 

estavam na pauta: PROJETO DE LEI Nº 15/2021 – DE AUTORIA DO VEREADOR 

WEDERSON GAETH DE BRITO “BILU” - AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MATÕES A UTILIZAR OS RECURSOS FINANCEIROS E/OU A ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR A TODOS OS ESTUDANTES DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE TEMPOS DE PANDEMIA E CALAMIDADE. 

PROJETO DE LEI Nº 16 /2021 – DE AUTORIA DO VEREADOR LUCAS MEDEIROS - 

INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MATÕES A SEMANA DE 

CONSCIENTIZAÇÃO DA SÍNDROME DE DOWN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 17 /2021 – DE AUTORIA DO VEREADOR CLEMILTON LOUREIRO 

- DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA EXECUÇÃO DO HINO MUNICIPAL DE 

MATÕES EM REUNIÕES SOLENES E SOLENIDADES. PROJETO DE LEI Nº 18 /2021 – 

DE AUTORIA DA VEREADORA CHRISTIANE PINHEIRO – INSTITUI A SEMANA 

MUNICIPAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES. INDICAÇÃO: 01/21 – DA VEREADORA ILMA CLÍMACO - 

INDICA QUE PROCEDA A REFORMA E AMPLIAÇÃO, ACRESCENTANDO UMA 
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ACADEMIA AO AR LIVRE, DA PRAÇA NO PINDORAMA, NO POVOADO SANTA 

LUZIA, NESTE MUNICÍPIO. 06/21 – DO VEREADOR AURÉLIO DA MATA – INDICA A 

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ARTESANAL. 06/21 – DA VEREADORA CHRISTIANE 

PINHEIRO – LIMPEZA NO ENTORNO DOS POSTOS DE SAÚDE.  08/21 – DO 

VEREADOR JOÃO GOMES - INDICA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA 

POLIESPORTIVA NO POVOADO CENTRO DO DIAMANTE. Após apresentado as 

proposições, o presidente colocou para deliberação dos vereadores, e 

constatou que o projeto de lei nº 15/2021 não obteve aprovação, as demais 

matérias foram encaminhadas para as devidas comissões e as Indicações 

foram determinadas a serem encaminhadas ao senhor prefeito. No segundo 

expediente, a vereadora Jacqueline Costa Assunção, iniciou os discursos 

deixando seus sentimentos para os familiares de duas grandes perdas no 

município. Ressaltou que foram jovens com sonhos interrompidos, e que os 

matoenses provaram ser solidários. Anunciou, através do Secretário de 

Agricultura, Giuvan Dias de Sá, a abertura das inscrições do Programa Agente 

Jovem Ambiental (AJA). O objetivo do AJA é promover a inclusão social e 

ambiental de jovens maranhenses, por meio do estímulo à participação em 

projetos socioambientais sustentáveis, visando contribuir para a preservação 

e conservação do meio ambiente. E, assim, estimular o protagonismo juvenil e 

o desenvolvimento de competências e habilidades que proporcionem a 

construção de uma cidadania ambiental, além de ampliar as oportunidades 

de geração de renda e melhoria da qualidade de vida. Destacou também a 

largada da obra da estrada até o povoado Santa Luiza, onde os vereadores 

estiveram presentes junto ao prefeito municipal para acompanhar o trabalho. 

Finalizou dizendo que conhece o empenho do senhor prefeito, por isso, 

acredita que o serviço será concluído com muita qualidade. O vereador 

Lucas Medeiros mostrou felicidade pelo prefeito assumir seu compromisso de 
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campanha ao conseguir emenda, através do Deputado Federal Juscelino 

Filho, para obra de construção da estrada do povoado Santa Luzia e outras 

localidades. Deu também suas boas vindas ao novo Coronel, Coronel 

Sampaio, do município, desejando uma boa atuação e que espera um 

excelente trabalho durante seu mandato, além disso externou que pode 

contar com o apoio dos poderes legislativo e executivo. O vereador Aurélio 

da Mata deu respaldo a sua Indicação de construção do Centro de 

Artesanato. Disse que é de suma importância ao município, pois garante a 

renda familiar e fortalece a cultura da cidade. Elogiou a veredaora Christiane 

Pinheiro pela apresentação de seu projeto de lei que visa proteger crianças e 

adolescentes da violência. Fez cobranças quanto a limpeza das ruas do Bairro 

Alto Seriema, e criticou o governo dizendo que o serviço de construção de um 

muro do Campo de Futebol o Mundicão foi um trabalho pouco, diante da 

necessidade que a obra possui. Requereu que a prefeitura determina a 

limpeza constante do banheiro público da Praça Público Lula Pereira, 

segundo o vereador, a situação é precária e vergonhosa. Concluindo, o 

vereador engrandeceu o emprenho daqueles que prestaram ajuda aos 

familiares de uma jovem que necessitaram de recurso financeiro para o 

translado do corpo de uma jovem matoense. A vereadora Ilma Solimar 

externo seus sentimentos às famílias enlutadas no nosso município. Também 

falou que esta data é celebrada o Dia Nacional de Combate ao Abuso e 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, com isso reforçou que a 

sociedade deve estar atenta as possíveis vítimas e que jamais devem se calar 

diante de qualquer abuso ou exploração. Defendeu a reforma e ampliação 

da praça do povoado Santa Luzia, para a vereadora, a obra tem grande 

valor sentimental, pois foi construída em tempos do saudoso prefeito Pedro 

Alves e administrado pelo ex-vereador Solimar Clímaco. A vereadora 
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Christiane Pinheiro deu ênfase a campanha deste mês, o mês laranja, que 

marca as mobilizações e reflexões acerca de um tema muito importante: o 

combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Diante 

disso, apresentou um projeto de lei que regulamenta essa temática. 

Parabenizou o senhor prefeito pela recuperação das ruas do bairro Santa 

Helena, mas lamentou que o serviço foi iniciado a poucos metros da entrada 

de umas das vias de acesso, por isso, requereu que o governo reveja o serviço. 

Considerou importante que o prefeito determine o quanto antes a limpeza e 

manutenção do banheiro Público da Praça Lula Pereira. A vereadora Dayany 

Coutinho fez referência a pandemia do novo coronavírus que completou um 

ano no Brasil.  A situação vem preocupando a veredaora, que fez um alerta 

sobre o crescimento do número de casos da doença em todo o país. Disse 

que o momento é de redobrar os cuidados, pois, mesmo um ano depois do 

primeiro contágio e registro de baixa nos casos, voltamos a enfrentar um 

momento bastante delicado não só no estado do Maranhão, mas em todo 

país. Por isso reforçou o pedido de que quem puder ficar em casa, fique e 

ajude aqueles que necessitam sair. Sobre o projeto de lei nº 19, falou que veio 

para somar, ao mesmo tempo parabenizou a equipe que já trabalha no 

combate à exploração de abuso de crianças e adolescentes. Esclareceu que 

houve palestras e campanhas, mas com público reduzido devido a 

recomendação de não haver aglomeração.  Quanto ao projeto de lei nº 

15/2021, considerou desnecessário, pois o FNDE, através do governo federal, 

já autoriza os municípios a distribuir cestas básicas para os alunos. Disse que o 

prefeito é atuante e preocupado com nossa população, por isso, desde o 

início de sua gestão as cestas básicas são distribuídas as comunidades 

carentes. O vereador Clemilton Loureiro enalteceu o prefeito dizendo que 

vem desempenho um belo trabalho em toda região. Disse que os moradores 
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estão felizes por receberem uma construção de verdade, através da emenda 

do Deputado Federal Juscelino Filho. Pontuou que sempre teve cuidados em 

suas falas neste parlamento, e insistiu que os debates sejam sempre 

pertinentes à Matões e ao respeito mútuo. Sobre seu projeto de lei, disse que 

sente a necessidade do hino do município de ser apresentado nos eventos 

solenes do município, pois isso resgata a nossa história e traz os valores de nossa 

cidade. O vereador Gilberto da Silva Lima, Gilberto do Vicentin, prestou sua 

solidariedade as famílias enlutadas e agradeceu a solidariedade dos 

munícipes quando procurados.  Disse também que o município tem um 

deputado que se preocupa com o município, referiu-se a deputado Juscelino 

Filho, que destinou recursos que serão aplicados para construção de estrada 

de várias comunidades. Relatou sua visita em alguns povoados, juntamente 

com outros vereadores, e constataram a necessidade da população que 

foram levadas até o prefeito. Apontou também o trabalho da guarda de 

trânsito que cumpre rigorosamente o papel devido. Sobre as cobranças de 

limpeza das vias do Bairro Alto Seriema, argumentou que os serviços soram 

prestados antes do inverno, porém muita coisa foi desfeita, mas logo todos os 

bairros serão reorganizados, após as melhorias das vias de acesso a zona 

urbana deste município. O vereador João Gomes “Tijão”, disse que concorda 

com a necessidade de harmonia nesta casa para que os trabalhos avancem. 

Na ocasião, o vereador desculpou-se do equívoco em que sua esposa teve 

seu nome sorteado em um programa do governo do estado, defeito a 

situação, o vereador garantiu que o premio não será buscado, assim, 

permitindo que outra família receba esse direito. Sobre suas proposições 

apresentadas nesta casa, o vereador disse que espera a aprovação desta 

casa no seu projeto de lei e que o prefeito Ferdinando Coutinho acate suas 

indicações, pois são demandas cobradas pelos moradores. Além disso, o 
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vereador argumentou que ainda não viu “a ponte” entre o executivo e a 

guarda municipal, pois, não houve encontro entre os dois representantes para 

que ali fossem apresentadas as demandas.  Por isso, insistiu em dizer que o 

gestor se nega a atender certas categorias. Em tempo, lembrou dos motoristas 

da educação e cobrou do governo que estes sejam inseridos no Plano de 

Cargos e Salários. Pediu que o prefeito dê abertura de um concurso público e 

oportunize empregos a juventude desta cidade. O vereador também 

lamentou a atuação da população que não cumpre medidas de segurança 

sanitária, agem como se o vírus já estivesse combatido, entretanto, o vereador 

ressaltou que as medidas de prevenção devem continuar para que situações 

piores não ocorra, enquanto isso, o prefeito continua sendo omisso às suas 

atribuições. Reforçou que o executivo precisa ter pulso e impor normativas 

que garantam a proteção de nossa população. Ao final disse que não tem 

lado político, mas sim, um posicionamento político, esclareceu que não 

abandonará seu posicionamento, pois se hoje é representante nesta casa, 

deve o compromisso e respeito a todos que lhe colocaram nesta posição. O 

vereador Hagamenon Maceda relembrou seu discurso do último comício 

durantes as campanhas, ao dizer que as pessoas que confiaram na sua 

candidatura jamais seriam envergonhadas. Pelo dito, o vereador garantiu que 

a promessa permanece em pé e que tem honrado o seu cargo. Disse que é 

vereador e sua busca ao poder é para fazer, e que jamais buscará benefícios 

próprios em razão do cargo que ocupa. Foi categórico ao dizer que jamais 

usará esta tribuna para falar da vida pessoal de nenhum par, pois esse não foi 

o interesse de ser colocado nesta casa. Disse que tem orgulho de ter nascido 

na zona rural, ser filhos de agricultores e ter raiz no povoado Marinheiro. 

Enfatizou seu discurso dizendo que moraria em qualquer região desta cidade, 

pelo respeito e sua paixão a este município. Anunciou a presença da equipe 
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de fumacê do estado, que fará uma dedetização no município em combate 

ao mosquito transmissor de doenças. Vibrou pela meta atingida de noventa e 

cinco por cento, sobre o plano de vacinação dos professores contra a 

covid19. Destacou também a operação “tapa buraco” nos bairros Santa 

Helena e Matadouro e o serviço de construção da estrada do povoado Santa 

Luzia, seguindo para as demais localidades. Justificou que os serviços do 

Campo de Futebol o Mundicão, vai além da construção de um muro, pois 

demais serviços estão sempre aplicados naquela obra. Explicou também que 

houve um Termo de Cooperação entre a Guarda Civil e Guarda de Transito, 

e lá existiu representação do governo quando esteve um vereador e líder do 

governo, bem como o procurador do município. Em tempo, afirmou que já 

existe muitas questões para organizar a guarda, enquanto isso, o governo já 

acelerou alguns problemas que puderam ser adiantados. Relatou também os 

sorteios ocorridos no município para atender a população mais carente, tudo 

isso através do governo do estado em parceria com nosso prefeito. O 

presidente Thyago Brito falou de sua alegria, junto aos vereadores do governo, 

em receber o Prefeito desta cidade. Disse que ao longo do encontro foi 

apresentada algumas demandas, reivindicações e soluções de cada 

vereador, assim, construindo um município melhor. Agradeceu a presença do 

Coronel Sampaio que este presente nesta Sessão Ordinária, e falou que todos 

os vereadores ficaram felizes em recepciona-los. Também reforçou o trabalho 

de recuperação e construção de novas estradas na zona rural do município. 

Enalteceu o deputado Federal Juscelino Filho pela parceria com essa cidade, 

mesmo não sendo eleito por nossa região. Fez também alusão aos 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais e garis que foram 

homenageados ao longo dessa semana. Reforçou o emprenho desses 
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profissionais no cargo que ocupam.  Sem mais nada a tratar o presidente deu 

por encerrada a reunião. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Matões, 18 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). 

 

 


