ESTADO DO MARANHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE MATÕES
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 01 DE JUNHO DE 2021
VERSA SOBRE: 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. PROJETO DE LEI Nº 21/2021 –
DE AUTORIA DO VEREADOR LUCAS MEDEIROS - DISPÕE
SOBRE O PRAZO DE VALIDADE DE LAUDO MÉDICOPERICIAL
QUE ATESTA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA),
PARA FINS QUE ESPECÍFICA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE
MATÕES. PROJETO DE LEI Nº 24/2021 – DE AUTORIA DO
VEREADOR LUCAS MEDEIROS - INSTITUI O MÊS “JUNHO
VERMELHO”, DEDICADO À REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE
INCENTIVO À DOAÇÃO DE SANGUE, NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE MATÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
No dia primeiro de junho 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; 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. A
Sessão Ordinária foi aberta com uma leitura bíblica e logo em seguida foi
apresenta a ata da sessão anterior sem ressalvas. Na ordem do dia estava:
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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. PROJETO DE LEI Nº 21/2021 – DE AUTORIA DO VEREADOR
LUCAS MEDEIROS - DISPÕE SOBRE O PRAZO DE VALIDADE DE LAUDO
MÉDICOPERICIAL QUE ATESTA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), PARA
FINS QUE ESPECÍFICA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MATÕES. PROJETO DE LEI
Nº 24/2021 – DE AUTORIA DO VEREADOR LUCAS MEDEIROS - INSTITUI O MÊS
“JUNHO

VERMELHO”, DEDICADO À REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE

INCENTIVO À DOAÇÃO DE SANGUE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MATÕES E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Foi apresentado e lido o projeto de lei nº 21/2021
e o projeto de lei nº 24/2021, em seguida, o presidente encaminhou para a
comissão. Logo após, a relatou da Comissão de Constituição e Justiça,
vereador Dayany Coutinho, apresentou os pareceres favorável aos projetos
de lei nº 17/2021 e 18/2021. Ambos foram colocados para votação e o senhor
presidente constatou aprovados. Pela ordem de inscrição, o vereador José
Augusto iniciou os discursos, na oportunidade o vereador apresentou a
dificuldade do abastecimento de agua no povoado Mata Lima. Anunciou
que um morador da localidade vai doar o terreno para a instalação do poço
artesiano. Ainda requereu que o governo melhore a iluminação pública da
Rua Nossa Senhora da Conceição, desta forma, fortalecendo a segurança
dos que residem naquele bairro. Como segunda escrita, a vereadora Dayany
Coutinho enalteceu todas as mulheres que compõe a UMAN – MATÕES.
Considerou um projeto relevante, pois oportuniza apoio as comunidades
carentes e pessoas mais vulneráveis a pobreza. Ressaltou a doação de
absolventes para adolescentes que encontram dificuldades para adquirir o
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produto. Elogiou a Secretaria de Assistência Social pela política de Combate
ao Abuso e Violência em crianças e adolescentes. Ainda assegurou que a
equipe de vacinação continua ativa e avança de forma satisfatória, em
tempo, a vereadora justificou que o atraso na contemplação para demais
população, deve-se a escassez de vacina.

A vereador Ilma Clímaco

destacou sua presença na reunião do Conselho da Paz, e percebeu a
necessidade de apoio do governo, ainda requereu que o presidente convide
a representante do referido conselho para que externe suas reinvindicações
neste parlamento. Mais uma vez, a vereadora cobrou a liberação de vacina
para os coveiros da zona rural, pois esses trabalhadores buscaram a unidade
de saúde, entretanto, não foram atendidos. Chamou atenção da população
que não respeita as medidas de enfrentamento a covid19, por isso, insistiu que
o governo faça decretos que assegure a proteção da saúde pública. O
vereador Aurélio da Mata, parabenizou a atuação do vereador José Augusto
pela conquista de uma emenda. Também aproveitou sua fala e indagou o
governo quanto as instalações da Secretaria de Infraestrutura, segundo o
vereador, o prédio onde funcionava a secretária está em estado crítico e sem
atendimento, por isso, cobrou que o governo regularize essa situação. Solicitou
que a secretaria de educação agilize a distribuição do Kit de Alimentação
Escolar, isso por que muitas famílias enfrentam uma crescente crise. O
vereador externou sua preocupação com os pequenos agricultores,
enquanto o agronegócio avança. Para o vereador é necessário que o
governo melhore seu planejamento de assistência aos agricultores e que
reative o campo agrícola.

No final, pediu ao governo que priorize os

atendentes e farmacêuticos, pois exercem uma importante função neste
momento da pandemia. O vereador Clemilton Loureiro discutiu o retorno as
aulas, lembrou que houve muitos debates, e que até o momento as decisões
de retorno as aulas têm dado certo. Mesmo assim, insistiu que a comunidade
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continue tomado os devidos cuidados e respeitando as orientações das
autoridades. Aproveitou sua fala e chamou atenção dos pais para que
impulsione seus filhos a retornar as aulas, pois a educação ainda assume um
importante na sociedade. Ainda justificou que a merenda escolar está sendo
entregue nas escolas regularmente, por isso, houve queda na distribuição de
kits da merenda escolar. Sobre a vacinação dos coveiros, o vereador
esclareceu que ainda se faz necessário um amparado legal para que sejam
vacinados. Pois deve existir critérios a serem obedecidos. O vereador Gilberto
da Silva Lima parabenizou a atuação da vereadora Dayany Coutinho pelo
emprenho na instalação de quebra-molas na MA-262, também enalteceu o
projeto desenvolvido pela UNAM. Relatou sua participação no Conselho
Comunitário pela Paz, na ocasião pode percebe os anseios deste município.
Reforçou o emprenho do senhor prefeito que tem investido na recuperação
e construção de estradas, pontuou que esse trabalho vem sendo
acompanhando pela população que tem aprovado o trabalho deste
governo. O vereador Hagamenon Maceda

defendeu o governo dizendo

que concede a devida assistência aos agricultores desse município. Quanto
as cobranças do vereador José Augusto a respeito do poço artesiano no
povoado Mata Limpa, explicou que a dificuldade de o município realizar a
obra é devido à ausência de terra pública. Mais uma vez, garantiu que a
secretaria de saúde já disponibiliza a vacinação para os coveiros, porém, vai
averiguar junto a secretaria onde ouve o desencontro. Na sua fala, o vereador
fez um apanhado se sua carreira no município. Disse que mesmo sem nenhum
outro mandando político, tem a sua representação de um povo. Contou sua
experiência de viver na zona rural, a luta na agricultura, a casa simples do
interior e os primeiros estudos na escola de taipa. Mostrou alegria ao
conquistar seu primeiro emprego na cidade, fato que lhe trouxe grandes
oportunidades. Durante sua campanha, disse que muitos disseram que não
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conseguiria ser eleito, mas mostrou que através de seu sonho e sem nenhuma
promessa, conquistou o seu espaço. Agradeceu o povo e seus apoiadores
que lhe deram essa oportunidade de aqui estar. Ainda argumentou que foi
falado sobre alguns vereadores que quiseram ser “o pai da criança”, referindo
as obras públicas do governo. Isso diante o desejo de dois vereadores mostrar
que estava sendo feito uma obra, um sonho há mais de cinquenta anos
naquela região. Salientou que o mesmo vereador que usou a tribuna para
tomar essa atitude, há menos de um ano usou a mesma tribuna em favor da
obra de um poço artesiano no povoado Nova Brasília. Então questionou,
quem é o pai da criança? O Vereador, a outra pessoa que disse o que fez o
pedido ou o prefeito que realizou o serviço? Da mesma forma, o vereador
disse que viu uma Indicação para a Avenida Divino Espírito Santo, o mesmo já
sabendo que era uma Indicação da Deputada Cleide Coutinho de fazer a
Av. Do Divino e o entrono da Igreja. Concluiu dizendo que na gestão de
Ferdinando Coutinho as coisas acontecem. O vereador João Gomes
apresentou as cobranças da população em relação a sinalização do transito,
como a pintura das lombadas e placas indicativas. Lembrou que existe risco
de acidentes graves durante a noite. Ainda deu respaldo quanto a Secretaria
de Infraestrutura, do qual cobrou maior atuação da secretaria. Apresentou
também as demandas firmadas junto ao sindicato dos professores que ainda
não foram cumpridos, desta forma, insistiu que seja respeitado todos os
acordos firmados. Requereu de forma verbal, que o governo autorize a
vacinação contra a covid19 aos vendedores externos, comerciantes e moto
taxistas. Ainda pediu que a secretaria de saúde amplie o número de testagem
em massa para diagnosticar o contágio do vírus. Ainda considerou o
percentual de segunda dose inferior, por isso, insistiu que o governo federal
deve avançar na distribuição da vacina para garantir a segurança do nosso
país. Sobre isso, o vereador cobrou responsabilidade do prefeito para que
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elabore um decreto para impedir torneios, campeonatos e festas. Relatou que
o município tem constantes aglomerações em eventos promovidos pela
população, e foi além ao dizer que o poder executivo e os secretários
municipais estão apoiando festas esportivas, desta forma, alimentando a
propagação do vírus. Em tempo, deixou claro, que durante a pandemia não
vai patrocinar nenhum campeonato, assim será coerente a suas cobranças.
Como não havia mãos inscritos, o presidente encerrou a reunião
agradecendo a presença de todos.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Matões, 01 de junho 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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