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Ata da 1957ª (milésima nongentésima qüinquagésima sétima Sessão Ordinária da Câmara

Municipal de Timon/MA. Presidência do Senhor José Uilma da Silva Resende, secretariado pelo Sr.

João Caldeira Neto.

Aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro do ano 2021 (dois mil e vinte e um), às 09:15h (nove horas e

quinze minutos), reuniu-se em sua sede própria na Avenida Paulo Ramos, S/N, Bairro Centro, neste

município, em Sessão Ordinária a Câmara Municipal de Timon. Presentes os Senhores Vereadores:

Antonio Francisco da Silva; Celso Antonio Silva Lopes; Denisvaldo Gino de Sousa; Francisco de

Morais Reis; Francisco Helber Costa Guimarães; Helder Kaic Nascimento de Alencar; Ivan Batista da

Silva; José Torquato de Macedo Neto; José Uilma da Silva Resende; João Caldeira Neto; Jorge Marcos

da Silva Passos; Juarez Júlio de Morais Silva Filho; Luís Carlos da Silva Sá; Márcio de Souza Sá; Maria

da Luz Sousa Silva Flor; Pedro Augusto Moraes dos Santos; Phillip Ângelo da Cunha Andrade;

Thiago de Carvalho Santos; Ulysses Almeida Waquim;  Vanda Rodrigues dos Santos; . Ao todo 20

(vinte) vereadores presentes. Ausência Justificada: Alynne Helena Piauilino de Macedo

Pego (Através do Ofício nº 002/2021). Invocando o nome de Deus com Dignidade e Respeito, o Sr.

Presidente declarou aberta a Sessão. EXPEDIENTE DO DIA:   OFÍCIO Nº 001/2021 – Gabinete do

Vereador José Torquato de Macedo Neto _- Assunto: Em atendimento ao Art. 5º, § 10º (Regimento

Interno da Câmara Municipal de Timon) comunica o nome parlamentar de escolha deste vereador:

VER. DOUTOR TORQUATO, para assentos devidos nesta Casa Legislativa. OFÍCIO Nº 001/2021 –

Gabinete do Vereador Jorge Marcos da Silva Passos - Assunto: Em atendimento ao Art. 5º, § 10º

(Regimento Interno da Câmara Municipal de Timon) comunica o nome parlamentar de escolha

deste vereador: VER. JORGE PASSOS, para assentos devidos nesta Casa Legislativa. OFÍCIO Nº

001/2021 – Gabinete do Vereador João Caldeira Neto - Assunto: Em atendimento ao Art. 5º, § 10º

(Regimento Interno da Câmara Municipal de Timon) comunica o nome parlamentar de escolha

deste vereador: VER. NETO PEÇAS, para assentos devidos nesta Casa Legislativa. OFÍCIO Nº

008/2021 – Gabinete do Vereador Denisvaldo Gino de Sousa - Assunto: Em atendimento ao Art. 5º,

§ 10º (Regimento Interno da Câmara Municipal de Timon) comunica o nome parlamentar de escolha

deste vereador: VER. COCA DO MATAPASTO, para assentos devidos nesta Casa Legislativa.

OFÍCIO Nº 003/2021 – Gabinete da Vereadora Vanda Rodrigues dos Santos - Assunto: Em

atendimento ao Art. 5º, § 10º (Regimento Interno da Câmara Municipal de Timon) comunica o nome
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parlamentar de escolha desta vereadora: VERª. PROFª. VANDA, para assentos devidos nesta Casa

Legislativa. OFÍCIO Nº 001/2021 – Gabinete do Vereador Francisco de Morais Reis - Assunto: Em

atendimento ao Art. 5º, § 10º (Regimento Interno da Câmara Municipal de Timon) comunica o nome

parlamentar de escolha deste vereador: VER. CHAGAS CIGARREIRO, para assentos devidos

nesta Casa Legislativa. OFÍCIO Nº 001/2021 – Gabinete do Vereador Thiago de Carvalho Santos -

Assunto: Em atendimento ao Art. 5º, § 10º (Regimento Interno da Câmara Municipal de Timon)

comunica o nome parlamentar de escolha deste vereador: VER. THIAGO CARVALHO, para

assentos devidos nesta Casa Legislativa. OFÍCIO Nº 001/2021 – Gabinete do Vereador Pedro

Augusto Moraes dos Santos _- Assunto: Em atendimento ao Art. 5º, § 10º (Regimento Interno da

Câmara Municipal de Timon) comunica o nome parlamentar de escolha deste vereador: VER. P.A

PEDRO AUGUSTO, para assentos devidos nesta Casa Legislativa. OFÍCIO Nº 006/2021 – Gabinete

do Vereador Ulysses Almeida Waquim - Assunto: Em atendimento ao Art. 5º, § 10º (Regimento

Interno da Câmara Municipal de Timon) comunica o nome parlamentar de escolha deste vereador:

VER. ULYSSES WAQUIM, para assentos devidos nesta Casa Legislativa. OFÍCIO Nº 001/2021 –

Gabinete do Vereador Ivan Batista da Silva - Assunto: Em atendimento ao Art. 5º, § 10º (Regimento

Interno da Câmara Municipal de Timon) comunica o nome parlamentar de escolha deste vereador:

VER. IVAN DO SABOREAR, para assentos devidos nesta Casa Legislativa. OFÍCIO Nº 001/2021 –

Gabinete do Vereador Celso Antonio Silva Lopes - Assunto: Em atendimento ao Art. 5º, § 10º

(Regimento Interno da Câmara Municipal de Timon) comunica o nome parlamentar de escolha

deste vereador: VER. CELSO TACOANI, para assentos devidos nesta Casa Legislativa. OFÍCIO Nº

005/2021 – Gabinete do Vereador Márcio de Souza Sá - Assunto: Em atendimento ao Art. 5º, § 10º

(Regimento Interno da Câmara Municipal de Timon) comunica o nome parlamentar de escolha

deste vereador: VER. MÁRCIO SÁ, para assentos devidos nesta Casa Legislativa. PROJETO DE

LEI Nº 001/2021 – Autor: Ver. Uilma Resende – Ementa: Institui a obrigatoriedade da inclusão da

Língua Brasileira de Sinais – Libras, no currículo escolar no âmbito do Município de Timon – MA.

PROJETO DE LEI Nº 002/2021 – Autor: Ver. Uilma Resende – Ementa: Torna obrigatório a

presença de intérprete da Língua Brasileira de Sinais – Libras, em todas as repartições públicas, no

Município de Timon – MA. PROJETO DE LEI Nº 003/2021 – Autor: Ver. Irmão Francisco – Ementa:

Reconhecer as atividades religiosas como essenciais para a população em tempos de crises

ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. REQUERIMENTO Nº 001/2021 –

Autor: Ver. Celso Tacoani – Ementa: Requer que, depois de ouvido o plenário na forma regimental,
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seja enviado oficio à Diretoria Geral dos Correios de Timon/MA, solicitando da mesma, o envio à

Secretaria de Planejamento deste município, relação de CEP (Código de Endereçamento Postal) de

todas as ruas de Timon, Esta solicitação se dar por conta da grande dificuldade de enviar

correspondências e também localizar endereços através de GPS e outros meios eletrônicos.

INDICAÇÃO Nº 001/2021 – Autor: Ver. Jorge Marcos da Silva Passos – Ementa: Indica ao Poder

Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, a necessidade de

que seja feita a reforma da quadra poliesportiva Reginaldo de Sena Rosa, localizada na Rua Antônio

Corrêa da silva (Rua 100), bem como a instalação de alambrado e a construção de uma academia

pública que permita a realização de atividades físicas na Praça da Rua 100, localizada ao lado da

quadra poliesportiva, neste Município. INDICAÇÃO Nº 002/2021 – Autor: Verª. Profª. Vanda

Rodrigues – Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, a necessidade de que seja feita a recuperação da sarjeta do cruzamento das

Ruas José Firmino dos Santos e Maria Correia (antiga rua do norte) no Bairro Formosa, neste

município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 001/2021 – Autor: Verª. Profª. Vanda Rodrigues –

Ementa: Solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Superintendência de Limpeza Pública e

Urbanização de Timon - SLU, no sentido de que seja realizada a limpeza (roço, coleta de lixo e restos

de animais) na entrada do Povoado Itaguará, no percurso que se inicia na BR 316 até 1,5 km no

sentido Balneário Portal do Sol, neste município.     PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 002/2021 –

Autor: Ver. P.A Pedro Augusto – Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo Municipal,

através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no sentido de que seja feita a recuperação

da Rua 04 (quatro) da Vila Bandeirante ao lado do Instituto Federal de Educação Ciências e

Tecnologia do Maranhão - IFIMA, no Bairro Mutirão, neste município. PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 003/2021 – Autor: Ver. P.A Pedro Augusto – Ementa: Solicita providências

com urgência ao Poder Executivo Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito –

DMTRANS, no sentido de que sejam implantados redutores de velocidade (tartarugas) no

cruzamento da Av. Luis Firmino de Sousa (Av. do hospital) com a Rua Doutor Francisco Vitorino de

Assunção (Av. Três) e no cruzamento da Av. Jaime Rios com a Av. Jaime Rios com a Av. Teresina,

neste município. ORDEM DO DIA: Aprovação das Atas da Audiência Pública com a finalidade de

discutir a Convocação dos Classificados e Concursados no Concurso Público da SEMED do ano de

2019/2020; Ata da Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos Legislativos Relativo ao 1º Semestre do

Primeiro Período da Legislatura 2021/2024.  O Sr. Presidente declarou que iria se iniciar o Grande
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Expediente e informou que haviam 10 (dez) vereadores inscritos, sendo que os mesmos teriam 04

(quatro) minutos para fazerem o uso de suas falas. Dando início ao Grande Expediente fez uso da

fala o Ver. P.A – Pedro Augusto cumprimentando as pessoas que estavam assistindo a sessão de

forma online, bem como àquelas que se encontravam presentes na galeria do Plenário desta Casa

Legislativa. Parabenizou o trabalho dos parlamentares desta Casa e ressaltou que muitas

proposições haviam sido apresentadas no Expediente do Dia desta sessão, inclusive ele mesmo

havia apresentado quatro Pedidos de Providências.  Parabenizou também o Secretário Municipal de

Infraestrutura e o Superintendente da Limpeza Pública pelo trabalho que os mesmos vêem

desenvolvendo a frente dos referidos órgãos municipais e destacou que alguns de seus pedidos já

haviam sido atendidos pelos mesmos. Destacou que a cidade apresenta muitos problemas, mas o

trabalho vem sendo intenso e parabenizou a Prefeita Dinair Veloso por está nas ruas, acordando

cedo e sempre buscando o melhor para a cidade de Timon, em contato com a população. Relatou que

neste final de semana ocorreu o asfaltamento de algumas ruas no bairro Jóia, com recursos oriundos

de emendas do Senador Weverton Rocha e informou que participou do mutirão da limpeza

realizado nos bairros Vila Angélica, Vila do BEC, Pedro Patrício e Jóia. Explicou que estava

utilizando a Tribuna para parabenizar a equipe de governo da Prefeitura Municipal de Timon, que

vem desenvolvendo um excelente trabalho que apenas está começando. Relatou que durante sua

visita ao bairro Jóia alguns moradores solicitaram o asfaltamento da Rua Diamante e informou já ter

apresentado uma proposição naquele sentido. Disse esperar que brevemente a solicitação dos

moradores daquele bairro seja atendida. Encerrou a sua fala agradecendo e dirigindo-se aos demais

vereadores dizendo aos mesmos que estão todos juntos com o objetivo de trazer benefícios para a

população. O Ver. Torquato fez uso da fala e cedeu o seu tempo para o Vereador Juarez Morais,

ficando o mesmo com o tempo de 08 (oito) minutos. O Ver. Kaká do frigosá fez uso da fala e cedeu o

seu tempo para o Vereador Juarez Morais, ficando o mesmo com o tempo de 12 (doze) minutos. O

Ver. Kaic fez uso fala cumprimentando a todos os vereadores e demais presentes na galeria do

Plenário desta Casa Legislativa. Disse que estavam iniciando uma semana muito intensa e destacou

que sua fala seria nesse sentido, pois queria destacar que havia acontecido neste final de semana o

mutirão da limpeza na Vila do BEC, através da participação do Serviço Autônomo Municipal de

Limpeza. Comentou a respeito do falecimento de uma profissional da saúde do município, Sra.

Patrícia, que foi acometida pelo COVID-19. Teceu elogios a referida profissional e destacou que a

mesma era sua irmã em Cristo, fazia parte do grupo de casais da Igreja onde congrega e afirmou que
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ela deixou um legado. Mencionou que todos da Igreja estavam em oração pela recuperação da Sra.

Patrícia e que alguns dias antes do seu falecimento havia conversado com o seu esposo, o Irmão

Carlão e este se encontrava esperançoso no que diz respeito a sua recuperação.  Falou a respeito da

soberania de Deus e destacou que as coisas acontecem quando ELE quer e do jeito que ELE quer.

Prestou sua homenagem a todos os profissionais da saúde no nome da Sra. Patrícia. Desejou que

Deus protegesse todos os profissionais que trabalham na área da saúde, que estão na linha de frente

no combate ao COVID-19 na cidade de Timon, independentemente da função que exerça. Encerrou

sua fala desejando que Deus protegesse a todos. O Sr. Presidente informou aos demais vereadores

que estava solicitando uma homenagem aos profissionais da saúde e pediu que os vereadores

posteriormente subscrevessem a referida solicitação de homenagem. Dando continuidade ao

Grande Expediente fez uso da fala a Ver. Vanda que iniciou o seu discurso cumprimentando a Mesa

Diretora em nome do Senhor Presidente, Vereador Uilma Resende e pedindo a Deus a sua proteção

em mais uma semana de trabalho que se iniciaria. Informou que estava dando entrada em dois

Pedidos de Providências e teceu comentários a respeito dos mesmos. Encerrou a sua fala pedindo a

proteção de Deus e dizendo esperar que as suas proposições fossem atendidas pelo Secretário

Municipal de Infraestrutura. Fez uso da fala o Ver. Neto Peças que iniciou o seu discurso

cumprimentando a todos os presentes no Plenário, na galeria e também aqueles que estavam

acompanhando as sessões nas redes sociais. Relatou que nesse último final de semana havia tido o

prazer de acompanhar o Deputado Rafael Leitoa e alguns vereadores desta Casa Legislativa numa

visita pelo bairro Vila Angélica, que está sendo contemplado com pavimentação asfáltica oriunda de

recursos das emendas parlamentares do citado deputado. Informou que morou no referido bairro

durante 18 (dezoito) anos e ressaltou que lutou bastante no sentido de conseguir melhorias para

aquele bairro. Destacou que o serviço de pavimentação asfáltica que está sendo realizado naquele

bairro trará enormes benefícios na mobilidade dos seus moradores e também para aquelas pessoas

que trafegam no mesmo. Disse que tudo isso se tratava de um retorno referente à escolha realizada

na última eleição para deputado estadual. Ressaltou que esse retorno estava sendo efetivado através

das emendas parlamentares do Deputado Rafael Leitoa, que proporcionavam melhorias para a

cidade de Timon e elogiou o trabalho que vem sendo realizado pelo referido deputado. Mencionou

que foi titular da Superintendência de Limpeza Pública e Urbanização de Timon – SLU e ressaltou

que conseguiu limpar a cidade de Timon durante o período que esteve à frente daquele órgão,

principalmente porque desenvolveu o seu trabalho em forma de mutirão. Argumentou ser morador
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do bairro Cidade Nova, que se trata de um bairro da periferia e solicitou ao Superintendente da SLU

que seja feita a limpeza daquele bairro, ratificando que já completou 04 (quatro) anos que havia saído

daquele órgão e sempre estava cobrando a limpeza do citado bairro, mas a mesma nunca fora

realizada. O Vereador Juarez Morais passou 02 (dois) minutos do seu tempo para o Vereador Neto

Peças. O Sr. Presidente autorizou ao funcionário que acrescentasse mais 02 (dois) minutos ao tempo

do referido vereador. Prosseguindo com o seu pronunciamento o Ver. Neto Peças agradeceu a

gentileza do Vereador Juarez Morais e solicitou aos vereadores da base que continuassem fazendo as

visitas aos bairros como tem sido feito nos últimos dias. Ressaltou que no passado isso nunca havia

sido feito e destacou que não iria apresentar proposição para solicitar limpeza de ruas nos bairros,

por entender que haja coisas mais importantes e que essa não seja a função de um vereador. Em

aparte, fez uso da fala o Ver. Celso Tacoani informou que o bairro Cidade Nova seria contemplado

com o serviço de limpeza e destacou que a citada limpeza consta no cronograma de serviços da SLU.

Encerrou a sua fala dizendo que a SLU diariamente vem desenvolvendo o seu trabalho, mas aos

sábados vem desenvolvendo o mesmo através de mutirão. O Ver. Neto Peças encerrou a sua fala

dizendo que continuaria fazendo a cobrança dessa limpeza do bairro Cidade Nova, pois já faziam 04

(quatro) anos que vinha cobrando e esperava que nesse próximo sábado fosse feita a limpeza no

citado bairro. Fez uso da fala o Ver. Coca do Matapasto que iniciou cumprimentando a todos e

agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de está presente nesta Casa e poder defender os

interesses da população de Timon. Ressaltou que em apenas um mês e oito dias de mandato, já

haviam percorrido a cidade de Timon. Destacou que se sentia feliz por isso, principalmente porque

os trabalhos se iniciaram e o diálogo permanecia. Disse que todos os vereadores estavam

sincronizados, com o mesmo propósito de trabalhar pelo povo de nossa cidade. Destacou que os

serviços têm avançado bastante e relatou ter visitado as secretarias municipais, inclusive a Secretaria

Municipal de Infraestrutura. Relatou que em conversa com o Secretário Municipal de Infraestrutura

havia sido informado de que nesse ano de 2021, o homem do campo será contemplado com vários

benefícios e citou como exemplo o fato da Senhora Prefeita ter autorizado que as máquinas  fiquem à

inteira disposição da zona rural, pois a demanda é enorme. Citou alguns benefícios que o homem

campo tem recebido no início deste ano, dentre eles a recuperação de estradas vicinais, como por

exemplo, a estrada que dar acesso ao Povoado São Miguel. Referiu-se aos momentos difíceis que a

população tem passado em detrimento da crise que o país enfrenta e argumentou que a pandemia

tem piorado a situação. Relatou que neste último final de semana visitou 10 (dez) povoados da zona
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rural de nosso município e destacou que a reclamação é enorme, principalmente porque o auxílio

emergencial acabou e as demandas e as necessidades também. Falou sobre a necessidade de

continuarem trabalhando sempre focados em trazer benefícios para o povo, priorizando o diálogo.

Solicitou ao Senhor Presidente que comunicasse aos 21 (vinte e um) vereadores as atividades

desenvolvidas por esta Casa, pois tem o interesse de participar das mesmas. Encerrou a sua fala

dirigindo-se ao Senhor Presidente dizendo que o mesmo poderia contar com ele e com os demais

vereadores desta Casa no sentido de trabalhar pelos interesses do povo de Timon, especialmente a

zona rural. Fez uso da fala o Ver. Jorge Passos cumprimentando aos demais vereadores em nome do

Senhor Presidente, Vereador Uilma Resende, todos os presentes na galeria, bem como aqueles que

estavam acompanhando a sessão nas redes sociais. Disse que o trabalho tem que continuar sendo

desenvolvido e informou que apresentou proposição solicitando a recuperação da quadra de

esportes da Rua 100 (cem) e argumentou que a mesma necessita dessa recuperação há quase 08 (oito)

anos. Mencionou ainda, que também solicitou a implantação de uma academia pública na região da

Rua 100 (cem). Discorreu acerca das necessidades da população, especialmente no sentido de

realizar atividades físicas, como por exemplo, as práticas esportivas. Relatou ter visitado o Povoado

São Miguel e ter constatado que não foi recuperada a estrada ao todo, apenas taparam alguns

buracos. Disse que estava realizando o seu trabalho de fiscalização e destacou que se foi destinado o

recurso, tinha que realizar a recuperação da estrada por completo. Teceu algumas críticas e falou que

o trabalho deveria ser realizado de maneira correta e os recursos serem gastos também de maneira

correta. Argumentou que os vereadores devem defender os interesses do povo, pois são eleitos pelo

povo. Elogiou a qualidade da pavimentação asfáltica que estava sendo realizada no bairro Vila

Angélica e informou que esteve no referido bairro fiscalizando, acompanhando de perto o serviço de

pavimentação asfáltica que estava sendo realizado no bairro Vila Angélica. Encerrou a sua fala

desejando um bom dia a todos. O Ver. Felipe Andrade fez uso da fala e cedeu o seu tempo para o

Vereador Ivan do Saborear, ficando o mesmo com o tempo de 08 (oito) minutos. O Sr. Presidente

informou aos senhores vereadores que a partir da próxima sessão o seria dado cumprimento ao

Regimento Interno, especialmente no tocante às inscrições  para o Grande Expediente  e destacou

que nessa sessão foram permitidas algumas falhas por ser a primeira vez de alguns vereadores.

Encerrou a sua fala explicando como seria o andamento nas próximas sessões. Fez uso da fala o Ver.

Ulysses Waquim cumprimentando a todos e explicando os motivos que o levaram a Tribuna.

Referiu-se a situação referente ao transporte público do município, teceu críticas a situação que o



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON

“Gestão Dignidade e Respeito”
Av. Paulo Ramos S/N – Bairro Centro – Fones: 3212-2255 / 3317-7614

CNPJ. 06.779.466/0001-13

8

município de Timon enfrenta. Fez breve relato acerca do histórico do transporte público de Timon e

sugeriu que os vereadores de oposição realizassem uma audiência pública com a finalidade de

discutir de maneira séria o transporte público da cidade de Timon, na qual se fizessem presentes os

atores do processo, como por exemplo, o Ministério Público, demais autoridades e sociedade civil

organizada. Informou que na sessão seguinte iria apresentar proposição solicitando a realização da

citada audiência pública  e conclamou  a todos os vereadores, indistintamente, para participarem

juntamente com o poder Executivo Municipal, na realização da audiência pública e na busca de

soluções para o problema do transporte público do município. Relatou que vem sendo cobrado por

vários funcionários, no sentido tomar providências em relação a Mega-On, empresa terceirizada que

presta serviços para o município. Ressaltou que também daria entrada em proposição solicitando a

presença do Secretário Municipal de Administração nesta Casa para que forneça informações acerca

da real situação dessa empresa, bem como dos salários atrasados dos funcionários. Informou que

vem tem recebido muitas visitas dos funcionários que são contratados pela referida empresa e que os

mesmos têm cobrado dele, na qualidade de vereador, que faça alguma coisa no sentido de buscar

solução para o problema que eles têm enfrentado pela falta de pagamento dos seus salários. Disse

que sua intenção não diz respeito apenas ao fato de fazer oposição, mas de buscar informações

acerca do contrato desta empresa com o município. Encerrou a sua fala dizendo que esta Casa

precisava apresentar uma resposta a sociedade, agradecendo e desejando um bom dia a todos. Fez

uso da fala o Ver. Irmão Francisco cumprimentando a todos os presentes e àqueles que estavam

acompanhando as sessões através das redes sociais. Iniciou o seu discurso apresentando seu pesar

ao falecimento de um amigo seu que o acompanhou em sua campanha. Teceu elogios ao referido

amigo e disse que o mesmo tinha ido para a glória do Senhor, pois vivia nos caminhos de Deus.

Relatou que esteve visitando o Bairro Centro Operário juntamente com o Deputado Rafael Leitoa e o

Vereador Jorge Passos. Ressaltou que durante 08 (oito) anos da gestão do ex-Prefeito Luciano Leitoa

nada havia sido feito por aquele bairro. Disse que não estava ali para falar mal de ninguém, mas

queira de antemão solicitar o apoio dos seus pares, no sentido de apoiá-lo nas suas solicitações para

aquele bairro e argumentou que no referido bairro também mora gente. Argumentou que naquele

bairro moravam pessoas que precisavam ser lembradas durante todo o tempo, e não apenas na

época de campanhas eleitorais. Disse que no referido bairro foi feita uma regularização fundiária, a

qual se encontra até a presente data sem ter andamento e destacou que na qualidade de parlamentar,

vem pagando um preço alto por isso. Disse que o vereador Ivan do saborear é conhecedor da
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referida situação e aproveitou para solicitar ao mesmo, que atualmente exerce a liderança do

governo nesta Casa, para que leve aquele assunto à Senhora Prefeita. Encerrou a sua fala

agradecendo a todos que estavam participando da sessão. Fez uso da fala o Ver. Márcio Sá

cumprimentando a todos os presentes e àqueles que estavam acompanhando as sessões através das

redes sociais. Parabenizou o Presidente da Casa, Vereador Uilma Resende, pela inclusão através da

tradução de libras nesta nas sessões desta Casa Legislativa. Relatou que estava trabalhando e

visitando as comunidades e destacou que toda a sua campanha havia sido pautada em buscar está

sempre presente, ouvindo e buscando ajudar as pessoas. Parabenizou a Senhora Prefeita Dinair

Veloso pelo trabalho que vem exercendo, pois estava com mais de 30 (trinta) dias de mandato e a

mesma estava nas ruas, visitando e aos sábados realizando mutirões. Informou que a Senhora

Prefeita estava formando o governo dela de forma prudente e com muita cautela. Ressaltou que até o

presente momento, no governo da Senhora Prefeita não havia feito demissões e nem existiam

perseguições, pois tudo seria um processo natural. Citou como exemplo o fato do Senhor Presidente

haver contratado pessoas novas que não faziam parte da assessoria do ex-Presidente, Vereador

Helber Guimarães e argumentou que isso era natural e não se tratava de perseguição. Referindo-se a

questão do transporte público, disse que em conversa com o Senhor Saney Sampaio, havia sido

informado que a Empresa Dois Irmãos suspendeu os serviços sem aviso prévio e que a Prefeitura

Municipal ficou numa situação difícil. Informou que o CIMU havia liberado uma permissão

emergencial para que a empresa Timon City assumisse as linhas de responsabilidade da empresa

Dois Irmãos. Destacou ainda, que a Prefeitura Muncipal e CIMU estavam fazendo um estudo,

especialmente referente às demandas do transporte público, das linhas, pois existiam vários

conjuntos habitacionais novos na cidade. Falou a respeito da importância do transporte público e

ressaltou que todos os vereadores, tanto da base do governo, como os de oposição estavam

interessados em buscar soluções e resolver o problema do transporte público de Timon. Colocou-se a

disposição para tentar resolver tais problemas e encerrou a sua fala parabenizando a todos os

Secretários Municipais pelo trabalho que tem sido desenvolvido nesse primeiro mês de governo e

desejando que Deus abençoe a todos. Fez uso da fala o Ver. Chagas Cigarreiro cumprimentando a

todos os presentes. Solicitou ao Senhor Presidente que fosse concedido 30 (trinta) segundo do seu

tempo para o Vereador P. A – Pedro Augusto.  Fazendo uso do tempo que lhe foi concedido, o Ver.

P.A – Pedro Augusto cumprimentou a todos e referindo-se ao discurso realizado pelo Vereador

Irmão Francisco, com relação ao bairro Centro Operário, disse querer juntar-se ao referido vereador
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e participar da luta por ações que venham a beneficiar aquele bairro. Relatou ter estado com a

Senhora Rosilda, moradora do citado bairro e informou que recebeu algumas demandas da dita

moradora. Sugeriu que fosse juntamente com o Vereador Irmão Francisco fazer uma visita ao

Secretário Municipal de Infraestrutura para apresentar as demandas do bairro Centro Operário.

Referiu-se ainda ao discurso realizado pelo Vereador Neto Peças e informou que também tinha o

desejo e a intenção de buscar soluções para resolver os problemas de limpeza do bairro Cidade

Nova. Fez um convite ao Vereador Neto Peças para que o acompanhasse no momento em que fosse

juntamente com o Superintendente de Limpeza Pública realizar o mutirão da limpeza no bairro

Cidade Nova.  Dando continuidade ao seu pronunciamento o Ver. Chagas Cigarreiro referiu-se ao

problema do transporte público do município de Timon e ressaltou que nesse momento, tanto

Timon quanto a cidade de Teresina estavam enfrentando problemas com transporte público e

destacou que estavam enfrentando uma greve.  Re4latou que o Vereador P.A – Pedro Augusto havia

entrado em contato com o empresário Ramos Alves, proprietário da empresa Timon City e obteve a

informação de que iria agendar uma audiência pública para que todos pudessem debater a temática

e buscar soluções para o problema. Falou a respeito da limpeza pública e referindo-se ao

pronunciamento realizado pelo Vereador Neto Peças, disse que da mesma forma que o citado

vereador havia sido gestor daquela órgão de limpeza pública do município, ele também havia sido

gestor do mesmo. Informou que atualmente o Superintendente da Limpeza Pública tem feito

mutirão de limpeza aos sábados e durante a semana tem atendido pedidos pontualmente, pois

aquele órgão estava trabalhando a todo vapor e a senhora Prefeita estava  priorizando a limpeza da

cidade. Justificou que a cidade de Timon é muito grande e estávamos no período de inverno, o que

dificulta bastante o trabalho da limpeza das ruas da cidade. Disse está atento a aqueles trabalhos e

informou que seria disponibilizada uma equipe para atender a zona rural, especialmente no sentido

de recuperar as estradas e mencionou como exemplo a estrada dos Povoados Itaguará e Cão Açú.

Encerrou a sua fala tecendo elogios ao trabalho que vem sendo desempenhado pela Senhora Prefeita

e agradecendo a todos. Fez uso da fala o Ver. Celsos Tacoani   cumprimentando a todos e solicitando

ao Senhor Presidente que fosse concedido o seu tempo de fala para o Líder do Governo, Vereador

Ivan do Saborear. O Sr. Presidente informou que o Vereador Ivan do Saborear teria o tempo de 12

(doze) minutos.  Dando continuidade ao Expediente do Dia fez uso da fala o Ver. Thiago Carvalho

cumprimentando a todos. Iniciou o seu discurso referindo-se ao trabalho iniciado no mês de janeiro,

que se tratava do Gabinete Itinerante. Informou que no decorrer desse trabalho o Gabinete Itinerante
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percorreu os Povoados Santa Maria da Torre, Campo Grande, Copacabana, Batalha, dentre outros.

Relatou que durante esse trabalho teve a oportunidade de ouvir sobre as necessidades da população.

Informou que conseguiu junto ao Coronel Araújo, Comandante do 11º (décimo primeiro) Batalhão

de Polícia Militar de Timon, que todos os dias esteja presente uma viatura no Povoado Campo

Grande com a finalidade de atender aquela localidade e toda a região das adjacências. Informou que

aconteceu um roubo no Povoado Copacabana e os bandidos foram perseguidos tendo o seu carro

capotado no centro da cidade de Timon. Ressaltou que a referida perseguição foi realizada pela

viatura que se encontrava no Povoado Campo Grande, tendo culminado na prisão dos bandidos.

Disse que os bens roubados foram devolvidos aos donos e a comunidade se sentiu protegida.

Informou que na semana em curso estaria com o Gabinete Itinerante no bairro Cajueiro em

companhia do Coronel Araújo, e no próximo domingo estaria no Povoado Buritizinho. Disse que era

sua intenção visitar todos os bairros e povoados escutando as necessidades do povo e trazendo ao

poder público para ser resolvidas. Fez um breve relato acerca da luta para aquisição do asfalto para o

bairro Cajueiro, destacando que a solicitação foi feita há quase um ano atrás e mencionou que ficava

feliz em ver vereadores conseguir asfalto de forma tão rápida. Mencionou que o asfalto do bairro

Cajueiro é fruto de emendas de autoria do Deputado Rafael Leitoa. Relatou que vinha

acompanhando a Senhora Prefeita, Dinair Veloso, que em sua opinião, durante 38 (trinta e oito) dias

de mandato estava desenvolvendo um trabalho belíssimo, pois estava andando nas ruas e escutando

a população. Disse que já havia participado de 04 (quatro) mutirões da limpeza nos bairro Parque

Aliança, São Benedito, Pedro Patrício e Vila do BEC. Destacou que os bairros Vila do BEC e Jóia

foram contemplados com mais de 10km de asfalto através de emendas de autoria do Senador

Weverton Rocha. Encerrou a sua fala agradecendo e desejando um bom dia a todos. Fez uso da fala a

Verª. Da Luz do Sete Estrelas cumprimentando aos demais vereadores através da pessoa do Senhor

Presidente, Vereador Uilma Resende, saudando a Galeria no nome do Senhor Onório, seu irmão, a

imprensa no nome do Senhor Eliézio Silva. Disse que queria solidarizar-se com os familiares de mais

de 200 (duzentas) vidas que foram ceifadas pela Covid-19 em nossa cidade, no nome da Senhora

Francisca, Técnica da área da saúde, funcionária da UPA, mais conhecida como “Preta”, moradora

do Bairro Sete Estrelas. Parabenizou a Senhora Prefeita, o Superintende da Limpeza Pública e o

Secretário Municipal de Infraestrutura, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido na cidade,

através do mutirão da limpeza, que é de suma importância para os moradores, principalmente para

a saúde pública. Disser ainda que a gestão da Senhora Prefeita se trata de um mandato popular e
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promissor para a cidade de Timon. Informou ter protocolado nesta Casa o seu primeiro Pedido de

Providências solicitando uma galeria na região do grande Parque Alvorada, na Rua 18 (dezoito)

entre as Ruas D e E. Relatou que se trata de uma demanda antiga, pois a falta dessa galeria dificulta o

acesso, principalmente das pessoas com deficiência que moram naquela região. Teceu elogios pela

inclusão nesta Casa, através do intérprete de libras, saudou aos mesmos e parabenizou o Senhor

Presidente por essa ação. Encerrou a sua fala discorrendo acerca da importância do legislador, do

seu papel como fiscalizador e agradecendo e desejando a todos que sejam fortes e atuantes no

desempenho de seus mandatos. Fez uso da fala o Ver. Ivan do Saborear cumprimentando a todos os

presentes na galeria na pessoa do Sr. Onório, seu primo e irmão da Vereadora Da Luz do Sete

Estrelas, que se encontrava na galeria; cumprimentou os intérpretes de libras desta Casa e aos

demais vereadores, no nome do Senhor Presidente, Vereador Uilma Resende. Iniciou seu discurso

falando a respeito da imprensa, que naquela oportunidade estava naquela casa estava representada

por vários blogueiros, jornalistas. Disse que iria se dirigir ao Senhor Presidente e solicitar que ele se

manifestasse a respeito e também ao radialista Eliézio Silva. Disse que o referido radialista tem

muito respaldo nesta cidade, as pessoas ouvem o seu programa e de qualquer forma, o citado

radialista presta um trabalho de grande relevância para essa cidade, pois fornece informações.

Argumentou que essas informações deve, ser verdadeiras e referiu-se ao fato do estacionamento

localizado na parte de trás da Câmara Municipal  ser apenas dos vereadores e o outro

estacionamento situado na frente do prédio deste Poder direcionado para a imprensa, servidores,

visitantes, e etc. Disse que desde a gestão anterior do Senhor Presidente, Vereador Uilma Resende, a

intenção acerca da existência do estacionamento dos vereadores na parte de trás da Câmara era

justamente favorecer essas pessoas. Mencionou que a frase dita pelo referido radialista: “Vamos ver os

vereadores que estão se escondendo do povo e entrando pelos fundos”, não condizia com a verdade. Disse

saber que o radialista estava ali para prestar informações ao povo, mas ressaltou que essas

informações deveriam ser verdadeiras. Falou ter a certeza que a partir daquela data o radialista não

iria mais dizer que os vereadores estavam entrando no estacionamento pelos fundos para se

esconder do povo.  Disse ser ouvinte do programa do citado radialista e esperava que ele pautasse as

notícias na verdade.  Destacou que havia observado os pronunciamentos realizados naquela

oportunidade por cada vereador e constatado harmonia, empenho e dedicação, pois foram eleitos

pelo povo e estão defendendo os interesses do povo. Disse esperar que todos os vereadores

continuassem a ter esse tipo de atitude durante os quatro anos de mandato, pois esse é o papel do



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON

“Gestão Dignidade e Respeito”
Av. Paulo Ramos S/N – Bairro Centro – Fones: 3212-2255 / 3317-7614

CNPJ. 06.779.466/0001-13

13

vereador. Dirigiu-se a Vereadora Vanda e informou a mesma que iria levar pessoalmente as

solicitações e demandas por ela apresentadas. Referindo-se ao pronunciamento realizado pelo

Vereador Neto Peças, disse que o mesmo havia sido infeliz apenas no tocante a um assunto da

limpeza do bairro Cidade Nova, pois houve atendimentos em alguns pontos, não sendo bem assim,

quando o citado vereador mencionou ter passado quatro anos sem limpeza naquele bairro.

Argumentou que o referido vereador até dezembro do ano de 2020 (dois mil e vinte) era aliado do

governo e tinha total acesso a Superintendência de Limpeza pública do município. Disse entender as

preocupações do vereador Neto Peças e os seus motivos, pois o mesmo queria trabalhar pelo seu

bairro. Afirmou que iria levar as solicitações do vereador aos órgãos responsáveis e tinha certeza que

este seria atendido. Falou que todos os vereadores tinham acesso a todas as secretarias,

independentemente de fazer parte da base do governo ou da oposição. Dirigindo-se ao vereador

Jorge Passos, garantiu que também iria levar suas solicitações às devidas secretarias. Referindo-se ao

discurso proferido pelo vereador Ulysses Waquim, disse que o mesmo estava certíssimo e que todos

os vereadores estavam preocupados com a situação do transporte público e iriam buscar soluções

para o problema. Informou que iria se reunir com o Sr. Saney, Presidente do CIMU e posteriormente

traria informações acerca das providências que seriam tomadas. Disse entender a necessidade da

realização da Audiência Pública para tratar sobre o transporte público e argumentou que também

seria importante todos se municiarem de informações e depois partirem para os debates.

Mencionando sobre a Mega-On afirmou que naquele mesmo dia iria sentar com o Secretário

Municipal de Administração e traria informações, especialmente buscaria trazer respostas para as

reivindicações feitas pelo vereador Ulysses Waquim. Falou a respeito do discurso proferido pelo

vereador Irmão Francisco e disse que o bairro do qual o vereador havia falado não se encontrava ao

Deus dará, pois o mesmo tem a prestação de vários serviços públicos, entre os quais mencionou

limpeza pública, posto de saúde, e etc. Solicitou que o vereador apresentasse suas proposições para

aquele bairro e garantiu que iria buscar formas de atender as referidas reivindicações. Referindo-se à

questão fundiária, fez um convite ao vereador Irmão Francisco para juntos fossem reunir-se com o

Secretário Municipal de Planejamento e buscassem informações quais os projetos fundiários para os

próximo quatro anos. Discorreu sobre a importância de se discutir o futuro e aconselhou que

esquecessem o passado. Parabenizou a todos os vereadores e vereadoras, pois em sua opinião,

estavam trabalhando pelo povo, andando nas ruas, bem como a Senhora Prefeita Dinair Veloso, que

também estava nas ruas trabalhando e empenhada pelos interesses do povo timonense. Discorreu
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sobre a pavimentação asfáltica oriunda das emendas de autoria do Deputado Rafael Leitoa e

lembrou que as mesmas também se tratavam de uma parceira entre o município, através da Prefeita

e vereadores e ainda do Estado, através do Governador e do Deputado Rafael Leitoa. Falou que a

harmonia estabelecida nessa nova Legislatura vai trazer benefícios para o povo timonense, pois

brigas e confusões como ocorreu no passado  não agradam o povo e a maior prova disso em sua

opinião, foi a renovação que esta Casa Legislativa sofreu. Encerrou a sua fala agradecendo e pedindo

que Deus abençoe a todos. Fez uso da fala o Ver. Juarez Morais cumprimentando a todos os

presentes e àqueles que estavam acompanhando as sessões através das redes sociais. Inicialmente

solicitou ao Senhor Presidente que ao final da Sessão enviasse um ofício solicitando aos membros

das Comissões permanentes desta Casa que deliberassem os dias e horários das reuniões das

referidas comissões. Informou que na condição de Líder da Oposição nesta Casa, havia recebido

diversas denúncias as quais precisavam ser informadas as suas respectivas Comissões e deliberadas

pelas mesmas. Falou a respeito de sua alegria em ter presenciado os pronunciamentos realizados

naquela sessão, especialmente porque os vereadores estão nas ruas, perto da comunidade e

trabalhando, pois isso, em sua opinião, contribui para que a função do vereador seja exercida.

Informou ao Senhor Presidente que iria conceder 02 (dois) minutos de seu tempo para serem

divididos entre os vereador Kaká do Frigosá e Neto Peças. Fez uso da fala o Ver. Kaká do Frigosá

cumprimentando a todos os presentes e agradecendo ao vereador Juarez Morais pelo tempo

concedido. Dirigiu-se ao vereador P.A – Pedro Augusto referindo-se a questionamento feito pelo

referido vereador quando indagou como o vereador Kaká do Frigosá havia conseguido

pavimentação asfáltica com o deputado Rafael Leitoa, se nem fazia parte da base do governo.

Respondeu que havia conseguido recentemente após a briga entre o citado deputado e o grupo

político do qual ele fazia parte. Afirmou que havia conversado com o deputado Rafael leitoa

recentemente, pois não teria pavimentação asfáltica para o bairro Vila Angélica, pois isso se dava por

ele, vereador Kaká do Frigosá morar no citado bairro, ou seja, se tratava de perseguição por parte do

ex-Prefeito Chico Leitoa. Parabenizou o deputado Rafael Leitoa pela forma como pratica a política e

disse que “política é a arte de agregar”. Aconselhou à Senhora Prefeita Dinair Veloso, que não segisse o

modelo de política utilizado pelos ex-prefeitos Chico leitoa e Luciano Leitoa, pois em sua opinião, ela

é que está com a caneta na mão, com a gestão do município em suas mãos. Afirmou que quem ganha

é aquele que tem mais votos, pois a democracia é assim e ressaltou que no futuro poderia votar no

Rafael Leitoa, pois na última eleição não havia votado para o referido deputado. Disse que foi eleito
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para representar o povo e encerrou a sua fala agradecendo ao vereador Juarez Morais pelo tempo

concedido. Fez uso da fala o Ver. Neto Peças cumprimentando a todos os presentes e agradecendo ao

vereador Juarez Morais pelo tempo concedido. Dirigiu-se ao vereador Ivan do Saborear e agradeceu

pelo aparte que o referido vereador “não” havia lhe concedido. Informou que a limpeza realizada no

bairro Cidade Nova foi na Av. Dois e na Rua P e argumentou que foram ações isoladas, mas a

limpeza no bairro não havia sido feita. Disse que não estava solicitando nada pessoal, mas apenas a

limpeza para um dos bairros da cidade de Timon, o qual o elegeu para representá-lo. Informou que

desde o mês de dezembro havia feito a solicitação de limpeza do citado bairro e que o

superintendente da limpeza pública havia feito uma visita, mas até a presente data nada havia sido

feito. Solicitou que essa ação fosse realizada o mais breve possível e encerrou a sua fala agradecendo

pelo tempo concedido.  O Ver. Juarez Morais informou ao Senhor Presidente que iria conceder 30

(trinta) segundos de seu tempo para a Vereadora Vanda. Fez uso da fala a Ver. Profª. Vanda

cumprimentando a todos os presentes e referindo-se ao pronunciamento realizado pelo vereador

Kaká do Frigosá, disse querer reforçar suas palavras. Relatou que naquela manhã havia recebido

várias ligações lhe informando que havia um cocoricó na cidade de que ela, vereadora Vanda, estaria

mentindo, de que não havia conseguido pavimentação asfáltica com o deputado Rafael Leitoa, pois

ela só possui um mês de mandato. Destacou que o deputado gravou um vídeo afirmando que havia

sido sua solicitação o asfalto das Ruas 13 (treze) e 15 (quinze) do bairro São Marcos; que também não

havia sido diferente na Vila Angélica. Disse ter muito a agradecer ao deputado Rafael Leitoa e

relatou ter postado nas suas redes sócias a frase: “Faça o bem sem olhar a quem”, pois é exatamente isso

que o deputado estava fazendo. Disse que em sua opinião, era exatamente isso que os políticos

deveriam fazer, sem olhar para quem votou em A ou em B. Discorreu sobre a importância do

parlamentar entender que sua função é defender os interesses da cidade e não apenas o bairro onde

mora. Encerrou a sua fala agradecendo pelo tempo concedido.  Dando prosseguimento ao seu

discurso o Ver. Juarez Morais referiu-se aos problemas referente ao transporte público e a Mega-On

e destacou que o transporte público do município dispõe de um Consórcio Intermunicipal com a

cidade de Teresina, o que em sua opinião, a Senhora Prefeita poderia resolve amanhã, caso ela

quisesse. Informou que já foi realizado um estudo de viabilidade, que aconteceram diversas

audiências públicas nesta Casa; e a Senhora Prefeita pode a título precário, contratar qualquer

empresa para atender a demanda enquanto se realiza um processo licitatório. Falou que no tocante a

realização da audiência pública iria se protelar ainda mais o problema, pois a urgência era necessária
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para que se resolvesse. Mencionou que o atual Secretário Municipal de Saúde era o presidente do

CIMU e que o mesmo tem todo o conhecimento acerca da situação do transporte público, bem como

o Senhor Saney, que atualmente está na presidência do CIMU. Disse que o Líder do Governo,

vereador Ivan do Saborear, na intenção de defender os interesses do governo “peca”, pois disse que

“passado é passado”.  Destacou que essa fala do Líder do Governo deu a entender que os servidores

que estão a mais de cinco meses sem receber salários irão ficar sem receber; que aqueles servidores

da educação que tiveram seus salários reduzidos irão ficar sem receber. Argumentou que tinham a

responsabilidade de dar continuidade a um serviço, a uma fiscalização que foi feita na gestão

anterior. Mencionou que não poderia admitir uma empresa que estava sendo contratada novamente

pelo município sem atender os critérios estabelecidos pela lei. Ressaltou que o vereador Ivan do

Saborear havia votado numa lei de autoria do ex-vereador Raimundo da Ração, que dispõe sobre o

impedimento de empresas participarem de processos licitatórios no município de Timon, quando

estiver em débito com o município ou não possuir um capital financeiro que possa cobrir o valor da

folha que a mesma esteja assumindo a prestação do serviço.  Teceu críticas ao que vem ocorrendo no

município e encerrou sua fala agradecendo. O Sr. Presidente informou que daria início à ORDEM

DO DIA. Informou ainda, que em virtude de ainda terem mais de uma hora de tempo para a

realização da sessão, iriam submeter em votação alguns Requerimentos simples que constavam no

Expediente do Dia. Dando início à Ordem do Dia o Sr. Presidente Submeteu em discussão a

aprovação das seguintes Atas: Ata da Audiência Pública com a finalidade de discutir a Convocação

dos Classificados e Concursados no Concurso Público da SEMED do ano de 2019/2020 e Ata da

Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos Legislativos Relativo ao 1º Semestre do Primeiro Período

da Legislatura 2021/2024. Após apreciação das referidas Atas, as mesmas foram APROVADAS por

unanimidade. O Ver. Ivan do Saborear fez uso da fala solicitando “pela Ordem” ao Senhor

Presidente, que submetesse as referidas matérias em bloco para apreciação dos vereadores. O Sr.

Presidente acatou a sugestão do referido vereador. Dando continuidade, o Sr. Presidente realizou a

leitura dos seguintes Ofícios: OFÍCIO Nº 002/2021 - Gabinete da Ver. Alynne Macedo – Assunto:

Justifica a ausência da Vereadora Alynne Macedo a Sessão Ordinária realizada no dia 08 de fevereiro

de 2021. OFÍCIO – Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV – Assunto: Retirada de propositura e

devolução do Projeto de Lei nº 006/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o uso e

ocupação do solo no município de Timon das áreas atingidas pelos planos territoriais de segurança operacional

e ruído dos aeródromos e heliportos da região e dá outras providências. OFÍCIO Nº 001/2021 – Gabinete do
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Vereador José Torquato de Macedo Neto _- Assunto: Em atendimento ao Art. 5º, § 10º (Regimento

Interno da Câmara Municipal de Timon) comunica o nome parlamentar de escolha deste vereador:

VER. DOUTOR TORQUATO, para assentos devidos nesta Casa Legislativa. OFÍCIO Nº 001/2021 –

Gabinete do Vereador Jorge Marcos da Silva Passos - Assunto: Em atendimento ao Art. 5º, § 10º

(Regimento Interno da Câmara Municipal de Timon) comunica o nome parlamentar de escolha

deste vereador: VER. JORGE PASSOS, para assentos devidos nesta Casa Legislativa. OFÍCIO Nº

001/2021 – Gabinete do Vereador João Caldeira Neto - Assunto: Em atendimento ao Art. 5º, § 10º

(Regimento Interno da Câmara Municipal de Timon) comunica o nome parlamentar de escolha

deste vereador: VER. NETO PEÇAS, para assentos devidos nesta Casa Legislativa. OFÍCIO Nº

008/2021 – Gabinete do Vereador Denisvaldo Gino de Sousa - Assunto: Em atendimento ao Art. 5º,

§ 10º (Regimento Interno da Câmara Municipal de Timon) comunica o nome parlamentar de escolha

deste vereador: VER. COCA DO MATAPASTO, para assentos devidos nesta Casa Legislativa.

OFÍCIO Nº 003/2021 – Gabinete da Vereadora Vanda Rodrigues dos Santos - Assunto: Em

atendimento ao Art. 5º, § 10º (Regimento Interno da Câmara Municipal de Timon) comunica o nome

parlamentar de escolha desta vereadora: VERª. PROFª. VANDA, para assentos devidos nesta Casa

Legislativa. OFÍCIO Nº 001/2021 – Gabinete do Vereador Francisco de Morais Reis - Assunto: Em

atendimento ao Art. 5º, § 10º (Regimento Interno da Câmara Municipal de Timon) comunica o nome

parlamentar de escolha deste vereador: VER. CHAGAS CIGARREIRO, para assentos devidos

nesta Casa Legislativa. OFÍCIO Nº 001/2021 – Gabinete do Vereador Thiago de Carvalho Santos -

Assunto: Em atendimento ao Art. 5º, § 10º (Regimento Interno da Câmara Municipal de Timon)

comunica o nome parlamentar de escolha deste vereador: VER. THIAGO CARVALHO, para

assentos devidos nesta Casa Legislativa. OFÍCIO Nº 001/2021 – Gabinete do Vereador Pedro

Augusto Moraes dos Santos _- Assunto: Em atendimento ao Art. 5º, § 10º (Regimento Interno da

Câmara Municipal de Timon) comunica o nome parlamentar de escolha deste vereador: VER. P.A

PEDRO AUGUSTO, para assentos devidos nesta Casa Legislativa. OFÍCIO Nº 006/2021 – Gabinete

do Vereador Ulysses Almeida Waquim - Assunto: Em atendimento ao Art. 5º, § 10º (Regimento

Interno da Câmara Municipal de Timon) comunica o nome parlamentar de escolha deste vereador:

VER. ULYSSES WAQUIM, para assentos devidos nesta Casa Legislativa. OFÍCIO Nº 001/2021 –

Gabinete do Vereador Ivan Batista da Silva - Assunto: Em atendimento ao Art. 5º, § 10º (Regimento

Interno da Câmara Municipal de Timon) comunica o nome parlamentar de escolha deste vereador:

VER. IVAN DO SABOREAR, para assentos devidos nesta Casa Legislativa. OFÍCIO Nº 001/2021 –
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Gabinete do Vereador Celso Antonio Silva Lopes - Assunto: Em atendimento ao Art. 5º, § 10º

(Regimento Interno da Câmara Municipal de Timon) comunica o nome parlamentar de escolha

deste vereador: VER. CELSO TACOANI, para assentos devidos nesta Casa Legislativa. OFÍCIO Nº

005/2021 – Gabinete do Vereador Márcio de Souza Sá - Assunto: Em atendimento ao Art. 5º, § 10º

(Regimento Interno da Câmara Municipal de Timon) comunica o nome parlamentar de escolha

deste vereador: VER. MÁRCIO SÁ, para assentos devidos nesta Casa Legislativa. Em seguida, o Sr.

Presidente submeteu sob a apreciação dos senhores vereadores os Ofícios acima mencionados.

Todos os referidos Ofícios foram APROVADOS por unanimidade.  Dando continuidade foi

submetido em discussão o PROJETO DE LEI Nº 003/2021 – Autor: Ver. Irmão Francisco – Ementa:

Reconhecer as atividades religiosas como essenciais para a população em tempos de crises

ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. Fez uso da fala o Ver. Irmão

Francisco que defendeu a matéria de sua autoria discorrendo acerca do papel essencial dos templos

religiosos e destacando a sua importância e citou como exemplo o apoio às pessoas que sofrem

depressão e que também precisam de alimento espiritual. Mencionou que nesta Casa Legislativa

alguns parlamentares são evangélicos e encerrou a sua fala solicitando o apoio de todos os

vereadores na aprovação da matéria.  Fez uso da fala o Ver. Ivan do Saborear solicitando a retirada

da proposição, tendo em vista o grau de importância da mesma e a ausência de leitura do parecer da

Comissão pertinente à matéria. Acrescentou ainda, que fosse apresentado um pedido de urgência,

pois a citada matéria não constava na Ordem do Dia, mas no Expediente do Dia. O Sr. Presidente

deu razão ao vereador Ivan do Saborear e retirou a matéria da pauta de discussões. Ato seguido foi

submetido em discussão o REQUERIMENTO Nº 001/2021. Fez uso da fala o Ver. Celso Tacoani

defendendo a matéria de sua autoria e ressaltando que a cidade de Timon tem crescido bastante e a

necessidade de conhecimento dos CEP’s tem dificultado o trabalho dos Correios, prejudicando

assim, a população.  Encerrou a sua fala solicitando votos favoráveis à matéria. Fez uso da fala o Ver.

Juarez Morais afirmando que votaria favorável a matéria e destacando que na Legislatura passado

havia apresentado matéria semelhante nesta Casa, inclusive havia estado pessoalmente com o

gerente dos Correios de Timon e ouvido a alegação de que a Secretaria Municipal de Planejamento

não estava enviando os nomes das ruas que haviam sofrido modificação, através de leis votadas por

esta Casa. Disse esperar que a mudança do Secretário Municipal de Planejamento possam ser

enviados para os correios todas as leis votadas nesta Casa que alteram e nomeiam nomes das ruas do

município. Encerrou a sua fala dizendo esperar que aquele problema relacionado aos CEP’s de nossa
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cidade e declarando o voto favorável à matéria. Fez uso da fala o Ver. Thiago Carvalho discorrendo

a respeito da importância da proposição apresentada pelo vereador Celso Tacoani e ressaltou que já

havia constatado em nossa cidade uma mesma residência constar na fatura da Águas de Timon um

endereço, e na fatura da Equatorial, outro endereço, além de outros bairros ainda nem possuírem

CEP’s. Referindo-se ao vereador Juarez Morais, lembrou que o mesmo acabara de falar na Tribuna

que não se podia esquecer o passado, mas a proposição no mesmo sentido, apresentada na

Legislatura passada pelo referido vereador, não havendo sido atendida, poderia perfeitamente bem

ser reforçada pelo vereador Celso Tacoani. Afirmou que certamente o atual Secretário Municipal de

Planejamento iria tomar as devidas providências para solucionar aquele problema. Encerrou a sua

fala manifestando voto favorável à matéria. Fez uso da fala o Ver. P.A. – Pedro Augusto destacando

que conforme havia falado o vereador Thiago Carvalho, muitas famílias de nossa cidade moravam

em bairros distantes e por conta deste problema ficavam sem receber suas correspondências. Disse

ainda, que conforme havia dito o vereador Juarez Morais, iriam se organizar para estar indo

Secretaria Municipal de Planejamento.  Encerrou a sua fala manifestando voto favorável à matéria. O

Ver. Celso Tacoani fez uso da fala e informou que já havia estado na Secretaria Municipal de

Planejamento, oportunidade em que o gestor daquela pasta manifestou sua intenção em enviar toda

a documentação necessária aos Correios, tão logo aquele órgão venha solicitar essa documentação.

Encerrou a sua fala agradecendo. O Sr. Presidente declarou o seu apoio a aprovação da matéria e

discorreu sobre o momento difícil pelo qual todos estão passando por conta da pandemia e ressaltou

que as compras pela internet aumentaram. Destacou ainda, que os novos residenciais de nossa

cidade não possuem CEP’s e por conta disso não recebem correspondências ou qualquer outro tipo

de prestação de serviços dos Correios. Destacou ainda, que algumas pessoas recém medicação pelos

Correios, sendo prejudicadas por essa ausência de CEP. Falou também, que os funcionários dos

Correios têm enfrentado muitos problemas em decorrência dos assaltos que vem sofrendo no

momento em que estão nas ruas fazendo as entregas de correspondências e outros serviços. Fez uso

da fala o Ver. Dr. Torquato parabenizando o vereador Celso Tacoani pela iniciativa e afirmando ser

testemunha, pois o seu filho foi realizar a matrícula dele no IEMA, oportunidade em que o mesmo

foi prejudicado, tendo em vista o fato do seu endereço não está cadastrado no sistema de CEP’s, ou

seja, não foi reconhecido. Relatou que teve de intervir através do deputado Rafael Leitoa. Encerrou a

sua fala tecendo elogios à importância da matéria. A Verª. Da luz do Sete Estrelas fez uso da fala

discorrendo a respeito da importância da matéria e encerrou a sua fala manifestando voto favorável
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à mesma. O Ver. Irmão Francisco fez uso da fala  falando sobre a importância da matéria e

informando que o bairro onde mora, o Centro Operário, utilizam o CEP do bairro Flores, em virtude

de não possuírem CEP. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Ver. Neto

Peças fez uso da fala parabenizando o vereador Celso Tacoani pela apresentação da matéria e

discorrendo acerca da importância da mesma. Relatou que ao mudar-se para o bairro Cidade Nova,

quando foi estabelecer sua empresa no referido bairro passou a utilizar o CEP geral. Ressaltou que

todas as  vezes que uma pessoa ia realizar uma compra, a primeira informação solicitada era o CEP

da residência. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável à matéria. O Ver. Márcio Sá fez uso

da fala mencionando a importância da matéria e reportando-se ao que o Senhor Presidente havia

dito, disse concordar quando este lembrou o fato de algumas pessoas receberem medicação oriunda

do Ministério da Saúde pelos Correios, tendo as mesmas um prejuízo em decorrência desse

problema.  Destacou que vários residenciais novos ainda não tem CEP e que tal situação prejudicava

o recebimento de suas correspondências e outros tipos de serviços. Encerrou a sua fala manifestando

voto favorável a matéria. O Sr. Presidente submeteu em votação o REQUERIMENTO Nº 001/2021.

O referido Requerimento foi APROVADO por unanimidade. Em seguida, submeteu em discussão a

INDICAÇÃO Nº 001/2021. Fez uso da fala o Ver. Jorge Passos defendendo a matéria de sua autoria

e destacando a importância da mesma.  Justificou que o objetivo de sua proposição é proporcionar

um espaço de atividade física para a população, especialmente no sentido de se ter uma melhor

qualidade de vida. Encerrou a sua fala solicitando o apoio de todos os vereadores na aprovação da

matéria. O Ver. Juarez Morais fez uso da fala parabenizando o vereador autor da matéria e

discorrendo sobre a importância da mesma.  Disse que a área situada nas imediações da agência do

INSS se trata de um espaço ocioso, o qual poderá proporcionar uma melhor qualidade de vida para a

população. Disse esperar que o Líder do Governo leve aquelas demandas à Senhora Prefeita.

Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria.  Fez uso da fala o Ver. Thiago Carvalho

mencionando a importância da matéria em discussão e ressaltando que aquela região necessita desse

tipo de incentivo tanto na área do esporte, quanto da educação. Disse ter a certeza de que o esporte

poderia proporcionar a socialização dos jovens daquela região, especialmente no sentido de coibir a

violência. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. Fez uso da fala o Ver. Ivan do

Saborear parabenizando o vereador autor da proposição e afirmando que iria levar a solicitação do

vereador Jorge Passos aos Secretários Municipais de Infraestrutura e Esportes. Disse ainda, que o

referido vereador também poderia está falando com as secretarias pertinentes. Disse ter a certeza de
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que o mesmo seria atendido, pois se tratava de um benefício para a população de Timon. Teceu

elogios a Senhora Prefeita, bem como aos 39 (trinta e nove) dias de governo, que vem sendo tão bem

realizado. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria.  O Ver. Dr. Torquato fez uso

da fala elogiando o teor da matéria em apreciação e discorrendo sobre os benefícios que as mesmas

poderiam proporcionar a população daquela região. Encerrou a sua fala manifestando voto

favorável a matéria. O Ver. Kaká do Frigosá fez uso da matéria parabenizando o vereador autor da

proposição e discorrendo sobre os possíveis benefícios que a execução da mesma poderia

proporcionar a população daquele bairro. Fez uso da fala o Ver. Neto Peças parabenizando o

vereador autor da proposição. Discorreu sobre os benefícios que poderiam ser adquiridos pela

população em virtude da aprovação dessa matéria e relatou que a iniciativa privada investiu

bastante na área do esporte na cidade de Timon, pois criaram vários espaços de atividade física,

como por exemplo, as arenas de futebol, que custam em média R$ 120,00 (cento e vinte reais) por

uma hora de locação. Destacou que a crise que se instalou no país impossibilita a população de locar

esses espaços, sendo muito bom se ter um espaço público com essa finalidade. Encerrou a sua fala

dizendo que seria o povo de Timon quem ganharia com isso e manifestou voto favorável a matéria.

O Ver. P.A. – Pedro Augusto fez uso da fala parabenizando o vereador autor da matéria e

discorrendo acerca da importância da mesma bem como sobre os benefícios que a população teria

através da aprovação desta. Destacou que o esporte se trata de uma ferramenta para tirar os jovens

do mundo das drogas, violência, e outras situações de risco. Encerrou a sua fala manifestando voto

favorável a matéria.  Fez uso da fala o Ver. Irmão Francisco dizendo que praticamente nasceu

naquela região da Rua 100 (cem) e tinha conhecimento de que o vereador autor da matéria já havia

perdido vários amigos para a violência e as drogas. Discorreu sobre a vulnerabilidade e o fato de

haver muitos jovens ociosos naquela região e argumentou que na gestão passada deveria ter sido

feita uma revitalização naquela quadra e afirmou que os investimentos foram poucos por parte do ex

-Prefeito Luciano Leitoa, especialmente no sentido de melhorar a qualidade de vida dos jovens

daquela região. Encerrou a sua fala parabenizando o vereador autor da matéria e manifestando voto

favorável a referida matéria. A Ver. Da Luz do Sete Estrelas parabenizando o vereador autor da

matéria e discorrendo sobre a importância da referida matéria. Mencionou que a maioria das

pessoas não tem condição financeira de pagar uma academia, sendo muito bom dispor de uma

academia pública. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria.  Fez uso da fala o Ver.

Márcio Sá parabenizando o vereador autor da matéria. Fez um destaque com relação à gestão do ex-
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Prefeito Luciano Leitoa e explicou que na referida gestão haviam sido feitos grandes investimento

com relação à quadra de esportes e citou como exemplo a quadra dos Povoados Campo Grande e

Pinto, nos bairros Conjunto Boa Vista, Mutirão, Parque Alvorada; além de vários campos de futebol

em nossa cidade. Disse ter observado que a população vem buscando praticar esportes e citou como

exemplo a prática de caminhadas, o futebol, entre outros. Encerrou a sua fala manifestando voto

favorável a matéria. O Sr. Presidente submeteu em votação INDICAÇÃO Nº 001/2021. A referida

matéria foi APROVADA por unanimidade. Em seguida, submeteu em discussão a INDICAÇÃO

Nº 002/2021 e o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 001/2021. Fez uso da fala a Ver. Profª. Vanda

defendendo as duas matérias de sua autoria e destacando a importância da aprovação das mesmas.

Mencionou que o feriado de carnaval se aproximava mesmo não sendo comemorada essa data esse

ano, entende a necessidade de se fazer a limpeza ora solicitada. Falou também sobre a necessidade

da recuperação das sarjetas situadas na Rua do Norte, no cruzamento com a Av. Luiz Firmino de

Sousa e disse esperar que aquelas demandas fossem atendidas o mais breve possível, pois o nosso

município recebe muitas visitas. Encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais vereadores

através da aprovação das referidas matérias. O Ver. Márcio Sá fez uso da palavra dizendo que

sempre defendeu a união de forças para trazer benefícios para a população, pois em sua opinião,

quanto mais pessoas estiverem trabalhando nesse sentido, mais o povo sairá ganhando. Mencionou

que a estrada de acesso ao Povoado Itaguará havia sido contemplada por uma limpeza

recentemente. Encerrou a sua parabenizando a vereadora autora das matérias e manifestando voto

favorável as referidas matérias. A Ver. Profª. Vanda em resposta ao vereador Márcio Sá fez uso da

fala e explicou que há apenas uma estrada de acesso ao referido Povoado. Fez uso da fala o Ver.

Thiago Carvalho parabenizando a vereadora autora das matérias e dizendo que existe outra estrada

de acesso ao referido povoado e afirmou conhecer muito bem a região, pois faz muitas cavalgadas na

mesma. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. Fez uso da fala o Ver. Juarez

Morais dizendo que aquela região possui muitos balneários, chácaras e recebem muitas visitantes

diariamente. Destacou que a maioria desses visitantes são oriundos de outros Estados e citou como

exemplo a cidade de Teresina. Ressaltou que aquela região necessita de um olhar especial por parte

dos gestores públicos de nosso município. Disse recordar muito bem o quanto o ex-Vereador

Raimundo Novaterra defendia aquela região, tendo o citado ex-vereador muitos embates com

alguns secretários  municipais, em virtude das demandas daquela região que ele apresentava e não

eram atendidas. Encerrou a SUS fala manifestando voto favorável as matérias. Fez uso da fala o Ver.
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Jorge Passos discorrendo sobre a importância das matérias em discussão e destacando que o

problemas das sarjetas em nossa cidade é enorme, pois quando colocam o asfalto não fazem as

sarjetas. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável as matérias. O Ver. Neto Peças fez uso da

fala registrando a presença da suplente de vereador Sra. Milagres, que se encontrava na Galeria

desta Casa e saudando a mesma. Discorreu sobre a importância da aprovação das matérias em

discussão e tecendo elogios a vereadora autora das mesmas pela iniciativa. Encerrou a sua fala

manifestando voto favorável as matérias. Fez uso da fala a Verª. Da luz do Sete Estrelas

parabenizando a vereadora autora da matéria e ressaltando que a referida vereadora vem das bases

e conhece muito bem aquela região dos Povoados Campo Grande, Itaguará e outros.  Discorreu

sobre a importância da aprovação daquela matéria e encerrou sua fala manifestando voto favorável

as referidas matérias. O Ver. Chagas Cigarreiro fez uso da fala e informou que o Superintende da

SLU havia enviado fotos da limpeza que havia sido realizada no Povoado Campo Grande. Ressaltou

que o atual Superintendente da SLU se trata de uma pessoa acessível e que qualquer um dos

vereadores poderiam procurá-lo e com certeza seriam atendidos. Informou que a recuperação de

estradas e limpeza na zona rural são prioridades da Senhora Prefeita Dinair nos seus 04 (quatro)

anos de mandato. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias. O Ver. Dr. Torquato

fez uso da fala dizendo que em sua opinião, se tratava de algo lamentável os vereadores estarem

solicitando recuperação de sarjetas, pois esse tipo de serviço não seria necessário vereador solicitar.

Discorreu sobre as referidas solicitações e destacou que o Poder Público tinha o dever de fazer aquela

prestação de serviço sem precisar da solicitação dos vereadores. Parabenizou a vereadora autora das

matérias e teceu criticas a metodologia de trabalho da gestão municipal, especialmente no tocante a

prestação de serviços de limpeza e infraestrutura de nossa cidade. Encerrou a sua fala manifestando

voto favorável as matérias. Fez uso da fala o Ver. P.A. – Pedro Augusto parabenizando a vereadora

autora das matérias e discorrendo sobre a questão da educação por parte do povo, que em alguns

casos não colaboram com o trabalho realizado pelo Poder Público e jogam lixo nas ruas. Relatou já

haver presenciado pessoas jogando lixo nas vias públicas e tomou a iniciativa de repreender essas

pessoas. Mencionou que recentemente havia visto nas redes sociais, o Prefeito de Imperatriz flagrar

uma pessoa jogando lixo nas vias públicas do citado município e chamando a atenção do mesmo.

Argumentou ser importante o povo estar conscientizado, pois em sua opinião, não é apenas o Poder

Público que precisa cumprir sua parte, mas todos. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável

as matérias em discussão. O Sr. Presidente submeteu em votação a INDICAÇÃO Nº 002/2021 e o
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 001/2021. As referidas matérias foram APROVADAS por

unanimidade. Ato contínuo o Sr. Presidente passou a presidência ao Vice-Presidente, o vereador

José Torquato de Macedo Neto.  Em seguida o Sr. Presidente em Exercício submeteu em discussão

os PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 002/2021  e Nº 003/2021. Fez uso da fala o Ver. P.A. – Pedro

Augusto defendendo as matérias de sua autoria e destacando que as referidas solicitações são

demandas cobradas por diversos moradores, especialmente com relação aos moradores da Vila

Bandeirante. Discorreu sobre a importância da aprovação das duas matérias e apresentou

explicações respectivamente. Encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais vereadores através

da aprovação das matérias.  Fez uso da fala o Ver. Helber Guimarães falando da importância das

matérias apresentadas pelo vereador P. A. – Pedro Augusto e discorrendo acerca dos benefícios que

seriam adquiridos pela população através da aprovação das mesmas. Referindo-se a necessidade de

recuperação das ruas de nossa cidade, mencionou que na Rua 101 (cento um) existia essa

necessidade e informou que na sessão seguinte constaria no Expediente do Dia proposição com a

referida solicitação. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável as matérias. Fez uso da fala o

Ver. Thiago Carvalho parabenizando o vereador autor das proposições, que em sua opinião, vem

desempenhando um excelente trabalho no exercício de suas funções. Discorreu sobre a importância

da aprovação das matérias em apreciação e encerrou a sua fala manifestando voto favorável às

mesmas. Fez uso da fala a Verª. Da luz do Sete Estrelas parabenizou o vereador autor das matérias e

discorreu sobre a importância da aprovação das referida matérias. Fez uso da fala o Ver. Márcio Sá

parabenizando o vereador autor das matéria e registrou que o Poder Público realmente tem a

obrigação de manter a prestação de serviços para a população, mas em sua opinião, quando um

vereador apresentava uma proposição daquela natureza, denotava que este estava andando nas ruas

e conversando com povo. Mencionou que as demandas na nossa cidade estão crescendo,

principalmente por conta do seu crescimento. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às

matérias. Fez uso da fala a Verª. Profª. Vanda parabenizando o vereador autor das matérias e

destacando a importância da aprovação das referidas matérias. Relatou ter passado um grande susto

recentemente, pois um motoqueiro escorregou nos trilhos da Ponte Velha e quase passava por cima

do mesmo com o seu veículo. Ressaltou que as tartarugas ajudam e protegem quando acontece esse

tipo de acidente. Encerrou sua fala manifestando voto favorável às matérias. O Ver. Helber

Guimarães fez uso da fala solicitando a prorrogação da sessão por mais 15 (quinze) minutos. O

pedido foi acatado pelo Senhor Presidente. Dando continuidade a discussão das matérias fez uso da
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fala o Ver. Jorge Passos parabenizando o vereador autor das proposições em discussão. Disse que na

cidade de Timon existem diversas ruas e avenidas que não possuem redutores de velocidade e

sinalização; e citou como exemplo o cruzamento da Av. Três com a Av. Teresina, onde foi feita a

pavimentação asfáltica, mas não foi realizada a sinalização. Encerrou a sua fala manifestando voto

favorável às matérias. Fez uso da fala o Ver. Celso Tacoani parabenizando o vereador autor das

matérias e teceu elogios ao mesmo. Discorreu sobre a importância das matérias em discussão.

Relatou ter presenciado vários acidentes em virtude da ausência de sinalização e também por

imprudência dos condutores de veículos. Ressaltou que a sinalização ajuda bastante no sentido de

evitar acidentes. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias. Fez uso da fala o Ver.

Neto Peças parabenizando o vereador autor da proposição e referindo-se a uma das matérias em

discussão que solicitava a implantação de redutores de velocidade, destacou a importância de que

também seja realizada a sinalização das rotatórias de nossa cidade. Encerrou a sua fala manifestando

voto favorável às matérias. Fez uso da fala o Ver. Irmão Francisco discorrendo a respeito da

importância das matérias em discussão e disse ter observado a necessidade de redutores de

velocidade na rotatória situada no cruzamento da Av. Jaime Rios com a Av. Francisco Carlos Jansen,

no bairro Guarita.  Ressaltou que a ausência desse tipo de sinalização favorecia bastante o

acontecimento de acidentes de trânsito em nossa cidade. Encerrou a sua fala manifestando voto

favorável às matérias.  Fez uso da fala o  Ver. Kaic parabenizando o vereador autor das matérias em

discussão e discorrendo sobre o papel essencial de um vereador. Encerrou a sua fala manifestando

voto favorável às matérias. Fez uso da fala o Sr. Presidente em Exercício parabenizando a todos os

edis e destacando que o trabalho que vem sendo realizado pelos parlamentares desta Casa tem

muito importância para o benefício do povo timonense. Em seguida, submeteu em votação os

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 002/2021  e Nº 003/2021. As referidas matérias foram

APROVADAS por unanimidade.   E por não haver mais nada a tratar, o Sr. Presidente em Exercício

deu por encerrada a presente sessão. E para constar lavrou-se a presente Ata que após lida será

assinada por mim, Vereador João Caldeira Neto, 1º (primeiro) Secretário; pelo Senhor Presidente,

Vereador José Uilma da Silva Resende; pelo Senhor 1º (primeiro) Vice-Presidente, Vereador José

Torquato de Macedo Neto; e pela 2ª (segunda) Secretária, Vereadora Vanda Rodrigues dos Santos. A

Sessão foi levantada às 12:11h (doze horas e onze minutos). Sala das Sessões da Câmara Municipal

de Timon, Estado do Maranhão, aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro de 2021.
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