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Ata da 1959ª (milésima nongentésima qüinquagésima nona) Sessão Ordinária da Câmara Municipal

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

Caldeira Neto.

Aos 15 (quinze) 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; 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; Thiago de Carvalho Santos; Ulysses Almeida Waquim;  Vanda Rodrigues dos Santos. Ao

todo 17 (dezessete) vereadores presentes. Ausências Justificadas: Alynne Helena Piauilino de

Macedo Pego (Através do Ofício nº 004/2021); Francisco de Morais Reis (Através do Ofício nº

002/2021); Francisco Helber Costa Guimarães (Através do Ofício nº 004/2021); Phillip Ângelo da

Cunha Andrade; (Através do Ofício nº 001/2021). Invocando o nome de Deus com Dignidade e

Respeito, o Sr. Presidente declarou aberta a Sessão. EXPEDIENTE DO DIA: REQUERIMENTO Nº

006/2021 – Autor: Ver. Márcio Sá – Ementa: Requer ao Poder legislativo Municipal, que seja feita a

solicitação da realização de um mutirão da Laqueadura, junto ao Sr. Dolival Pereira de Andrade,

Diretor Geral do Hospital Alarico Nunes Pacheco. REQUERIMENTO Nº 007/2021 – Autor: Ver.

Neto Peças – Ementa: Requer ao Poder Executivo Municipal, através da Superintendência de

Limpeza Pública-SLU, no sentido de que seja feita a limpeza do Bairro Cidade Nova no trecho que

compreende da BR-316 até a Avenida Parnarama, neste Município. INDICAÇÃO Nº 015/2021 –

Autor: Ver. Jorge Passos – Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria

Municipal de Obras e Infraestrutura, a necessidade de que seja feito o calçamento das Ruas 04, 05, 06,

07 e 08 do Bairro Loteamento Boa Vista, neste Município. INDICAÇÃO Nº 016/2021 – Autor: Ver.

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

Obras e Infraestrutura, a necessidade de que seja feita a recuperação asfáltica da Rua 12 entre a

Avenida Teresina e a Rua Antonio Corrêa da Silva (Rua 100), neste Município. INDICAÇÃO Nº

017/2021 – Autor: Ver. Kaic – Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, através do
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Departamento Municipal de Trânsito – DMTRANS, a necessidade de que seja feita a sinalização com

faixas de pedestres em frente dos Templos Religiosos que ficam nas principais vias da cidade ou que

seja via de grande trânsito, neste Município. INDICAÇÃO Nº 018/2021 – Autor: Ver. Kaic –

Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura, a necessidade de que seja feita a pavimentação asfáltica da rua que dá acesso ao

Residencial Cocais ao lado do Presídio Jorge Vieira, neste Município. INDICAÇÃO Nº 019/2021 –

Autor: Ver. Kaic – Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, a necessidade de que seja feita a recuperação do asfalto da Travessa 13 de

Maio, Bairro Centro, neste Município. INDICAÇÃO Nº 020/2021 – Autor: Ver. Jorge Passos –

Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura, a necessidade de que seja construída uma Bueira localizada na Travessa 27 entre as

Ruas 100 e 101 no Bairro Bela Vista, neste Município. INDICAÇÃO Nº 021/2021 – Autor: Ver. Jorge

Passos – Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura, a necessidade de que seja feita a pavimentação asfáltica com meio-fio e sarjeta da

Travessa 16 do Bairro Bela Vista com inicio na Rua 100 em toda sua extensão, neste Município.

INDICAÇÃO Nº 023/2021 – Autor: Ver. Celso Tacoani – Ementa Indica ao Poder Executivo

Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SEINFRA, a execução do

serviço de pavimentação asfáltica em um trecho da Av. Benedito Ferreira Campos, entre as Ruas:

vinte e um até a Rua vinte e três, correspondente a localização da Unidade Escolar José Waquim, no

Bairro Parque Alvorada, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 014/2021 – Autor:

Ver. Márcio Sá – Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria

Municipal de Obras e Infraestrutura, no sentido de que seja feito o recapeamento asfáltico da BR-316

até ao Balneário Portal da Amazônia. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 015/2021 – Autor: Ver.

Márcio Sá – Ementa: Solicita providências com urgência ao Poder Executivo Municipal, através do

Superintendência de Limpeza Pública-SLU, no sentido de que sejam realizado mutirões de limpeza

no s Residenciais Novo Tempo e Julia Almeida, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

Nº 016/2021 – Autor: Ver. Neto Peças – Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo

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

recuperada as Ruas 38 e 39 do Bairro Cidade Nova. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 017/2021 –

Autor: Ver. Chagas Cigarreiro – Ementa: Solicita providências com urgência ao Poder Executivo

Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no sentido de que seja
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construído Banheiro Público no Parque Ambiental Sucupira, neste Município.  PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 018/2021 – Autor: Ver. Márcio Sá – Ementa: Solicita providências ao Poder

Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de que seja feita a

vacinação contra a COVID-19 em sistema DRIVE THRU, nas Faculdades (IESM, UEMA e Faculdade

São José) do nosso município.   PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 019/2021 – Autor: Ver. Márcio Sá

– Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, no sentido de que seja feita a recuperação da estrada vicinal que compreende

a BR-316 que dá acesso ao Povoado Malhada da Areia até o Povoado Cabeceiras da Ihuma, neste

Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 020/2021 – Autor: Ver. Kaic – Ementa: solicita

providencias ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura, no sentido de que seja feita a recuperação da Rua 01 do Bairro Vila União, neste

Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 024/2021 – Autor: Ver. Jorge Passos – Ementa:

solicita providencias ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura, no sentido de que seja feita a recuperação da estrada vicinal iniciando na BR-226

passando pelas localidades São Francisco, Marajó, Cabeceira da Bacaba, Felipe e Santo Antonio em

toda sua extensão.  PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 025/2021 – Autor: Ver. Thiago Carvalho –

Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de

Obras e Infraetrutura, no sentido de que seja feito a recuperação da Rua 93 do Bairro Vila Monteiro e

demais ruas do supracitado bairro.  PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 026/2021 – Autor: Ver.

Thiago Carvalho – Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, através da

Secretaria Municipal de Obras e Infraetrutura, no sentido de que seja feita a recuperação da Ponte

que liga o Povoado Encarnadinho ao Mundo Novo, neste Município. ORDEM DO DIA:

REQUERIMENTO Nº 005/2021 – Autor: Ver. Felipe Andrade – Ementa: Requer que seja enviado

oficio à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no sentido de que seja feita a recuperação das

Ruas 93 e 94 do Bairro Vila Monteiro, neste Município.INDICAÇÃO Nº 005/2021 – Autor: Ver. Coca

do Matapasto – Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, com cópia ao Secretario Municipal de

Obras e Infraestrutura – SEINFRA, solicitando ao mesmo, a construção de uma Praça Pública com

academia de saúde e área de lazer para as crianças no Povoado Canhaçu, neste Município.

INDICAÇÃO Nº 006/2021 – Autor: Ver. Coca do Matapasto – Ementa: Indica ao Poder Executivo

Municipal, com cópia ao Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura – SEINFRA, solicitando ao

mesmo, a viabilização da restauração do bueirão da ponte do Povoado do Encarnadinho, que fica



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

4

situado no trecho entre o Povoado Mundo Novo e Campo Grande.INDICAÇÃO Nº 007/2021 –

Autor: Ver. Coca do Matapasto – Ementa:  Indica ao Poder Executivo Municipal, com cópia ao

Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura – SEINFRA, solicitando ao mesmo, a viabilização da

recuperação da estrada vicinal que dá acesso ao Povoado Cabeceira do Verissímo, com inicio no

Povoado Monteiro passando pelo Povoado Mundo Novo dos Pretos até a Cabeceira do Veríssimo,

correspondendo em média 10 km de estrada. INDICAÇÃO Nº 010/2021 – Autor: Ver. Jorge Passos

– Ementa: Indica a Mesa Diretora desta casa que encaminhe um ofício à Equatorial Energia, unidade

Timon, solicitando a instalação de portes e rede de iluminação pública no Beco 03, do Povoado

Lagoa Grande da Chapada s/n, próximo ao Povoado Lagoa da Chapada, e na Rua Filomena Rios da

Cunha (Rua 11), entre 2022 e 2224 no Bairro Parque Alvorada, neste município. INDICAÇÃO Nº

011/2021 – Autor: Verª. Da luz Sete Estrelas – Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, através

da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, a necessidade de que seja feita a recuperação da

Rua 05 (cinco) do Bairro Cidade Nova I, neste município. INDICAÇÃO Nº 012/2021 – Autor: Ver.

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

Obras e Infraestrutura, a perfuração de um poço artesiano e a construção de reservatório d´água na

Comunidade Rural Cabeceira da Bacaba, neste município. INDICAÇÃO Nº 014/2021 – Autor: Ver.

P.A Pedro Augusto – Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal

de Obras e Infraestrutura, no sentido de que seja feita a reforma da quadra esportiva, sugerindo

instalação de alambrado (tela), iluminação e a construção de uma academia pública que permita a

realização de atividades físicas, localizada na Praça do Bairro Vila João Reis, neste Município.

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 004/2021 – Autor: Ver. P.A Pedro Augusto – Ementa: Solicita

providências ao Poder Executivo Municipal, através da Superintendência de Limpeza Pública e

Urbanização de Timon – SLU, no sentido de que seja feito mutirão de limpeza, com serviços de

capina, roçagem, varrição e retirada de entulhos das ruas que dão acesso ao Parque de Vaquejada no

Residencial Júlia Almeida, neste município.  PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 006/2021 – Autor:

Ver. Helber Guimarães – Ementa: Solicita providencias com urgência ao Poder Executivo

Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito – DMTRANS, no sentido de que seja

feito a sinalização no cruzamento da Avenida Raimundo Corrêa da Silva com a Avenida Benedito

Ferreira Campos, Bairro Parque Alvorada, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº

007/2021 – Autor: Ver. Helber Guimarães – Ementa: solicita providencias com urgência ao Poder

Executivo Municipal, através da Superintendência de Limpeza Pública e Urbanização de Timon-
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SLU, no sentido de que seja feito a capina e limpeza nas Ruas do Bairro Parque Karina, neste

Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 009/2021 – Autor: Ver. Kaká do Frigo Sá – Ementa:

Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, através do Departamento Municipal de

Iluminação Pública, no sentido de que seja feito a iluminação nos postes de numero 719-340, 719-337,

719-339, 719-334, 719-323, no Povoado Juliana, neste município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº

010/2021 – Autor: Ver. Felipe Andrade – Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo

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

reforma da quadra de esportes do Colégio Bandeirantes, neste Município. PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 011/2021 – Autor: Verª. Da Luz Sete Estrelas – Ementa: Solicita providências

ao Poder Executivo Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito – DMTRANS, no

sentido de que sejam implantados redutores de velocidade (tartarugas ou lombadas) e sinalização

de trânsito necessária para o trafego na Rua João Pereira de Macedo (Rua 21), em frente a Igreja

Assembléia de Deus e faixas de pedestres em frente as instituições de ensino IEMA e EMEI Sete

Estrelas, na Rua Manoel Gomes da Silva (Rua E) no Bairro Parque Alvorada, neste Município.

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 012/2021 – Autor: Ver. P.A Pedro Augusto – Ementa: Solicita

providências ao Poder Executivo Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito –

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

recuperação da sinalização horizontal e vertical no cruzamento da Rua Miguel Simão com a Rua

Magalhães de Almeida, no Bairro Centro, neste município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº

013/2021 – Autor: Ver. P.A Pedro Augusto – Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo

Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito – DMTRANS, no sentido de que seja

feita a sinalização horizontal e vertical no cruzamento da Avenida Teresina com a Rua Dr. Francisco

Vitorino da Assunção (Av. 3), no Bairro Parque Piauí, neste município.   O Sr. Presidente declarou

que iria se iniciar o Grande Expediente e informou que haviam 14 (quatorze) vereadores inscritos,

sendo que os mesmos teriam 04 (quatro) minutos para fazerem o uso de suas falas. O Ver. Celso

Tacoani, primeiro vereador inscrito, informou que cederia o seu tempo para o Vereador Márcio Sá,

ficando o citado vereador com o tempo de 08 (oito) minutos.  Dando início ao Grande Expediente fez

uso da fala o Ver. Coca do Matapasto cumprimentando a todos os presentes. Inicialmente agradeceu

a Deus por mais um dia e relatou ter dedicado o último final de semana para realizar visitar a zona

rural do nosso município. Parabenizou o Superintendente da SLU, pelo que em sua opinião, vem

desenvolvendo um excelente trabalho na limpeza da cidade de Timon. Teceu elogios à gestora
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municipal, Prefeita Dinair Veloso e demais secretários municipais pelas ações desenvolvidas nesse

início de mandato. Relatou que também esteve recentemente visitando o Povoado Buritizinho, na

companhia do vereador Thiago Carvalho, juntamente com o Coronel Araújo, com o objetivo de

encontrar soluções para os problemas relacionados à segurança pública. Mencionou que a

comunidade tem participado dessas ações e discorreu acerca da importância do papel do

Parlamento, pois a participação dos parlamentares proporciona benefícios para a população. Em

aparte fez uso da fala o Ver. Celso Tacoani cumprimentando a todos os presentes e agradecendo o

aparte concedido. Relatou que esteve juntamente com alguns vereadores da base do governo

realizando visitas aos Povoados da zona rural, entre os quais o Povoado Campo Grande. Disse sentir

uma enorme satisfação com todas aquelas realizações por parte do Pode Público Municipal. Teceu

elogios aos vereadores que têm liderança nas regiões mencionadas. Encerrou a sua fala agradecendo

mais uma vez pelo aparte concedido. O Ver. Coca do Matapasto concluiu o seu discurso falando

sobre a importância do trabalho que vem sendo desenvolvido para o benefício da população

timonense. A Verª. Da Luz do Sete Estrelas fez uso fala cumprimentando a todos os presentes e

discorrendo sobre o seu final de semana como parlamentar. Disse ter a certeza de que a população

timonense devia está feliz por ver seus 21 (vinte e um) vereadores nas ruas, na zona rural,

trabalhando pelo povo. Destacou que esteve na zona rural do município e citou a Localidade Barra

das Caraíbas, onde esteve buscando soluções para o problema de abastecimento d’água que a

referida localidade tem enfrentado. Encerrou a sua fala parabenizando a Senhora Prefeita Dinair

Veloso, pelo trabalho que em sua opinião, tem sido transparente e popular. Agradeceu e desejou um

bom dia a todos. A Verª. Profª Vanda fez uso da fala cumprimentando a todos os presentes.

Agradeceu a Deus por mais um dia de vida e de trabalho.  Disse concordar com a fala dos vereadores

que a antecederam, pois em sua opinião, é muito importante que os vereadores se façam presentes

tanto na zona urbana, quanto na zona rural. Agradeceu ao Superintendente da SLU por haver

atendido sua solicitação de limpeza na estrada de acesso ao Povoado Itaguará. Falou a respeito de

sua felicidade em virtude da noticia que havia recebido de que seria feita a limpeza da estrada de

acesso ao Povoado Encarnadinho. Encerrou a sua fala agradecendo. Fez uso da fala o Ver. Kaic

cumprimentando a todos os presentes. Agradeceu a Deus por mais um dia. Parabenizou a toda a

equipe que esteve no último final de semana presente na região do Povoado Campo Grande.

Justificou sua ausência nessa ação do Governo Municipal, alegando que tinha outro compromisso.

Ressaltou que os mutirões iriam continuar acontecendo, os vereadores continuariam participando e
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também solicitando a realização de outros mutirões. Referindo-se a vacinação dos idosos do

município de Timon, destacou que muitos idosos estiveram presentes se vacinando. Discorreu a

respeito da importância dessas pessoas serem vacinadas. Falando sobre a pandemia, chamou a

atenção de todos, não somente dos políticos, mas também da sociedade, para a importância de se ter

consciência com relação ao fato de se obedecer ao protocolo e se proteger buscando a não ser

infectado pela Covid-19.  Disse que em sua opinião, não adiantaria o governo federal, estadual e

municipal fazer a sua parte e a população não fazer a sua. Teceu críticas sobre alguns

comportamentos por parte da população na questão da ausência do uso de máscara, distanciamento

social e outros protocolos necessários no combate ao coronavírus. Encerrou a sua fala deixando

como reflexão a palavra “conscientização” e desejando que Deus abençoasse a todos. O Ver. Márcio

Sá fez uso da fala cumprimentando a todos os presentes e àquelas pessoas que acompanham as

sessões através das redes sociais. Falou a respeito das ações do Governo Municipal no Povoado

Campo Grande e destacou algumas ações da gestão do ex- Prefeito Luciano Leitoa realizadas no

citado povoado, entre as quais se pode mencionar a construção da quadra de esportes e da praça e a

reforma da escola e da UBS daquela localidade. Agradeceu pelo empenho da Senhora Prefeita Dinair

Veloso, bem como do Secretário Municipal de Infraestruta, o Sr. Lourival, pelo recapeamento do

asfalto da BR-316 até a estrada de acesso ao Portal da Amazônia. Discorreu sobre várias ações

realizadas pelo Governo Municipal, inclusive na área da saúde e encerrou a sua fala agradecendo e

desejando que Deus abençoe a todos. Fez uso da fala o Ver. Irmão Francisco cumprimentando a

todos os presentes e aos internautas que acompanham as sessões através das redes sociais. Relatou

que no último final de semana havia visitado a zona rural e discorreu sobre a necessidade de

recuperação das estradas de acesso a zona rural. Alegou que o asfalto da estrada que dar acesso aos

Povoados da beira do rio já apresenta alguns buracos e argumentou que o homem do campo sofre as

conseqüências de tais problemas. Teceu críticas pelo fato de ainda não ter se completado o asfalto da

referida estrada. Dirigiu-se ao Líder do Governo, vereador Ivan do saborear e aos demais vereadores

da base do governo e solicitou o empenho dos mesmos junto a Senhora Prefeita, no sentido de

solicitar essas obras. Encerrou a sua fala agradecendo. O Ver. Neto Peças fez uso da fala

cumprimentando a todos os presentes e àqueles que acompanham as sessões através das redes

sociais. Destacou que na semana anterior havia feito cobrança nesta Casa acerca da limpeza do

bairro Cidade Nova e disse que continuaria reforçando suas cobranças naquele sentido. Discorreu

acerca da necessidade de coleta de lixo na referida e teceu região e teceu críticas pela ausência da
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prestação desse serviço. Encerrou a sua fala agradecendo. O Ver. Dr. Torquato fez uso da fala

cumprimentando a todos os presentes. Disse que o papel dos parlamentares desta Casa é defender

os interesses do povo timonense. Destacou que naquele dia estava se comemorando o Dia

Internacional de Combate ao Câncer Infantil. Mencionando dados estatísticos discorreu sobre o

quanto a referida doença tem acometido as crianças, bem como a mesma tem sofrido evolução no

seu tratamento. Fez cobranças e indagou o que a cidade de Timon estaria fazendo no tocante àquele

assunto e ressaltou que a criança representa o futuro, o amanhã do mundo. Encerrou a sua

agradecendo. Fez uso da fala o Ver. Thiago Carvalho cumprimentando a todos os presentes. Fez

breve relato acerca das ações desenvolvidas pelo governo municipal, especialmente no período do

carnaval. Destacou que também havia realizado visitas na zona rural, bem como em alguns bairros

da cidade, dentre eles o bairro Alto Bonito, onde esteve juntamente com o representante da AGERT

buscando soluções relacionadas à falta de água no referido bairro. Em aparte fez uso da fala o Ver.

Kaic cumprimentando a todos e dizendo que gostaria apenas de reforçar as palavras do vereador

Thiago Carvalho com relação aos esforços que estavam fazendo no sentido de sanar o problema da

falta de água no bairro Alto Bonito. Encerrou a sua fala agradecendo pelo aparte concedido.

Retomando o seu discurso o Ver. Thiago Carvalho encerrou a sua fala agradecendo a todos. Fez uso

da fala o Ver. Jorge Passos cumprimentando a todos os presentes e aos internautas que

acompanham as sessões através das redes sociais. Fez reclamações acerca dos problemas da estrada

de acesso ao Povoado Cabeceira da Bacaba e alegou que a mesma se encontra intrafegável. Relatou

ter apresentado várias proposições que representam os interesses do povo timonense e ressaltou que

as mesmas sendo atendidas pelo governo municipal estariam beneficiando a população. Encerrou a

sua fala agradecendo. O Ver. Ivan do Saborear fez uso da fala cumprimentando a todos os presentes

e também aos que acompanham as sessões através das redes sociais e agradecendo a Deus por mais

um dia de trabalho. Informou que cederia 01 (um) minuto do seu tempo, em aparte, para o vereador

P.A. – Pedro Augusto. Fez uso da fala o Ver. P.A. – Pedro Augusto cumprimentando a todos os

presentes. Relatou as ações do governo municipal no último final de semana, dentre as quais o

mutirão da limpeza na zona rural e os mutirões na área da saúde. Discorreu sobre a importância da

realização desses tipos de ações e parabenizou a Senhora Prefeita. Agradeceu a Diretora Presidente

do SAAE pelo atendimento de demandas nos Povoados Gameleira e Varjota. Encerrou a sua fala

agradecendo. Em aparte, fez uso da fala o Ver. Coca do Matapasto cumprimentando a todos os

presentes e discorrendo sobre as ações realizadas pelo governo municipal no último final de semana.
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Encerrou a sua fala destacando a importância da participação dos parlamentares nas questões que

tragam benefícios para a população. Dando continuidade a sua fala o Ver. Ivan do Saborear fez um

breve relato acerca das ações do governo municipal e ressaltou a importância das mesmas para uma

melhor qualidade de vida da população timonense. Encerrou a sua fala colocando-se a disposição de

todos os edis desta Casa no sentido de levar à Senhora Prefeita as demandas apresentadas neste

Plenário. O Sr. Presidente deu início à Ordem do Dia. Informou que o Requerimento nº 005/2021, os

Pedidos de Providências nº 006/2021, 007/2021 e 010/2021, de autoria dos vereadores Felipe

Andrade e Helber Guimarães seriam retiradas da Ordem do Dia, em virtude da ausência dos

referidos vereadores à sessão. Também informou que o Pedido de Providências nº 009/2021, de

autoria do vereador Kaká do Frigosá que constava na Ordem do Dia seria retirado de pauta, pois o

referido vereador precisou se retirar do Plenário. Em seguida, submeteu em discussão o

REQUERIMENTO Nº 008/2021 – Autores: Vereadores Thiago Carvalho, Coca do Matapasto,

Jorge Passos e Outros – Ementa: Requer a Mesa Diretora da Câmara Municipal à realização de

Audiência Pública com a Equatorial Energia Maranhão (Agência - Timon-MA), neste Município, que

foi apresentado nesta sessão.  Fez uso da palavra o Ver. Thiago Carvalho representando os demais

autores da matéria. Justificou os motivos pelos quais apresentaram a matéria em discussão e

encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais vereadores no sentido de aprovar a mesma. Por

não haver quem quisesse fazer uso da fala o Sr. Presidente submeteu em votação o

REQUERIMENTO Nº 008/2021. A referida matéria foi APROVADA por unanimidade. Ato

contínuo foram submetidas em discussão as INDICAÇÕES Nº 005/2021, 006/2021 e 007/2021. O

Ver. Coca do Matapasto fez uso da fala cumprimentando a todos os presentes e defendendo as

matérias de sua autoria. Discorreu sobre as finalidades de cada uma das matérias e apresentou suas

respectivas justificativas. Encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais vereadores através da

aprovação  das matérias em discussão. Por não haver quem quisesse fazer uso da fala o Sr.

Presidente submeteu em votação as INDICAÇÕES Nº 005/2021, 006/2021 e 007/2021. As referidas

matérias foram APROVADAS por unanimidade. O Sr. Presidente submeteu em discussão as

INDICAÇÕES Nº 010/2021 e 012/2021.  Fez uso da fala o Ver. Jorge Passos cumprimentando a

todos os presentes e realizando a defesa das matérias. Discorreu acerca da importância da aprovação

das mesmas e justificou os motivos pelos quais apresentou cada uma das referidas proposições.

Encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais vereadores através da aprovação das matérias em

discussão. Por não haver quem quisesse fazer uso da fala o Sr. Presidente submeteu em votação as
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INDICAÇÕES Nº 010/2021 e 012/2021.  As referidas matérias foram APROVADAS por

unanimidade. Em seguida, a INDICAÇÃO Nº 011/2021 e o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº

011/2021 foram submetidos em discussão. A Ver. Da Luz Sete Estrelas fez uso da fala defendendo as

proposições de sua autoria.  Mencionou os motivos que a levaram apresentar as matérias em

discussão e destacou a importância da aprovação das mesmas para os moradores dos bairros Cidade

Nova I e Parque Alvorada. Encerrou a sua fala solicitando a aprovação das matérias por todos os

vereadores. Por não haver quem quisesse fazer uso da fala o Sr. Presidente submeteu em votação a

INDICAÇÃO Nº 011/2021 e o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 011/2021. As referidas

proposições foram APROVADAS por unanimidade. Foram submetidos em discussão a

INDICAÇÃO Nº 014/2021 e os PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS Nº 004/2021, 012/2021 e 013/2021.

O Ver. P.A. – Pedro Augusto fez uso da fala realizando a defesa das proposições de sua autoria.

Discorreu sobre a importância da aprovação de casa uma matérias, principalmente para o benefício

dos moradores do bairros Centro, Vila João Reis e Parque Piauí. Encerrou a sua fala solicitando o

apoio dos demais vereadores através da aprovação das matérias. Por não haver quem quisesse fazer

uso da fala o Sr. Presidente submeteu em votação a INDICAÇÃO Nº 014/2021 e os PEDIDOS DE

PROVIDÊNCIAS Nº 004/2021, 012/2021 e 013/2021. As referidas proposições foram APROVADAS

por unanimidade. E por não haver mais nada a tratar, o Sr. Presidente 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 10:35h

(dez horas e trinta e cinco minutos). Sala das Sessões da Câmara Municipal de Timon, Estado do

Maranhão, aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2021.


