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Ata da 1962ª (milésima nongentésima sexagésima segunda) Sessão Ordinária da Câmara Municipal

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

Caldeira Neto.

Ao 1º (primeiro) dia do mês de março do ano 2021 (dois mil e vinte e um), às 09:05h (nove horas e

cinco 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:

Alynne Helena Piauilino de Macedo Pêgo; Antonio Francisco da Silva; Celso Antonio Silva Lopes;

Denisvaldo Gino de Sousa; Francisco de Morais Reis; 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: Francisco Helber Costa

Guimarães (Através do Ofício nº 003/2021. Invocando o nome de Deus com Dignidade e Respeito, o

Sr. Presidente declarou aberta a Sessão. EXPEDIENTE DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 008/2021 –

Autores: Vereadores  P.A Pedro Augusto e Celso Tacoani – Ementa: Dispõe sobre a criação do

Restaurante Popular no Município de Timon-MA, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº

009/2021 – Autor: Ver. Felipe Andrade – Ementa: Cria o Programa Censo de Inclusão de Autistas e

dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 010/2021 – Autor: Ver. Felipe Andrade – Ementa:

Dispõe sobre a fixação em braile das informações contidas nas gôndolas de padarias,

supermercados, estabelecimentos comerciais e similares no Município de Timon para atendimento

aos portadores de deficiência visual. PROJETO DE LEI Nº 011/2021 – Autor: Verª. Profª. Vanda –

Ementa: Reconhece e considera de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Vila

Angélica – Timon. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2021 – Autor: Ver. P.A Pedro

Augusto – Ementa: Concede o titulo de cidadão honorário timonense ao Secretário de Estado da

Educação, Felipe Costa Camarão. REQUERIMENTO Nº 013/2021 – Autor: Ver. Jorge Passos –

Ementa: Requer ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde –SEMS,

que seja destinada uma ambulância ao atendimento exclusivo da Unidade Básica de Saúde (UBS) da

Localidade Campo Grande, neste Município. INDICAÇÃO Nº 031/2021 – Autor: Jorge Passos –

Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e
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Infraestrutura, que seja realizado uma operação tapa buracos ao longo da Rua 10 com inicio da

Avenida Teresina até a Rua 107 do Bairro São Francisco, com a implantação de redutores de

velocidade (tartarugas ou lombadas), neste Município. INDICAÇÃO Nº 032/2021 – Autor: Ver.

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

Obras e Infraestrutura, SEINFRA, que seja feita a recuperação de guias e sarjetas das Travessas 27 e

dos Becos 1, 2, 3 e 4 com a Rua Antonio Corrêa da Silva (Rua 100) no Bairro Flores, neste Município.

INDICAÇÃO Nº 033/2021 – Autor: Ver. Jorge Passos – Ementa: Indica ao Poder Executivo

Municipal, através do Departamento Municipal de Trânsito – DMTRANS, que seja realizada a

instalação de semáforo com faixa de pedestres na Avenida Presidente Médice com a Rua Cinco no

Bairro Formosa, neste Município. INDICAÇÃO Nº 034/2021 – Autor: Ver. P.A Pedro Augusto –

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 02, 06, 10 e 11 do

Bairro Novo Tempo, neste Município. INDICAÇÃO Nº 035/2021 – Autor: Ver. P.A Pedro Augusto

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

Infraestrutura, a necessidade de que seja feita a reforma e ampliação da Policlínica de Timon-MA.

INDICAÇÃO Nº 037/2021 – Autor: Ver. P.A Pedro Augusto – Ementa: Indica ao Poder Executivo

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

a reforma do Centro de Zoonoses de Timon, neste Município. INDICAÇÃO Nº 038/2021 – Autor:

Ver. P.A Pedro Augusto – Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, a inclusão dos

profissionais da educação na lista de prioridade no recebimento da vacina do COVID-19.

INDICAÇÃO Nº 039/2021 – Autor: Ver. Chagas Cigarreiro – Ementa: Indica ao Poder Executivo

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

a recuperação da estrada vicinal de acesso ao Povoado Buriti Cortado ao Povoado Bonito, neste

Município. INDICAÇÃO Nº 040/2021 – Autor: Ver. Juarez Morais – Ementa: Indica ao Poder

Executivo Municipal, através do Serviço de Água e Esgoto de Timon - SAAE, a necessidade de que

seja perfurado um poço tubular no Povoado Barro Branco, neste Município. PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 052/2021 – Autor: Ver. Márcio Sá – Ementa: Solicita providências ao Poder

Executivo Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação Pública – DEMIP, no

sentido de que seja colocado iluminação na Praça do Povoado Campo Grande, neste Município.

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 053/2021 – Autor: Ver. Márcio Sá – Ementa: Solicita

providências ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e
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Infraestrutura, no sentido de que sejam construídos 04 (quatro) quiosques na Praça do Povoado

Campo Grande, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 054/2021 – 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 recuperada a estrada que dá acesso ao

Povoado Mata Grande, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 055/2021 – Autor: Ver.

Márcio Sá – Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, através do Serviço de

Água e Esgoto de Timon-MA – SAAE, no sentido de que seja construído um Poço Tubular no

Povoado Mata Grande, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 056/2021 – 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 tampado um buraco na Rua 06 do

Bairro São Francisco I, nas proximidades da Avenida São Luis, neste Município. PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 057/2021 – 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 calçamento da Rua da Escola Antonio Bispo dos Santos e da Praça do Povoado Campo

Grande, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 058/2021 – Autor: Ver. Márcio Sá –

Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, através do Serviço de Água e Esgoto

de Timon - SAAE, no sentido de que seja feita construído um Poço Tubular no Povoado Morada

Nova, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 059/2021 – 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 da Avenida Planalto

Formosa, no Bairro Mateuzinho, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 060/2021 –

Autor: Ver. Chagas Cigarreiro – Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo Municipal,

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

pavimentação asfáltica na Rua 07 no Trecho compreendido entre a Avenida Luis Firmino de Sousa e

Avenida Formosa, situada no Bairro São Benedito, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

Nº 061/2021 – Autor: Ver. Celso Tacoani – Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo

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

reforma da EMEI Júlia Almeida localizada no Bairro Cidade Nova II, neste Município. ORDEM DO

DIA: PARECER Nº 007/2021 – CCJLAAMRF AO PROJETO DE LEI Nº 007/2021.  PROJETO DE

LEI Nº 007/2021 – Autor: Ver. Neto Peças – Ementa: Dispõe sobre a instalação de banheiro e

bebedouros em casas lotéricas e pague contas localizadas no Município de Timon-MA.
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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 025/2021 – Autor: Ver. Chagas Cigarreiro – Ementa: Indica ao Poder Executivo

Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, a necessidade de que seja implantado no

Município de Timon, um Centro de Tratamento para Portadores de Diabetes, adequados ao porte do

nosso município. INDICAÇÃO Nº 026/2021 – Autor: Ver. Ivan do Saborear – Ementa: Indica ao

Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura a conclusão da

pavimentação asfáltica da MA-040, incluindo a construção de pontes, entre os Municípios de Timon

e Matões. INDICAÇÃO Nº 028/2021 – Autor: Ver. Celso Tacoani – Ementa: Indica ao Poder

Executivo Municipal, através do Departamento Municipal de Iluminação Pública – DEMIP e

Superintendência de Limpeza Pública e Urbanização de Timon – SLU, a necessidade de que seja feita

a execução do serviço de recuperação do sistema de iluminação, capina e limpeza geral de todos os

Cemitérios Públicos da Cidade de Timon, neste município. INDICAÇÃO Nº 030/2021 – Autor: Ver.

Ivan do Saborear – Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal

de Infraestrutura - SEINFRA, a recuperação da estrada de acesso à comunidade vertente II, partindo

da MA-040 até a referida comunidade, numa extensão de 01 (um) quilômetro, na zona rural, 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 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
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034/2021 – Autor: Ver. Irmão Francisco – Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo

Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, a pavimentação do Beco E,

localizada entre o Beco 6 e Avenida. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 042/2021 – Autor: Ver. Kaká

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

Municipal de Obras e Infraestrutura, no sentido de que seja feito a pavimentação asfáltica na Rua “F”

no Bairro Joia, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 043/2021 – Autor: Ver. Dr.

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

Municipal de Obras e Infraestrutura, no sentido de que seja pavimentada a Rua 10 de acesso a UBS

da Vila do Bec, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 044/2021 – Autor: Ver. Dr.

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

Municipal de Saúde, no sentido de que seja feita a recuperação e restauração do forro de gesso de

toda a UBS na Rua 10, do Bairro Vila do Bec, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº

045/2021 – Autor: Ver. Coca do Matapasto – Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo

Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SEINFRA, a necessidade da

recuperação da Rua “G” no Bairro Vila do Bec, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº

046/2021 – Autor: Ver. Coca do Matapasto – Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo

Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SEINFRA, a recuperação da

estrada vicinal da estrada que liga o Vertente  II, passando pelo Povoado Bambu até o Povoado

Canto da Gameleira, neste Município. O Sr. Presidente declarou que iria se iniciar o Grande

Expediente e informou que os vereadores inscritos teriam 03 (três) minutos para fazerem o uso de

suas falas. Dando início ao Grande Expediente fez uso da fala o Ver. Felipe Andrade

cumprimentando a todos os presentes e demais pessoas que acompanham as sessões através das

redes sociais. Relatou que no último sábado o município de Timon havia recebido a visita do senador

Weverton Rocha e do deputado federal Juscelino Filho.  Informou que a referida visita dizia respeito

a retomada da pavimentação asfáltica da estrada de acesso ao Povoado Matapasto.  Mencionou as

diversas ações a serem implantadas no município de Timon através de emendas do senador

Weverton Rocha e do deputado federal Juscelino Filho e parabenizou o vereador Coca do Matapasto

pela conquista da retomada das obras de pavimentação asfáltica da estrada de acesso ao Povoado

Matapasto. Teceu elogios ao citado vereador e encerrou a sua fala destacando a importância do

papel do parlamentar na luta que proporcione benefícios para a população. Fez uso da fala o Ver.

Thiago Carvalho cumprimentando a todos os presentes, bem como às pessoas que acompanham as
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sessões através das redes sociais. Fez breve relato acerca da visita realizada no último final de

semana pelo senador Weverton Rocha a nossa cidade. Discorreu sobre a importância das emendas

de autoria do referido senador, as quais contemplam a cidade de Timon e destacou que algumas

pessoas da sociedade civil organizada tiveram a oportunidade de conversar com o citado senador e

apresentar as demandas de nossa cidade nas mais diversas áreas. Parabenizou o vereador Coca do

Matapasto, seu companheiro de partido e teceu elogios ao trabalho que vem sendo realizado pelo

citado vereador. Destacou que o deputado federal Juscelino Filho destinou 3.500.00,00 (três milhões

e quinhentos mil reais) em emendas para o município de Timon, mesmo sem ter sido votado neste

município. Encerrou a sua fala lamentando a ausência da vereadora Alynne Macedo mais uma vez e

agradecendo pelo espaço cedido. Fez uso da fala o Ver. Coca do Matapasto cumprimentando a

todos os presentes e às pessoas que acompanham as sessões através das redes sociais. Inicialmente

agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho. Relatou que o último final de semana havia sido

bastante produtivo e mencionou a vista realizada pelo senador Weverton Rocha e o deputado

federal Juscelino Filho. Discorreu sobre as emendas direcionadas pelos dois ao município de Timon.

Falou de sua felicidade em participar desse momento e destacou a importância da obra de

pavimentação asfáltica na estrada de acesso a região ribeirinha do município. Falou sobre a

satisfação do povo em detrimento das ações desenvolvidas e os benefícios proporcionados para cada

morador daquela região. Encerrou a sua fala agradecendo. Em aparte fez uso da fala o Ver. Celso

Tacoani parabenizando o vereador Coca do Matapasto e relatando sobre a visita realizada pelo

senador Weverton Rocha e o deputado Juscelino Filho. Teceu elogios aos referidos parlamentares.

Mencionou a presença de várias lideranças políticas da cidade de Timon, dentre as quais os ex-

prefeitos Chico leitoa e Luciano Leitoa. Encerrou a sua fala agradecendo pelo aparte concedido.

Concluindo a sua fala o vereador Coca do Matapasto agradeceu. O Sr. Presidente fez um breve

comentário acerca da importância da obra de pavimentação asfáltica da estrada de acesso a região

ribeirinha do município e mencionou que em conversa com vários moradores daquela região teve a

oportunidade de ouvir que aquela obra traria muitos benefícios para a população ribeirinha,

inclusive no tocante ao escoamento da safra produzida naquela região.  O Ver. P.A. – Pedro Augusto

fez uso da fala cumprimentando a todos os presentes e às pessoas que acompanham as sessões

através das redes sociais. Fez comentários acerca da visita realizada a esta cidade no último final de

semana, pelo senador Weverton Rocha e o deputado federal Juscelino Filho. Parabenizou o vereador

Coca do Matapasto pela grande conquista e falou sobre a importância daquela obra para a
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população da região ribeirinha. Relatou ter entregado juntamente com o vereador Celso Tacoani, nas

mãos do Senador Weverton Rocha e do deputado federal Juscelino Filho, o projeto de lei de sua

autoria, que diz respeito à implantação de um restaurante popular e ressaltou que existia proposição

de autoria do vereador Celso Tacoani no mesmo sentido, que fora apresentada no ano de 2017.

Informou a respeito de uma emenda parlamentar de autoria do deputado Kleber Verde, no valor de

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) destinada ao município de Timon e mencionou que o referido

deputado havia recebido 3.000 (três mil) votos em nossa cidade e que havia ajudado o mesmo com

esses votos e, conseqüentemente, na sua eleição. Encerrou a sua fala agradecendo. Fez uso da fala a

Verª. Profª.Vanda cumprimentando a todos os presentes e às pessoas que acompanham as sessões

através das redes sociais.  Relatou ter recebido reclamações várias pessoas de nossa cidade que não

estavam conseguindo dormir nas noites de chuvas, em virtude da força das águas e o fato das

galerias de vários bairros do nosso município se encontrar entupidas. Encerrou a sua fala

discorrendo sobre a sua felicidade por constar no Expediente do Dia projeto de lei de sua autoria e

disse contar com o apoio dos demais edis na aprovação da referida matéria. O Ver. Irmão Francisco

fez uso da fala cumprimentando a todos os presentes e às pessoas que acompanham as sessões

através das redes sociais.  Discorreu sobre a visita realizada em nossa cidade pelo senador Weverton

Rocha e o deputado federal Juscelino Filho e destacou a importância da obra de pavimentação

asfáltica realizada na estrada de acesso a região ribeirinha do município de Timon.  Agradeceu pelas

as emendas parlamentares destinadas a cidade de Timon e parabenizou o vereador Coca do

Matapasto pela conquista. Destacou que há mais de vinte anos vem trabalhando na política de nossa

cidade e que foi eleito pelo voto popular. Mencionou que sempre respeitou a opinião dos demais

vereadores, mas esperava que suas opiniões fossem respeitadas, pois é um homem cristão. Encerrou

a sua fala agradecendo. Fez uso da fala o Ver. Jorge Passos cumprimentando a todos os presentes e

às pessoas que acompanham as sessões através das redes sociais.  Relatou ter oficializado a gestão

municipal através de ofício a respeito da situação que se encontra alguns becos situados na região da

Rua cem e destacou que os mesmos se encontram intrafegáveis. Mencionou que os populares que o

ajudaram se eleger sempre lhe procuram para fazer as devidas cobranças com relação aos problemas

de limpeza e infraestrutura das ruas onde moram. Disse que estava buscando soluções para aqueles

problemas e fazendo a sua parte fiscalizando e solicitando as obras. Encerrou a sua fala agradecendo.

O Ver. Dr. Torquato fez uso da fala cumprimentando a todos os presentes e às pessoas que

acompanham as sessões através das redes sociais. Discorreu sobre o trabalho que vem sendo
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desenvolvido na UPA de nossa cidade e teceu elogios aos profissionais daquela unidade de saúde,

em especial à Senhora Sana Patrícia Bringel, atual diretora as UPA de Timon. Falou que temos

muitas dificuldades, mas não poderia deixar de mencionar o trabalho que vem sendo realizado

naquela Unidade de Pronto Atendimento. Disse ter a certeza de que a referida diretora iria também

realizar um excelente trabalho à frente do Hospital Regional Alarico Nunes Pacheco. Discorreu

sobre os problemas que a saúde de Timon tem enfrentado e também sobre a importância das

emendas parlamentares direcionadas ao município de Timon, especialmente no tocante a

pavimentação asfáltica na estrada da região ribeirinha do município. Encerrou a sua fala

agradecendo. O Ver. Neto Peças fez uso da fala cumprimentando a todos os presentes e às pessoas

que acompanham as sessões através das redes sociais. Relatou ter acompanhado no último final de

semana alguns vereadores, entre eles, vereadora Alynne Macedo, Jorge Passos, Profª. Vanda, Uilma

Resende e também, o deputado Rafael Leitoa, na visita a algumas obras de pavimentação asfáltica de

ruas de nosso município. Mencionou que todas essas obras eram oriundas de emendas de autoria do

deputado Rafael Leitoa. Destacou que o município de Timon tem ganhado bastante com a

contemplação de emendas parlamentares. Teceu críticas pela ausência do mutirão da limpeza no

bairro Cidade Nova. Encerrou a sua fala agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho. O Ver.

Ulysses Waquim fez uso da fala cumprimentando a todos os presentes e às pessoas que

acompanham as sessões através das redes sociais. Discorreu acerca dos motivos que o levaram a usar

a tribuna e mencionou que o vereador Ivan do Saborear, Líder do Governo, havia falado em seu

discurso na sessão anterior, sobre gestões anteriores com a intenção de atingí-lo, pois se referiu a ex-

Prefeita Socorro Waquim. Destacou que se ateve aos termos técnicos utilizados no relatório

apresentado pelo Poder Executivo com relação aos débitos previdenciários e argumentou que jamais

atentaria contra a Prefeita Dinair Veloso, pois se inspira politicamente numa mulher. Disse que se

esta Casa decidisse pela realização de uma CPI, seria muito bom, pois se tivesse algo de errado seria

revelado; e caso não tivesse nada de errado, também seria revelado. Teceu um breve comentário

sobre os valores apresentados no Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo referente ao terceiro

quadrimestre e ressaltou que fazer política é diferente de se fazer politicagem. Encerrou a sua fala

agradecendo e dizendo esperar que a população saiba avaliar o trabalho que os parlamentares vêm

realizando nesta Casa. Fez uso da fala o Ver. Márcio Sá cumprimentando a todos os presentes e às

pessoas que acompanham as sessões através das redes sociais. Fez referência ao vereador Coca do

Matapasto parabenizando-o e discorreu sobre a importância das emendas parlamentares trazidas
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pelo senador Weverton Rocha e o deputado federal Juscelino Filho. Falou a respeito da importância

das pessoas trabalharem, mas também destacou que deve se manter os cuidados, o protocolo  na

precaução ao Covid-19. Encerrou a sua fala agradecendo. Fez uso da fala a Verª. Da Luz Sete

Estrelas cumprimentando a todos os presentes e às pessoas que acompanham as sessões através das

redes sociais. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho, mais uma sessão. Discorreu sobre a

importância de defender os interesses do povo. Teceu comentários sobre a situação da pandemia e

lamentou o número de casos e de óbitos. Agradeceu ao senador Weverton Rocha e o deputado

federal Juscelino Filho pelas emendas destinadas a cidade de Timon, as quais beneficiaram a

população ribeirinha. Parabenizou o vereador Coca do Matapasto pela conquista adquirida através

das citadas emendas parlamentares. Também teceu elogios e agradeceu a Prefeita Dinair Veloso e

aos ex-Prefeitos Chico Leitoa e Luciano Leitoa. Relatou ter solicitado aos parlamentares que

estiveram no último final de semana em Timon, recursos para a construção de duas UBS nos

Povoados Cão Açú e Gameleira. Encerrou a sua fala agradecendo e pedindo que Deus abençoe a

todos.  Fez uso da fala o Ver. Ivan do Saborear cumprimentando a todos os presentes e às pessoas

que acompanham as sessões através das redes sociais. Concedeu um aparte ao vereador Chagas

Cigarreiro. Em aparte, fez uso da fala o Ver. Chagas Cigarreiro cumprimentando a todos os

presentes e discorrendo acerca da visita recebida no último final de semana do senador Weverton

Rocha e do deputado federal Juscelino Filho. Mencionou a importância das emendas destinadas

para o município de Timon e parabenizou o vereador Coca do Matapasto. Encerrou a sua fala

agradecendo o vereador Ivan do Saborear pelo aparte concedido. Dando continuidade a sua fala o

Ver. Ivan  do Saborear parabenizou o vereador Coca do Matapasto pela conquista, pois se tratava do

primeiro vereador a conseguir asfalto para a zona rural. Parabenizou o grupo político do qual faz

parte, pelos feitos realizados, entre eles o senador Weverton Rocha, deputado federal Juscelino Filho

e a Prefeita Dinair Veloso. Solicitou que o deputado estadual Rafael Leitoa e o Governador Fláviio

Dino olhassem com urgência para a MA-040, pois a mesma estava carecendo de reparos. Discorreu

nsobre a importância do Governo do Estado construir algumas pontes de acesso a zona Rural do

município. Falou sobre o Decreto Municipal que diz respeito a pandemia e justificou que a cidade de

Teresina decretou o fechamento de tudo e como conseqüência as pessoas se dirigiam para Timon,

para os bares, e etc, aglomerando em nossa cidade. Disse que por esse motivo a Prefeita Dinair

decidiu fechar aos finais de semana, buscando evitar a aglomeração. Destacou que o Poder

Executivo e o Poder Legislativo Municipal tem a obrigação moral de preservar a vida da população
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de Timon. Dirigindo-se ao vereador Ulysses Waquim, disse que uma CPI trata-se de algo muito

sério, que apura fatos comprovados de irregularidade e que não podiam pedir uma CPI numa gestão

de uma prefeita que não estava nem com três meses de mandato. Disse que deviam deixar a prefeita

trabalhar e que os parlamentares deviam apresentar proposições e o Poder Executivo executar.

Pediu que deixassem a política para o próximo ano e que todos deviam cuidar dos interesses da

população timonense. Encerrou a sua fala dizendo que o mandato dos vereadores era para trabalhar

por Timon, agradeceu e pediu que Deus abençoasse a todos. Fez uso da fala o Ver. Juarez Morais

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

sociais. Concedeu um aparte a vereadora Alynne Macedo. Fez uso da fala a Verª. Alynne Macedo

cumprimentando a todos os presentes e realizando leitura bíblica do Livro de Isaías, capítulo 40

(quarenta), versículo 31(trinta e um), que diz o seguinte: “Mas os que esperam no Senhor renovam as suas

forças. Voam alto como águias; correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam”. Disse que aquela

leitura iria lhe dar forças para enfrentar as perseguições gratuitas que vinha sofrendo dentro desta

Casa. Disse lamentar ter que gastar mais uma vez do tempo tão importante para defender os

interesses do povo de Timon, para explicar os motivos de seu atraso às sessões. Destacou que sua

ausência vinha sendo muito sentida por alguns colegas. Mencionou que é empresária e não tem

política como profissão, por isso tinha outras ocupações que numa segunda-feira seria muito

complicado chegar a esta Casa no horário, em virtude de sua outra ocupação como empresária.

Teceu críticas pelo fato de um vereador usar a tribuna para comentar a sua ausência no plenário e

afirmou que em sua opinião, o referido vereador queria lhe constranger, intimidar somente pelo fato

de ser mulher. Encerrou a sua fala agradecendo pelo aparte concedido pelo vereador Juarez Morais,

pedindo respeito e ressaltando que da mesma forma que o referido vereador havia sido eleito e

legitimado pelo povo, ela também havia sido.  Dando continuidade ao seu discurso o Ver. Juarez

Morais disse que em sua opinião, a tribuna deveria ser usada para tratar de assuntos de interesse do

povo timonense e não de assuntos pessoais. Referindo às prerrogativas e funções do vereador,

ressaltou que uma das principais delas é a de fiscalizar a utilização dos recursos públicos. Dirigindo-

se ao vereador Ivan do Saborear afirmou que em nenhum momento os vereadores da oposição

haviam tentado manipular a opinião dos demais vereadores. Solicitou que o Senhor Presidente

chamasse a atenção do vereador Thiago Carvalho e disse que o mesmo estava conturbando a sessão.

Discorreu sobre todo o processo de solicitação de realização da CPI e alegou que o mesmo ocorreu de

maneira legal. Teceu comentário acerca do Relatório de Gestão Fiscal apresentado pelo Poder
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Executivo Municipal e disse não justificar o aumento de receita e ao mesmo tempo o aumento do

déficit. Encerrou a sua fala informando que havia sido protocolado nesta Casa ofício da Comissão de

Constituição e Justiça convocando secretário municipal para explicar os motivos do atraso dos

salários de funcionários da Mega-on. O Sr. Presidente solicitou aos vereadores que tivessem calma e

argumentou que em sua opinião, se tratava de um absurdo ter que chamar a atenção dos vereadores

que ficavam falando durante a fala dos que estavam utilizando a tribuna, especialmente porque as

sessões estavam sendo transmitidas nas redes sociais. Ressaltou que o Regimento Interno deve ser

obedecido e solicitou que todos precisavam se policiar. Em seguida, informou que daria início à

Ordem do Dia. Solicitou ao Senhor Secretário, vereador Neto Peças que realizasse a leitura do

PARECER Nº 007/2021 – CCJLAAMRF AO PROJETO DE LEI Nº 007/2021. Fez uso da fala o Ver.

Ivan do Saborear argumentando que já existiam matérias no mesmo sentido aprovadas nesta Casa e

aproveitou a oportunidade para solicitar ao vereador autor da matéria que pedisse a retirada de

pauta da mesma, até que se verificasse a existência ou não de matérias no mesmo sentido. O Ver.

Neto Peças fez uso da fala e informou que existia matéria aprovada nesta Casa com sentido

semelhante, mas era direcionado às agências bancárias.  O Sr. Presidente informou que a Assessoria

da Presidência acabara de confirmar o que o vereador Neto Peças havia dito, ou seja, existia matéria

naquele sentido direcionada às agências bancárias.  Fez uso da fala o Ver. Thiago Carvalho

discorrendo acerca da matéria e alegando que a mesma teria problemas para sua aprovação, em

virtude de inconstitucionalidade. Ato seguido, o Sr. Presidente submeteu em discussão o

PARECER Nº 007/2021 – CCJLAAMRF AO PROJETO DE LEI Nº 007/2021. Não havendo quem

quisesse fazer uso da fala o referido Parecer foi submetido em votação. O referido Parecer foi

APROVADO por unanimidade. Foi submetido em discussão o PROJETO DE LEI Nº 007/2021. Fez

uso da fala o Ver. Neto Peças defendendo a matéria de sua autoria. Discorreu sobre a necessidade da

instalação de banheiros e bebedouros em casas lotéricas e pague contas localizados no Município de

Timon e encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais vereadores através da aprovação do

Projeto de Lei nº 007/2021, bem como que a matéria fosse submetida numa única votação. Fez uso da

fala o Ver. Dr. Torquato discorrendo acerca da importância da matéria em discussão e

parabenizando o vereador autor do Projeto de Lei. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável

a matéria. O Ver. Thiago Carvalho fez uso da fala discorrendo acerca da matéria e destacando a sua

preocupação no tocante a constitucionalidade da mesma. Disse que a aprovação daquela proposição

teria grande alcance social na cidade de Timon. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a
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matéria. Fez uso da fala o Ver. Ulysses Waquim parabenizando o vereador autor da matéria pela

iniciativa. Destacou que existem outros espaços de uso público de nossa cidade que precisam da

instalação de banheiros e bebedouros e afirmou ter recebido muitas reclamações nesse sentido por

parte da população. Mencionou os nomes dos espaços públicos que precisam da implantação de

bebedouros e banheiros, dentre eles o Parque Ambiental Sucupira e a Praça São José. Encerrou a sua

fala manifestando voto favorável ao referido Projeto de Lei. O Ver. Celso Tacoani fez uso da fala

parabenizando o vereador autor da matéria. Discorreu acerca da importância do referido Projeto de

Lei e encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. A Verª. Profª. Vanda fez uso da fala

parabenizando o vereador Neto Peças pela iniciativa. Destacou a importância do referido Projeto de

Lei e encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. A Verª. Alynne Macedo fez uso da

fala manifestando voto favorável a matéria e discorrendo sobre os benefícios que a mesma traria

para a população. Falou sobre a questão da constitucionalidade da matéria e afirmou que a mesma

não apresentava nenhum óbice. Encerrou a sua fala parabenizando o vereador Neto Peças pela

iniciativa. O Ver. Irmão Francisco fez uso da fala discorrendo acerca da importância da aprovação

do Projeto de Lei em discussão e encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. Fez uso

da fala a Verª. Da Luz Sete Estrelas parabenizando o vereador autor da matéria. Discorreu sobre a

grande valia da matéria e os benefícios que a mesma traria para a população. Encerrou a sua fala

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

parabenizando o vereador autor da matéria e discorrendo sobre os benefícios que a provação

daquele Projeto de Lei traria para a população de Timon. Encerrou a sua fala manifestando voto

favorável a referida matéria. O Ver. Juarez Morais fez uso da fala parabenizando o vereador Neto

Peças e destacando que a aprovação daquela matéria atenderia a necessidade de grande parte da

população timonense. Discorreu sobre a questão da constitucionalidade do Projeto de Lei e destacou

a importância dos vereadores cobrarem a execução das leis aprovadas nesta Casa. Encerrou a sua

fala manifestando voto favorável a referida matéria. O Sr. Presidente Submeteu em votação única o

PROJETO DE LEI Nº 007/2021. O referido Projeto de Lei foi APROVADO por unanimidade em

votação única. O Ver. Juarez Morais fez uso da fala e solicitou autorização do Senhor Presidente

para apresentar ofício solicitando CPI. O Senhor Presidente acatou a solicitação do vereador Juarez

Morais. Fez uso da fala o Ver. Ivan do Saborear que pela ordem, solicitou ao Senhor Presidente que

aquele ofício obedecesse aos trâmites legais da Casa e alegou que teria de passar pelas Comissões. O

Sr. Presidente informou ao vereador Ivan do Saborear que conforme o Regimento Interno da Casa,
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no caso de CPI não teria que passar pelas comissões. O Sr. Presidente realizou a leitura de

Requerimento assinado pelo número legal de vereadores, protocolado nesta Casa, solicitando que

seja criada Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo de apurar eventuais ações ou

omissões no enfrentamento a Pandemia COVID-19, n o município de Timon-MA. O pedido foi

acatado pelo Senhor Presidente, que informou aos demais vereadores ser realizada na próxima

sessão a formação da referida Comissão Parlamentar de Inquérito. O Ver. Ivan do Saborear fez uso

da fala dizendo ser sabedor de que as sessões estavam sendo transmitidas pelas redes sociais e fez

elogios por aquele feito do Senhor Presidente. Solicitou ainda, que o Senhor Presidente autorizasse a

imprensa a assistir as sessões e realizar a gravação das mesmas. Disse que em sua opinião, se tratava

de um direito da imprensa.  O Sr. Presidente informou que na semana passada 20 (vinte) vereadores

haviam participado de uma reunião, com exceção do vereador Kaká do Frigosá, tendo ficado

acertado na referida reunião que apenas a assessoria poderia ficar no Plenário.  Destacou que

inclusive o vereador Ivan do Saborear havia participado da citada reunião e assinado juntamente

com os demais vereadores aquela deliberação. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu em discussão

a INDICAÇÃO Nº 019/2021. Fez uso da fala o Ver. Kaik defendendo a matéria de sua autoria.

Destacou a importância da recuperação do asfalto da Travessa 13 (Treze) de Maio, no bairro Centro

de nossa cidade e encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais vereadores através da

aprovação da matéria. Não havendo quem quisesse fazer uso da fala o Sr. Presidente submeteu em

votação a INDICAÇÃO Nº 019/2021. A referida matéria foi APROVADA por unanimidade. Ato

seguido, foram submetidos em discussão a INDICAÇÃO Nº 020/2021  e PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 024/2021. O Ver. Jorge Passos fez uso da fala defendendo as matérias de sua

autoria. Discorreu sobre as mesmas, bem como acerca da importância de suas respectivas

aprovações. Mencionou os benefícios que cada uma das referidas proposições traria para a

população timonense. Não havendo quem quisesse fazer uso da fala o Sr. Presidente submeteu em

votação a INDICAÇÃO Nº 020/2021  e PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 024/2021. As referidas

matérias foram APROVADAS por unanimidade. A INDICAÇÃO Nº 025/2021 foi submetida em

discussão. Fez uso da fala o Ver. Chagas Cigarreiro realizando a defesa da matéria de sua autoria.

Discorreu sobre a importância de um município do porte de Timon dispor de um Centro de

Tratamento para Portadores de Diabetes devidamente adequado. Encerrou a sua fala solicitando a

aprovação da matéria. Fez uso da fala o Ver. Dr. Torquato discorrendo sobre a importância da

matéria e destacando que a mesma traria muitos benefícios às pessoas portadoras de diabetes da
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cidade de Timon e sugeriu ao vereador autor da matéria que acrescentasse ao texto da mesma “os

hipertensos”. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O vereador Chagas

Cigarreiro acatou a solicitação realizada pelo vereador Dr. Torquato. O Sr. Presidente solicitou a

assessoria desta Casa que acrescentasse no texto da proposição “os hipertensos”. Em seguida,

submeteu em votação a INDICAÇÃO Nº 025/2021. A referida matéria foi APROVADA por

unanimidade. As INDICAÇÕES Nº 026/2021 e 030/2021 foram submetidas em discussão. Fez uso

da fala o Ver. Ivan do Saborear realizando a defesa das matérias de sua autoria. Destacou a

necessidade de pavimentação asfáltica na MA-040 e construção de pontes entre os municípios de

Timon e Matões, bem como a necessidade de recuperação da estrada de acesso à comunidade

Vertente II. Encerrou a sua fala solicitando a aprovação das matérias. Não havendo quem quisesse

fazer uso da fala o Sr. Presidente submeteu em votação as INDICAÇÕES Nº 026/2021 e 030/2021.

As referidas matérias foram APROVADAS por unanimidade. A INDICAÇÃO Nº 028/2021 foi

submetida em discussão. Fez uso da fala o Ver. Celso Tacoani discorrendo a respeito da necessidade

da execução do serviço de recuperação do sistema de iluminação, capina e limpeza geral de todos os

Cemitérios Públicos da Cidade de Timon. Encerrou a sua fala solicitando a aprovação da matéria.

Não havendo quem quisesse fazer uso da fala o Sr. Presidente submeteu em votação a

INDICAÇÃO Nº 028/2021. A referida matéria foi APROVADA por unanimidade. Em seguida o Sr.

Presidente submeteu em discussão o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 018/2021. Fez uso da fala o

Ver. Márcio Sá discorrendo acerca da importância da Secretaria Municipal de Saúde realizar a

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

São José. Encerrou a sua fala solicitando a aprovação da matéria. Não havendo quem quisesse fazer

uso da fala o Sr. Presidente submeteu em votação o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 018/2021. A

referida matéria foi APROVADA  por unanimidade. O Ver. Thiago Carvalho fez uso da fala e

informou ao Senhor Presidente que o Pedido de Providências nº 025/2021 constou na pauta da

sessão anterior.  O Sr. Presidente retirou de pauta o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 025/2021.

Dando prosseguimento a Ordem do Dia o Sr. Presidente submeteu em discussão o PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 034/2021. Fez uso da fala o Ver. Irmão Francisco realizando a defesa da

matéria de sua autoria. Destacou os benefícios que os moradores do Beco E receberiam através

daquela obra de infraestrutura.  Encerrou a sua fala solicitando a aprovação da matéria. Não

havendo quem quisesse fazer uso da fala o Sr. Presidente submeteu em votação o PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 034/2021. A referida matéria foi APROVADA por unanimidade. O PEDIDO
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DE PROVIDÊNCIAS Nº 042/2021 foi submetido em discussão. O Ver. Kaká do Frigosá fez uso da

fala defendendo a matéria e encerrou a sua fala ressaltando a importância da aprovação da mesma.

Não havendo quem quisesse fazer uso da fala o Sr. Presidente submeteu em votação o PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 042/2021. A referida matéria foi APROVADA por unanimidade. Em seguida,

os PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 043/2021 e 044/2021 foram submetidos em discussão. O Ver.

Dr. Torquato fez uso da fala defendendo as matérias de sua autoria. Destacou a importância da

aprovação das mesmas e ressaltou que a UBS do bairro Vila do BEC seria beneficiada através da

aprovação das citadas matérias. Encerrou a sua fala solicitando a aprovação das mesmas. Não

havendo quem quisesse fazer uso da fala o Sr. Presidente submeteu em votação os PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 043/2021 e 044/2021. As referidas matérias foram APROVADAS por

unanimidade. Os PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 045/2021 e 046/2021 foram submetidos em

discussão. Fez uso da fala o Ver. Coca do Matapasto discorrendo acerca das matérias de sua autoria

e destacando os benefícios que aprovação das mesmas traria para os moradores do bairro Vila do

BEC e os Povoados Vertente II, Bambu e Canto da Gameleira. Encerrou a sua fala solicitando a

aprovação das matérias. Não havendo quem quisesse fazer uso da fala o Sr. Presidente submeteu

em votação os PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 045/2021 e 046/2021. As referidas matérias 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 11:34h (onze horas e tinta e quatro minutos). Sala das Sessões da Câmara Municipal de

Timon, Estado do Maranhão, ao 1º (primeiro) dia do mês de março de 2021.


