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Ata da 1964ª (milésima nongentésima sexagésima quarta) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de

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

Neto.

Aos 10 (dez) dias do mês de março do ano 2021 (dois mil e vinte e um), às 09:25h (nove horas e vinte e

cinco minutos), reuniu-se de forma remota, através do aplicativo Zoom, neste município, em Sessão

Ordinária a Câmara Municipal de Timon. Presentes os (as) Senhores (as) Vereadores (as): Alynne

Helena Piauilino de Macedo Pêgo; Antonio Francisco da Silva; Denisvaldo Gino de Sousa; Francisco

Helber Costa Guimarães; 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; 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 18 (dezoito) vereadores presentes. Ausências

Justificadas: Celso Antonio Silva Lopes; Luís Carlos da Silva Sá; Juarez Júlio de Morais Silva Filho

(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: PROJETO DE LEI Nº 014/2021 –

Autor: Poder Executivo Municipal – Ementa: Altera a Lei Municipal nº 1892, de 17 de dezembro de

2013, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo do Município

de Timon-MA, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 015/2021 – Autor: Ver. Jorge Passos -

Ementa: Proposta para alteração do Artigo 44 da Lei Municipal nº 2121, de março de 2018.

INDICAÇÃO Nº 054/2021 – Autor: Ver. Coca do Matapasto – Ementa: Indica ao Poder Executivo

Municipal, a necessidade da criação de um Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia

Produtiva da Agricultura Familiar, visando a utilizar recursos na promoção de ação de apoio e

incentivo a atividade no município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 071/2021 – Autor: Ver. Coca

do Matapasto – Ementa: Solicita providências o envio a Gerência da Equatorial Energia, solicitando

da mesma que seja transformada de monofásica em trifásica a rede elétrica do Povoado Brejo

Pascoal.  ORDEM DO DIA: REQUERIMENTO Nº 009/2021 – Autor: Ver. Ivan do Saborear –

Ementa: Requer que seja encaminhado expediente ao Exmo. Senhor Diretor – Geral do

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, General Antonio Leite dos Santos

Filho, solicitando informações sobre o andamento das obras de pavimentação da BR-226, entre o KM

Zero no Município de Timon e o Povoado Baú, no Município de Caxias, bem como sobre o
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andamento das obras do Contorno Rodoviário. REQUERIMENTO Nº 010/2021 – Autor: Ver. Celso

Tacoani – Ementa: Requer ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT,

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

sinalização: luminosa, sonora e horizontal na Av. Francisco Carlos Jansen (enfrente a nova CEASA),

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 022/2021 – Autor: Ver.

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

Obras e Infraestrutura, a pavimentação com meio fio da Vila Nossa Senhora Fátima em toda sua

extensão, neste Município. INDICAÇÃO Nº 027/2021 – Autor: Ver. Kaic – Ementa: Indica ao Poder

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

que seja feito o asfaltamento da Rua 03 do Conjunto Boa Vista, 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 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 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 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. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº

028/2021 – Autor: Ver. Thiago Carvalho – 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 do Povoado Canto do Arame, neste Município. PEDIDO DE
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PROVIDÊNCIAS Nº 032/2021 – Autor: Verª. Da Luz Sete Estrelas – Ementa: Solicita providências

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

juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde-SEMS, no sentido de que seja construída uma

Unidade Básica de Saúde (UBS), no Povoado Gameleira, neste Município. PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 036/2021 – Autor: Ver. Irmão Francisco – Ementa: Solicita providências ao

Poder Executivo Municipal, através da Superintendência de Limpeza Pública e Urbanização de

Timon, a limpeza da rua do Poço (rua lateral ao campo do totó) localizado no Bairro Cidade Nova

neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 041/2021 – Autor: Ver. Irmão Francisco –

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

Limpeza Pública e Urbanização de Timon, a limpeza das ruas Becos 6, 7, 8, 9 localizadas no Bairro

Centro Operário, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 048/2021 – Autor: Ver. Coca

do Matapasto – Ementa: Solicita providências ao Departamento Nacional de Infraestrutura de

Transportes – DNIT no Maranhão sugerindo ao mesmo a elaboração de um projeto para construção

de lombadas – passarelas, em locais estratégicos da BR-316 no Município de Timon, sendo uma no

Povoado Campo Grande e outra, nas proximidades do Residencial Novo Tempo, 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

Infraestrutura, no sentido de que sejam construídos 04 (quatro) quiosques na Praça do Povoado

Campo Grande, 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. O Sr. Presidente iniciou os trabalhos

explicando que estavam iniciando a sessão de forma remota, com o objetivo de proteger os

servidores da Câmara Municipal de Timon, bem como a população timonense, principalmente
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porque os cidadãos de nosso município têm o hábito de assistir as sessões presencialmente.

Discorreu sobre o momento difícil pelo qual estávamos passando e informou que o município de

Timon tinha apenas 01 (um) leito de UTI disponível. Solicitou a todos que respeitassem o

distanciamento social e todos os protocolos instituídos pela OMS, Ministério da Saúde, Governo

Estadual e Governo Municipal. Destacou a importância de todos orarem para que tudo isso passasse

logo e a vacina pudesse avançar para que pudéssemos voltar a desfrutar da liberdade e saúde, pois

isso era o mais importante. Pediu desculpas e a população e também a compreensão por não está

abrindo as portas da Câmara Municipal de Timon ao público. Ressaltou que não iriam seguir o rito

normal, ou seja, não teriam Grande Expediente, mas apenas as discussões referentes à Ordem do

Dia. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu em discussão o REQUERIMENTO Nº 009/2021. Fez

uso da fala o Ver. Ivan do Saborear cumprimentando a todos e defendendo a matéria de sua autoria.

Destacou que a matéria estava requerendo que fosse encaminhado expediente ao Exmo. Senhor

Diretor Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, General Antonio

Leite dos Santos Filho, solicitando informações sobre o andamento das obras de pavimentação da BR

-226, entre o KM Zero no Município de Timon e o Povoado Baú, no Município de Caxias, bem como

sobre o andamento das obras do Contorno Rodoviário. Encerrou a sua fala solicitando a aprovação

da matéria. Fez uso da fala o Ver. P.A. – Pedro Augusto cumprimentando a todos e dizendo ser

pertinente a proposição de autoria do vereador Ivan do Saborear. Relatou ter conhecimento de

várias reclamações referente a empresa que estava fazendo aquela obra  e destacou que o papel do

legislador é de cobrar o DENIT, para que essa empresa não viesse a parar as obras novamente, pois

quem sofria as conseqüências era a população. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a

matéria. O Ver. Thiago Carvalho fez uso da fala cumprimentando a todos e discorrendo acerca da

importância da referida obra e afirmou que a citada empresa vem realizando o serviço “a passos de

tartaruga”. Destacou que a  conclusão da mesma iria beneficiar os município daquela região, dentre

eles Senador Alexandre Costa, Graça Aranha, Governador Eugênio Barros, Caxias, e etc,

especialmente no tocante ao escoamento da produção desses municípios. Encerrou a sua fala

manifestando voto favorável a matéria. Fez uso da fala o Ver. Márcio Sá cumprimentando a todos e

discorrendo acerca da matéria em discussão. Mencionou já fazer várias décadas que ouvia falar a

respeito daquela obra. Discorreu a respeito da importância da mesma para a população daquela

região e encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. A Verª. Da Luz Sete Estrelas fez

uso da fala cumprimentando a todos e parabenizando o vereador autor da matéria. Destacou a
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importância da aprovação da proposição em discussão. Encerrou a sua fala manifestando voto

favorável a matéria. Fez uso da fala o Ver. Neto Peças cumprimentando a todos e discorrendo sobre

a matéria em discussão e destacou que mora no município de Timon a quase 30 (trinta) anos, tendo

sempre ouvido a respeito dessa obra. Parabenizou o vereador autor da matéria e encerrou a sua fala

manifestando voto favorável a matéria.  Fez uso da fala o Ver. Ulysses Waquim cumprimentando a

todos e parabenizando ao vereador Ivan do Saborear pela iniciativa. Disse ter obtido a informação de

que a referida obra não tem o recurso total, conforme o orçamento da mesma. Ressaltou que o

recurso que tem disponível para a citada obra não seria suficiente para concluir a mesma. Sugeriu

que esta Casa realizasse Audiência Pública com a finalidade de discutir o assunto e convidar os

deputados que tiveram votos em Timon para participar. Encerrou a sua fala manifestando voto

favorável a matéria. Fez uso da fala o Ver. Dr. Torquato cumprimentando a todos e discorrendo

sobre a importância da matéria em discussão. Parabenizou o vereador autor da proposição.

Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Ver. Irmão Francisco fez uso da fala

cumprimentando a todos e agradecendo a Deus por tudo. Teceu elogios e parabenizou o Senhor

Presidente pela iniciativa de implantar as sessões virtuais. Falou a respeito da obra da BR-226 e

destacou a importância da mesma para os moradores daquela região. Parabenizou o vereador autor

a matéria e encerrou a sua fala manifestando voto favorável a mesma. O Ver. Helber Guimarães fez

uso da fala cumprimentando a todos e parabenizando o vereador autor da proposição. Ressaltou

que o vereador Ulysses Waquim estava certo quando se referiu aos deputados que tiverem voto em

Timon. Mencionou que o deputado Roberto Rocha já havia designado emenda parlamentar para

obra daquela estrada. Disse ter certeza de que através da ajuda dos deputados e suas respectivas

emendas conseguiriam concluir aquela obra. O Ver. Chagas Cigarreiro fez uso da fala

cumprimentando a todos e parabenizando ao Senhor Presidente pela iniciativa de implantar as

sessões virtuais. Discorreu sobre os anseios da população da região da BR-226, especialmente no

tocante a obra da referida estrada. Destacou a importância da aprovação da referida matéria.

Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a mesma. O Ver. Thiago Carvalho fez uso da fala e

destacou que já existem recursos garantidos para a obra do contorno rodoviário e parte do asfalto da

BR-226. Ressaltou que os deputados já haviam destinados suas emendas, mas a empresa deveria

cumprir o cronograma de serviço e concluir a obra até onde o recurso permitisse. Encerrou a sua fala

agradecendo pelo espaço cedido.  O Sr. Presidente falou a respeito da necessidade de conclusão da

referida obra, especialmente por conta das  chuvas se aproximarem. Relatou ter percorrido a referida
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estrada fazendo um percurso de bicicleta e alegou que a mesma se encontra em estado de

deterioração. Afirmou que a idéia apresentada pelo vereador Ulysses Waquim era muito boa. O Ver.

Ivan do Saborear fez uso da fala e lembrou que na gestão do vereador Helber Guimarães haviam

criado uma Comissão com a finalidade de fiscalizar e acompanhar a execução da obra do contorno

rodoviário. Informou que  havia protocolado no dia 19 (dezenove) de fevereiro, requerimento nesta

Casa, solicitando ao Senhor Presidente que criasse uma Comissão com o mesmo objetivo. O Sr.

Presidente ressaltou que ainda não havia chegado em suas mãos o citado requerimento e afirmou

que tão logo chegasse em suas mãos, providenciaria o despacho do mesmo. Em seguida, submeteu

em votação o REQUERIMENTO Nº 009/2021. A referida matéria foi APROVADA por

unanimidade. O Sr. Presidente aproveitou a oportunidade para informar aos senhores vereadores

que em virtude das sessões estarem acontecendo de forma online, a assessoria havia lhe repassado

várias críticas e comentários solicitando melhorias de infraestrutura, saúde, saneamento, e etc. Disse

que em virtude dos referidos comentários, a partir daquele dia iriam aproveitar essas reclamações

para apresentar proposições em nome da Câmara Municipal de Timon para atender as demandas

apresentadas em forma online pela população. Informou ainda, que o vereador Celso Tacoani havia

justificado sua ausência na sessão e retirou de pauta o Requerimento nº 010/2021 e o Pedido de

Providências nº 061/2021, ambos de autoria do citado vereador. As INDICAÇÕES Nº 021/2021 e

022/2021 foram submetidas em discussão. Fez uso da fala o Ver. Jorge Passos cumprimentando a

todos e realizando a defesa das matérias de sua autoria. Falou a respeito da importância da

aprovação das referidas indicações e encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais vereadores

através da aprovação das mesmas. O Ver. Ivan do Saborear fez uso da fala parabenizando o

vereador autor das matérias pela iniciativa. Destacou que na condição de Líder do Governo, iria

fazer as devidas cobranças aos secretários municipais, especialmente no sentido de atender as

demandas apresentadas pelos vereadores, pois em sua opinião, somente deste modo estariam

atendendo os anseios do povo timonense. Discorreu a respeito dos esforços por parte da Senhora

Prefeita e mencionou que a mesma tem a sensibilidade necessária para o exercício do cargo para o

qual foi eleita. Encerrou a sua fala dizendo ter a certeza de que todas as proposições apresentadas

nesta Casa seriam atendidas, independentemente de qual vereador apresentasse e manifestando

voto favorável as matérias em discussão. Fez uso da fala o Ver. P.A. – Pedro Augusto

cumprimentando a todos e relatando que recentemente havia visitado o bairro Bela Vista, na

companhia do Secretário Municipal de Infraestrutura e do Superintendente da SLU. Afirmou que na
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citada visita foi verificado que várias ruas encontravam-se intrafegáveis. Informou que os secretários

tomaram as devidas providências. Discorreu acerca da importância da aprovação das matérias em

discussão. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável as mesmas. Fez uso da fala o Ver. Helber

Guimarães cumprimentando a todos e discorrendo acerca da importância da aprovação das

matérias em discussão. Teceu elogios ao Superintendente da SLU, pois em sua opinião, vem

desenvolvendo um excelente trabalho à frente da SLU. Encerrou a sua fala manifestando voto

favorável as referidas matérias. O Ver. Ulysses Waquim fez uso da fala cumprimentando a todos e

parabenizando o vereador autor das proposições. Teceu elogios ao referido vereador e discorreu

sobre a atuação do mesmo. Falou sobre a importância da aprovação das matérias em discussão e

destacou a boa atuação do Superintendente da SLU. Ressaltou que existem muitas demandas em

nosso município e encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias em discussão.  Fez

uso da fala o Ver. Irmão Francisco cumprimentando a todos e dizendo ser conhecedor de todas essas

dificuldades enfrentadas pelos moradores do bairro Bela Vista. Parabenizou o vereador autor das

matérias pela iniciativa. Destacou que no período das chuvas a população do citado bairro enfrenta

muitas dificuldades. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias. A Verª. Profª.

Vanda fez uso da fala cumprimentando a todos e dizendo fazer das suas palavras as mesmas que

foram proferidas pelos vereadores Ulysses Waquim e P.A. – Pedro Augusto. Afirmou concordar

com os referidos vereadores, especialmente no tocante ao fato da cidade de Timon está cheia de lixo,

de ruas sem calçamento. Relatou ter recebido várias reclamações por parte da população, dentre elas

no Povoado Encarnadinho, que se encontrava com a estrada cortada, sem possibilidade de acesso.

Parabenizou o vereador autor das matérias pela iniciativa. Encerrou a sua fala manifestando voto

favorável às matérias em discussão. O Ver. Márcio Sá fez uso da fala cumprimentando a todos e

parabenizando o vereador autor das matérias pela iniciativa e também pelo trabalho que vem

desenvolvendo. Teceu elogios ao referido parlamentar e discorreu acerca da importância das

matérias em discussão. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias em discussão.

Fez uso da fala o Ver. Thiago Carvalho parabenizando o vereador Jorge Passos pela iniciativa de

apresentar as matérias. Disse ter um carinho muito especial pelo bairro Bela Vista e colocou-se a

disposição do referido vereador. Discorreu sobre as ações do governo municipal e também acerca da

importância das duas proposições. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às mesmas. Fez

uso da fala o Ver. Coca do Matapasto cumprimentando a todos e agradecendo a Deus por mais um

dia de vida e de trabalho. Discorreu sobre a atual situação que o município de Timon estava
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enfrentando, parabenizou o autor das proposições em discussão e encerrou a sua fala manifestando

voto favorável às mesmas. Fez uso da fala o Ver. Chagas Cigarreiro cumprimentando a todos e

referindo-se às matérias em discussão manifestou voto favorável às mesmas. Parabenizou o

vereador autor das matérias em discussão e encerrou a sua fala discorrendo sobre as ações do

governo municipal. Fez uso da fala o Ver. Neto Peças cumprimentando a todos e parabenizando o

vereador autor das matérias pela iniciativa. Discorreu sobre a importância das aprovações das

mesmas e encerrou a sua fala manifestando voto favorável às referidas proposições. Em seguida, o

Sr. Presidente submeteu em votação as INDICAÇÕES Nº 021/2021 e 022/2021. As referidas

matérias foram APROVADAS por unanimidade. Submeteu em discussão a INDICAÇÃO Nº

027/2021. Fez uso da fala o Ver. Kaic realizando a defesa da matéria de sua autoria. Discorreu sobre a

necessidade de asfaltamento na Rua 03 (três) do bairro Conjunto Boa Vista e encerrou a sua fala

solicitando a aprovação da matéria pelos demais vereadores. Fez uso da fala o Ver. Thiago Carvalho

parabenizando o vereador autor da matéria. Discorreu sobre a importância da aprovação da matéria

em discussão e encerrou a sua fala manifestando voto favorável à mesma. O Ver. Márcio Sá fez uso

da fala parabenizando o vereador Kaic pela iniciativa de apresentar a proposição. Falou sobre

pessoas que são cadeirantes, moram na mesma região e precisam do asfalto nas ruas onde moram.

Discorreu sobre a importância de se realizar o asfaltamento das ruas da cidade e encerrou a sua fala

manifestando voto favorável a referida proposição. O Ver. Helber Guimarães fez uso da fala

discorrendo acerca da matéria em discussão e fazendo um breve relato sobre os moradores de

algumas ruas do bairro Joaquim Pedreira, vizinho ao Conjunto Boa Vista,  que são cadeirantes e

precisam do asfalto nas ruas onde moram. Parabenizou o vereador autor da matéria e encerrou a sua

fala manifestando voto favorável a referida matéria. Fez uso da fala o Ver. Jorge Passos discorrendo

sobre a importância da matéria em discussão. Parabenizou o vereador autor da matéria em

discussão e encerrou a sua fala manifestando voto favorável à mesma. O Ver. Ulysses Waquim fez

uso da fala discorrendo sobre a importância da matéria em discussão. Parabenizou o vereador autor

da matéria e encerrou a sua fala manifestando voto favorável à mesma. Fez uso da fala o Ver. P.A. –

Pedro Augusto parabenizando o vereador Kaic pela atuação. Discorreu sobre a importância do

asfaltamento nas ruas de Timon e encerrou a sua fala manifestando voto favorável à matéria. O Ver.

Ivan do Saborear fez uso da fala parabenizando o autor da matéria em discussão. Discorreu sobre a

importância de asfaltamento na cidade e encerrou a sua fala manifestando voto favorável a referida

matéria. O Sr. Presidente submeteu em votação a  INDICAÇÃO Nº 027/2021. A referida proposição
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foi APROVADA por unanimidade. As INDICAÇÕES Nº 034/2021 e 037/2021 foram submetidas em

discussão. O Ver. P.A. – Pedro Augusto fez uso da fala defendendo as matérias de sua autoria,

destacando a necessidade de asfaltamento nas Ruas 02, 06, 10 e 11 do bairro Novo Tempo; também

falou sobre a importância da reforma do Centro de Zoonoses de nosso município. Encerrou a sua

fala solicitando a aprovação das matérias pelos demais vereadores. Fez uso da fala o Ver. Thiago

Carvalho afirmando ter um imenso carinho pelo bairro Novo Tempo e lembrou que este foi um dos

primeiros residenciais de nossa cidade. Discorreu sobre a importância do asfalto na cidade e

parabenizou o vereador pela preocupação com os animais. Encerrou a sua fala manifestando voto

favorável às matérias. O Ver. Márcio Sá fez uso da fala parabenizando o vereador autor das

matérias. Discorreu sobre a importância da aprovação das matérias e encerrou a sua fala

manifestando voto favorável às mesmas. Fez uso da fala o Ver. Jorge Passos parabenizando o

vereador autor das proposições em discussão. Discorreu sobre a importância da aprovação das

mesmas e sugeriu que fossem acrescentadas outras ruas do bairro Novo Tempo na proposição de

autoria do vereador Ver. P.A. – Pedro Augusto. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às

mesmas. O Ver. Neto Peças fez uso da fala discorrendo sobre a importância do asfaltamento nas ruas

de Timon e destacou os benefícios trazidos através das emendas parlamentares que contemplaram

nossa cidade. Parabenizou o vereador autor das matérias e encerrou a sua fala manifestando voto

favorável às mesmas. O Ver. Coca do Mastapasto fez uso da fala parabenizando o vereador autor

das matérias. Discorreu sobre a importância de cada uma das proposições em discussão. Sugeriu

que fosse realizado um estudo de viabilidade no sentido de se fazer a pavimentação asfáltica em

todas as ruas do bairro Novo Tempo. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às referidas

matérias.  O Ver. Irmão Francisco fez uso da fala parabenizando o vereador autor das matérias em

discussão. Relatou ter recebido mensagens de alguns moradores do bairro Novo Tempo referente a

necessidade de obras na área da infaestrutura no citado bairro. Mencionou ser muito valororosa as

emendas parlamentares de autoria do deputado Rafael leitoa e ressaltou que em sua opinião, a

deputada Socorro Waquim também deveria destinar emendas para o nosso município. Discorreu

sobre as dificuldades enfrentadas pelo ex-Diretor do Centro de Zoonoses de Timon e solicitou ao

Poder Público que oferecesse mais condições para aquele órgão. Encerrou a sua fala manifestando

voto favorável às matérias. Fez uso da fala o Ver. Ulysses Waquim parabenizando o vereador autor

das matérias e discorreu sobre a importância da aprovação das mesmas. Destacou que o bairro Novo

Tempo é fruto do trabalho da ex-Prefeita Socorro Waquim, que teve a iniciativa de construir no seu
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governo, um dos maiores projetos habitacionais do Maranhão. Mencionou que a deputada Socorro

Waquim também destinará emendas para o município de Timon. Encerrou a sua fala manifestando

voto favorável às referidas matérias. O Ver. P.A. – Pedro Augusto fez uso da fala agradecendo aos

demais vereadores, especialmente por terem se sensibilizado com as matérias de sua autoria.

Sugeriu que quando retornassem às sessões presenciais fosse realizada uma Audiência Pública com

a finalidade de discutir a defesa dos animais de nossa cidade. O Ver. Kaic fez uso da fala

parabenizando o vereador autor das matérias. Mencionou que tem familiares seus morando no

bairro Novo Tempo. Discorreu sobre a importância da aprovação das proposições em discussão.

Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às referidas matérias. O Sr. Presidente teceu

elogios ao vereador autor das matérias em discussão e discorreu sobre a importância das mesmas.

Em seguida, as INDICAÇÕES Nº 034/2021 e 037/2021 foram submetidas em votação. As referidas

matérias foram APROVADAS por unanimidade. O Ver. Thiago Carvalho fez uso da fala

solicitando conforme determina o Regimento Interno, a prorrogação da sessão por mais 60 (sessenta)

minutos. O Sr. Presidente submeteu sob apreciação dos demais vereadores a  solicitação de autoria

do vereador Thiago Carvalho. A solicitação foi APROVADA com 17 (dezessete) votos favoráveis e

01 (um) voto contrário do vereador Helber Guimarães. O Ver. Neto Peças fez uso da fala e sugeriu

que a partir daquele momento somente o autor das matérias em discussão fizesse a defesa das

mesmas.  O Sr. Presidente disse não ter nenhuma objeção e submeteu a proposta de autoria do

vereador Neto Peças sob apreciação dos demais vereadores. A referida proposta foi APROVADA

por unanimidade. Ato contínuo, a INDICAÇÃO Nº 039/2021 e o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

Nº 060/2021 foram submetidos em discussão. Fez uso da fala o Ver. Chagas Cigarreiro realizando a

defesa das matérias de sua autoria. Discorreu sobre a importância da recuperação da estrada vicinal

de acesso ao Povoado Buriti Cortado ao Povoado Bonito, bem como acerca da pavimentação

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

Formosa, situada no Bairro São Benedito. Solicitou ainda, que fosse acrescentado o Beco das Flores

no Pedido de Providências nº 060/2021e justificou que havia se esquecido do mesmo.  Encerrou a

sua fala solicitando a aprovação das matérias pelos demais vereadores. A INDICAÇÃO Nº 039/2021

e o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 060/2021 foram submetidos em votação. As referidas

matérias foram APROVADAS por unanimidade. O Sr. Presidente informou que a Indicação nº

040/2021, de autoria do vereador Juarez Morais seria retirada de pauta em virtude da ausência de

seu autor naquela sessão. Os PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS Nº 026/2021 e 028/2021 foram
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submetidos em discussão. O Ver. Thiago Carvalho fez uso da fala solicitando que o Senhor

Presidente retirasse o Pedido de Providências nº 026/2021 de pauta ou apenas acrescentasse o nome

do vereador Coca do Matapasto na autoria do mesmo, pois o citado vereador havia apresentado

proposição no mesmo sentido e a recuperação da ponte já estava sendo realizada. O Sr. Presidente

acatou a solicitação do vereador Thiago Carvalho e retirou de pauta o Pedido de Providências nº

026/2021. Dando continuidade a discussão o Ver. Thiago Carvalho fez uso da fala realizando a

defesa do PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 028/2021. Discorreu sobre a importância de que seja

feita a recuperação da estrada do Povoado Canto do Arame e encerrou a sua fala solicitando o apoio

dos demais vereadores através da aprovação daquela matéria.  Em seguida, o Sr. Presidente

submeteu em votação o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 028/2021. A referida matéria foi

APROVADA por unanimidade. O PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 032/2021 foi submetido em

discussão. Fez uso da fala a Verª. Da Luz Sete Estrelas cumprimentando a todos e discorrendo

acerca da necessidade de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), no Povoado

Gameleira. Destacou a importância da aprovação da matéria e dos benefícios que a mesma poderia

proporcionar aos moradores da citada localidade. Encerrou a sua fala solicitando a aprovação da

matéria. O Sr. Presidente submeteu em votação o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 032/2021. A

referida matéria foi APROVADA por unanimidade. Em seguida, os PEDIDOS DE

PROVIDÊNCIAS Nº 036/2021 e 041/2021 foram submetidos em discussão. O Ver. Irmão Francisco

fez uso da fala discorrendo acerca da importância de que seja realizada a limpeza da Rua do Poço

(rua lateral ao campo do totó) localizado no Bairro Cidade Nova, bem como a limpeza dos Becos 6, 7,

8, 9 localizados no Bairro Centro Operário. Ressaltou os benefícios que seriam adquiridos através da

aprovação daquelas proposições e encerrou a sua fala solicitando  a aprovação das citadas matérias.

Os PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS Nº 036/2021 e 041/2021 foram submetidos em votação. As

referidas matérias foram APROVADAS por unanimidade. Ato seguido, o Sr. Presidente submeteu

em discussão o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 048/2021. Fez uso da fala o Ver. Coca do

Matapasto discorrendo sobre a importância do Departamento Nacional de Infraestrutura de

Transportes – DNIT no Maranhão, elaborar um projeto para construção de lombadas e passarelas,

em locais estratégicos da BR-316 no Município de Timon, sendo uma no Povoado Campo Grande e

outra, nas proximidades do Residencial Novo Tempo. Destacou que a solicitação diz respeito aos

reclames de moradores daquela região. Encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais

vereadores através da aprovação da matéria de sua autoria. O PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº
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048/2021 foi submetido em votação. A referida matéria foi APROVADA por unanimidade. Ato

contínuo, o Sr. Presidente submeteu os PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS Nº 052/2021 e 053/2021

foram submetidos em discussão. Fez uso da fala o Ver. Márcio Sá discorrendo acerca da necessidade

de se colocar iluminação na Praça do Povoado Campo Grande, bem como a construção de 04

(quatro) quiosques na Praça do referido povoado. Encerrou a sua fala elogiando o Senhor Presidente

pela iniciativa de realizar a sessão remota e solicitando a aprovação das matérias. Os PEDIDOS DE

PROVIDÊNCIAS Nº 052/2021 e 053/2021 foram submetidos em votação. 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 12:04h (doze horas e quatro minutos). Sala das Sessões da Câmara Municipal de Timon,

Estado do Maranhão, aos 10 (dez) dias do mês de março de 2021.


