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Ata da 1965ª (milésima nongentésima sexagésima quinta) 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 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; Celso Antonio Silva Lopes;

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; Luís Carlos da Silva Sá; Jorge Marcos da Silva Passos; Juarez Júlio

de Morais Silva Filho; 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 21 (vinte e um) vereadores presentes. Invocando o

nome de Deus com Dignidade e Respeito, o Sr. Presidente declarou aberta a Sessão. EXPEDIENTE

DO DIA:  PROJETO DE LEI Nº 016/2021 – Autor: Ver. Ulysses Waquim  - Ementa: Institui o

atendimento preferencial aos doadores de sangue nos estabelecimentos comercias, bancários e de

prestação de serviços e nas repartições públicas municipais em Timon-Ma e determina providências

conexas. PROJETO DE LEI Nº 017/2021 – Autor: Mesa  Diretora  – Ementa: Institui o Diário Oficial

Eletrônico do Legislativo Municipal – e – DOLM e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº

018/2021 – Autor: Ver. Jorge Passos  - Ementa: Determina a prioridade na vacinação contra Covid-19

para garis, taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativo no município de Timon-Ma.

INDICAÇÃO Nº 055/2021 – Autor: Ver. Coca do Matapasto – Ementa: Indica ao Poder Executivo

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

proceder a perfuração de poços nos povoados Laranjeiras, São Gonçalo e Tamanduá. INDICAÇÃO

Nº 056/2021 – Autor: Ver. Coca do Matapasto – Ementa: Indica ao Plenário desta Casa para

aprovação e envio ao Instituto de Educação, Ciências e Tecnologia do Maranhão que proceder

estudo de viabilidade de oferta de cursos técnicos e profissionalizantes em parceria com a Casa

Familiar Rural do município. INDICAÇÃO Nº 057/2021 – Autor: Ver. Coca do Matapasto –

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

Rural a viabilização de um estudo e elaboração de projeto para construção de tanques redes de
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piscicultura nas lagoas do Povoado Laranjeiras, como proposta piloto para o município.

INDICAÇÃO Nº 058/2021 – Autor: Ver. Jorge Passos – Ementa: Indica ao Poder Executivo

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

que seja feita a pavimentação asfáltica das ruas: Luiz Pires se Sá (antiga Rua 80), com inicio na rua 17

até a Avenida Perimetral, Travessa Napoleão Guimarães com inicio na rua 17 até a rua 19 e Travessa

João Castelo com inicio na rua 17 até a rua Filomena Martins Nazareno Bringel, ambas no Bairro

Parque Piauí II, neste município. PEDIDO DE PROVIDENCIA Nº 072/2021 – Autor: Ver. Dr.

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

Municipal de Saúde, no sentido de que seja contratado médico pediatra para trabalhar no Hospital

do Parque Alvorada, neste município. ORDEM 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.

REQUERIMENTO Nº 014/2021 – Autor: Verª. Profª Vanda – Ementa: Requer ao Poder Legislativo

Municipal, a realização de uma Sessão Solene, do corrente ano, com vistas a homenagear o Dia

Internacional da Mulher. INDICAÇÃO Nº 029/2021 – Autor: Coca do Matapasto – Ementa: Indica

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

SEINFRA, onde solicita o estudo e a viabilização da pavimentação asfáltica de todas as ruas do

Conjunto Habitacional Novo Tempo, neste Município. INDICAÇÃO Nº 031/2021 – Autor: Jorge

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

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 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 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. INDICAÇÃO Nº 041/2021 –

Autor: Ver. Thiago Carvalho – Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria

Municipal de Obras e Infraestrutura, a necessidade de que seja feita a elevação da Rua 117 esquina



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

3

com a Rua L, Bairro Parque Aliança, neste Município.  INDICAÇÃO Nº 042/2021 – Autor: Ver.

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

Obras e Infraestrutura, a necessidade de que seja feita a reforma da EMEI São Francisco de Assis,

localizada no Povoado São Miguel, neste Município.  INDICAÇÃO Nº 043/2021 – 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 pavimentação asfáltica da Rua Brilhante

no Bairro Jóia, neste Município. INDICAÇÃO Nº 044/2021 – Autor: Ver. Ivan do Saborear  –

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

Urbanização de Timon-SLU, que notifique os proprietários dos terrenos sem edificações de nossa

cidade para que, com a máxima urgência efetuarem a limpeza dos mesmos. INDICAÇÃO Nº

046/2021 – Autor: Ver. Ulysses Waquim – 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 04, do Loteamento Boa Vista, neste Município. INDICAÇÃO Nº 052/2021 – Autor:

Ver. Helber Guimarães – Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria

Municipal de Obras e Infraestrutura, a necessidade de que seja feita uma Ponte no Povoado Açude,

neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 021/2021 – Autor: Ver. Jorge Passos – Ementa:

Solicita providências com urgências ao Poder Executivo Municipal, através do Departamento

Responsável da Administração Pública, que seja realizado uma operação tapa buracos ao longo das

Ruas 90, 100, 103, 105 e 107 e, toda sua extensão, com a implantação de redutores de velocidades

tartaruga ou lombada), neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 035/2021 – Autor: Ver.

Irmão Francisco – Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, através da

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, a pavimentação dos Becos 6, 7, 8, e 9 da Rua 100 a 101

localizadas no Bairro Centro Operário, neste Município.  PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº

039/2021 – Autor: Ver. Ivan do Saborear – Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo

Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, solicitando que sejam tomadas

providências urgentes a recuperação asfáltica da Rua João Joca Assunção (antiga Rua 30), no trecho

entre a Avenida Dr. Francisco Vitorino de Assunção (antiga Av. Três) e a Rua 17, no Bairro Parque

Piaui II, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 047/2021 – Autor: Ver. Coca do

Matapasto – Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, através do Departamento

Municipal de Iluminação Pública – DEMIP, para que proceda a manutenção e troca das lâmpadas,

no Conjunto Habitacional Novo Tempo,  neste município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº
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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 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 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.

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 062/2021 – Autor: Ver. Thiago Carvalho  – Ementa: Solicita

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

Infraestrutura, no sentido de que seja feito a abertura das seguintes ruas: Rua Aliança, Rua Nova,

Encontro das Ruas M com a N3, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 063/2021 –

Autor: Verª. Da Luz Sete Estrelas – Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo Municipal,

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

bueiro de galeria, no canto da gameleira, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº

064/2021 – Autor: Ver. Kaic – Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, através

da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no sentido de que seja resolvido o problema de

alagamento da Rua 02 do Loteamento Boa Vista por trás do Zeca Boll, neste Município. PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 065/2021 – Autor: Ver. Neto Peças – Ementa: Solicita providências ao Poder

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

seja feita a reforma da quadra poliesportiva, na localidade Bairro Cidade Nova II, na Rua P s/n ao

lado da Creche Júlia Almeida da Cidade Nova III, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

Nº 066/2021 – Autor: Ver. Doutor Torquato – Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo

Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de que seja a vacinação contra

COVID-19 em todos colaboradores da Câmara Municipal de Timon, neste Município. PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 070/2021 – Autor: Ver. Uilma Resende – Ementa: Solicita providências com

urgência ao Poder Executivo Municipal, no sentido de que seja autorizada a isenção de pagamento

de alvará as empresas que promovem eventos, restaurantes, e similares, durante o período de

pandemia COVID-19, neste Município. O Sr. Presidente iniciou os trabalhos submetendo em

discussão o REQUERIMENTO Nº 014/2021.  Fez uso da fala a Verª. Profª. Vanda discorrendo
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acerca da importância desta Casa realizar uma Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional

da Mulher. Sugeriu ainda que fosse entregue uma espécie de comenda às mulheres que

participassem da referida sessão. Disse ainda, que se não fosse possível realizar a sessão de forma

presencial, que fosse de maneira remota. Encerrou a sua fala solicitando a aprovação da matéria. O

Sr. Presidente submeteu o REQUERIMENTO Nº 014/2021 em votação. A referida matéria foi

APROVADA por unanimidade.  Em seguida a INDICAÇÃO Nº 055/2021 e o PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 047/2021 foram submetidos em discussão.  Fez uso da fala o Ver. Coca do

Matapasto discorrendo sobre a necessidade de se realizar o estudo e a viabilização da pavimentação

asfáltica de todas as ruas do Conjunto Habitacional Novo Tempo, bem como proceder a manutenção

e troca das lâmpadas, no referido conjunto habitacional. Destacou a importância da aprovação das

matérias e encerrou a sua fala solicitando a aprovação das mesmas. A INDICAÇÃO Nº 055/2021 e o

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 047/2021 foram submetidos em votação. As referidas matérias

foram APROVADAS por unanimidade. A INDICAÇÃO Nº 031/2021 e o PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 021/2021 foram submetidos em discussão. O Ver. Jorge Passos fez uso da fala

discorrendo sobre a importância de que seja realizada 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); e ainda, uma operação tapa buracos ao longo das

Ruas 90, 100, 103, 105 e 107 e, toda sua extensão, com a implantação de redutores de velocidades

tartaruga ou lombada). Encerrou a sua fala solicitando a aprovação das matérias. O Sr Presidente

submeteu em votação a INDICAÇÃO Nº 031/2021 e o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 021/2021.

As referidas matérias foram APROVADAS por unanimidade. Informou ainda, que a partir da

próxima sessão iria se iniciar as votações das proposições popular, que estavam sendo apresentadas

pelo povo timonense, através das redes sociais, no decorrer das sessões remotas. Ato seguido, a

INDICAÇÃO Nº 035/2021 e o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 059/2021 foram submetidos em

discussão. Fez uso da fala o Ver. P.A. – Pedro Augusto discorrendo sobre a importância de que seja

feita a reforma e ampliação da Policlínica de Timon-MA, bem como a implantação de sinalização da

Avenida Planalto Formosa, no Bairro Mateuzinho. Encerrou a sua fala solicitando o apoio dos

demais vereadores através da aprovação das matérias de sua autoria. O Ver. Helber Guimarães fez

uso da fala cumprimentando a todos e discorrendo sobre as matérias em discussão. Afirmou que a

Policlínica encontra-se sucateada e teceu algumas críticas à forma como a gestão da saúde de Timon

vem sendo conduzida. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias. O Sr.
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Presidente submeteu a INDICAÇÃO Nº 035/2021 e o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 059/2021

em votação. As matérias foram APROVADAS por unanimidade. Dando continuidade aOrdem do

Dia, a INDICAÇÃO Nº 041/2021 e o  PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 062/2021 foram

submetidos em discussão. O Ver. Thiago Carvalho fez uso da fala defendendo as matérias de sua

autoria e destacou a necessidade de se fazer a elevação da Rua 117 esquina com a Rua L, Bairro

Parque Aliança; e ainda, que seja feita a abertura das seguintes ruas: Rua Aliança, Rua Nova,

Encontro das Ruas M com a N3. Encerrou a sua fala solicitando a aprovação das matérias de sua

autoria. O Sr. Presidente submeteu em votação a INDICAÇÃO Nº 041/2021 e o  PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 062/2021. As referidas matérias foram APROVADAS por unanimidade.  A

INDICAÇÃO Nº 042/2021 e o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 061/2021 foram submetidos em

discussão.  O Ver. Celso Tacoani fez uso da fala realizando a defesa das matérias de sua autoria e

destacou a importância de se fazer a reforma da EMEI São Francisco de Assis, localizada no Povoado

São Miguel, bem como da EMEI Júlia Almeida localizada no Bairro Cidade Nova II, neste município.

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

sua autoria. O Ver. Ivan do Saborear fez uso da fala cumprimentando a todos e discorrendo sobre a

importância da aprovação das matérias em discussão e encerrou a sua fala manifestando voto

favorável às matérias. Fez uso da fala o Ver. Neto Peças cumprimentando a todos e discorrendo

sobre as matérias em discussão.  Sugeriu que fosse feita uma correção, pois no bairro Cidade Nova II

não tem escola, mas uma creche. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias. O Ver.

Dr. Torquato fez uso da fala cumprimentando a todos e lembrando que se tratava de uma data

comemorativa, pois estava se comemorando o Dia da Escola. Discorreu sobre a importância da

aprovação das matérias em discussão, bem como acerca da necessidade de que as escolas tivessem

ambientes saudáveis e salubres. Encerou a sua fala manifestando voto favorável ás matérias. Fez uso

da fala o Ver. Márcio Sá discorrendo sobre cada uma das matérias em discussão e acerca da

importância da aprovação das mesmas. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às

matérias. O Ver. P.A. – Pedro Augusto fez uso da fala cumprimentando a todos e destacando a

importância de se aprovar as matérias em discussão. Teceu elogios ao autor das proposições pela

iniciativa e encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias em discussão. Fez uso da

fala o Ver. Irmão Francisco desejando um bom dia e que o Espírito Santo do Senhor alcance a todas

as famílias de nossa cidade e este Parlamento. Falou a respeito da necessidade da reforma nas citadas

escolas municipais, bem como acerca da importância da aprovação das matérias em discussão.
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Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias. Fez uso da fala o Ver. Kaká do Frogosá

cumprimentando a todos e agradecendo a Deus por mais um dia. Parabenizou o vereador autor das

matérias e teceu algumas críticas a Senhora Prefeita, que em sua opinião, passou 08 (oito) anos como

gestora da Secretaria Municipal de Educação, e para o seu espanto, ainda existia escolas para serem

reformadas, apesar de a mesma ter usado a educação do município para se eleger. Encerrou a sua

fala manifestando voto favorável as matérias. Fez uso da fala o Ver. Thiago Carvalho elogiando o

vereador autor da matéria pela iniciativa e destacando a importância da aprovação das matérias.

Discorreu sobre os investimentos aplicados na educação pela gestão municipal e informou que cerca

de 35.000 (trinta e cinco mil) crianças foram beneficiadas com reformas das escolas, que também

foram climatizadas. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. Fez uso da fala o

Ver. Coca do Matapasto cumprimentando a todos e falando acerca da importância da aprovação das

matérias.  Teceu um breve comentário sobre as dificuldades atualmente enfrentadas na área

educacional por conta da pandemia e encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias.

Fez uso da fala o Ver. Juarez Morais cumprimentando a todos e discorrendo sobre cada uma das

matérias em discussão. Discorreu sobre a importância da segurança das crianças nas suas escolas.

Ressaltou que no momento pelo qual estava se passando, no qual a pandemia tem trazido muitos

problemas, entendia ser melhor priorizar a saúde, pois em sua opinião, a educação neste momento

poderia esperar, tendo em vista que já fazia mais de 01 (um) ano que as aulas estavam paralisadas.

Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias. O Sr. Presidente submeteu em votação

a  INDICAÇÃO Nº 042/2021 e o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 061/2021. As referidas matérias

foram APROVADAS por unanimidade. O Sr. Presidente aproveitou o ensejo e apresentou seus

cumprimentos ao vereador Chagas Cigarreiro, desejando melhoras ao referido vereador, pois o

mesmo se encontrava infectado pelo Covid-19. Em seguida, a INDICAÇÃO Nº 043/2021 e o

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 063/2021 foram submetidos em discussão. A Verª. Da Luz do

Sete Estrelas fez uso da fala discorrendo sobre a necessidade de se fazer a pavimentação asfáltica da

Rua Brilhante no Bairro Jóia, e também, a construção de um bueiro de galeria, no Canto da

Gameleira, neste município. Encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais vereadores através

da aprovação das matérias. Fez uso da fala o Ver. P.A – Pedro Augusto discorrendo sobre cada uma

das matérias em discussão e relatando ter realizado visita no referido bairro na companhia do

Secretário Municipal de Infraestrutura. Disse ter a certeza de que em breve a Senhora Prefeita iria

contemplar aquelas ruas com o asfalto. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias.
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Fez uso da fala o Ver. Celso Tacoani parabenizando a vereadora autora pela iniciativa de apresentar

aquelas matérias. Teceu elogios ao trabalho que vem sendo desempenhado pela vereadora Da Luz

Sete Estrelas. Disse ter a certeza de que em breve a Senhora Prefeita iria contemplar aquelas ruas com

o asfalto. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias. Fez uso da fala o Ver. Irmão

Francisco discorrendo sobre as dificuldades enfrentadas pelos moradores da Localidade Canto da

Gameleira no que diz respeito a necessidade de um bueiro de galeria na referida localidade.

Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias. Fez uso da fala o Ver. Márcio Sá

parabenizando a vereadora autora das matérias em discussão. Teceu elogios a referida vereadora

pelo trabalho que vem desenvolvendo na cidade de Timon, especialmente no que refere aos direitos

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

manifestando voto favorável às mesmas. A Verª. Profª. Vanda fez uso da fala parabenizando a

vereadora autora das matérias em discussão. Solicitou ao Líder do Governo, vereador Ivan do

Saborear que levasse até a Senhora Prefeitas todas aquelas demandas apresentadas por todos os

vereadores. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias. O Ver. Jorge Passos fez

uso da fala dizendo ser muito salutar as solicitações da vereadora Da Luz Sete Estrelas. Discorreu

sobre a importância da aprovação das referidas matérias e encerrou a sua fala manifestando voto

favorável às mesmas. O Ver Chagas Cigarreiro fez uso da fala discorrendo sobre a importância da

cada uma das matérias em discussão. Aproveitou a oportunidade para agradecer a todas as pessoas

que lhe enviaram mensagens desejando sua recuperação do Covid-19. Encerrou a sua fala

manifestando voto favorável às matérias em discussão. O Sr. Presidente submeteu em votação a

INDICAÇÃO Nº 043/2021 e o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 063/2021.  As referidas matérias

foram APROVADAS por unanimidade. Em seguida, submeteu em discussão a INDICAÇÃO Nº

044/2021 e o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 039/2021. Fez uso da fala o Ver. Ivan do Saborear

realizando a defesa das matérias de sua autoria. Falou sobre a necessidade da SLU notificar os

proprietários dos terrenos sem edificações de nossa cidade para que os mesmos, com a máxima

urgência efetuem a limpeza dos referidos terrenos; e ainda destacou a importância de que sejam

tomadas providências urgentes para se fazer a recuperação asfáltica da Rua João Joca Assunção

(antiga Rua 30), no trecho entre a Avenida Dr. Francisco Vitorino de Assunção (antiga Av. Três) e a

Rua 17, no Bairro Parque Piaui II.  Encerrou a sua fala solicitando a aprovação das matérias.  O Ver.

P.A. – Pedro Augusto fez uso da fala discorrendo sobre cada uma das matérias, especialmente no

tocante aos proprietários de terrenos que não cuidam da limpeza dos mesmos. Disse que em sua
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opinião, a SLU deveria notificar esses proprietários. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável

às matérias.  O Ver. Márcio Sá fez uso da fala discorrendo sobre cada uma das matérias em discussão

e destacou a importância de ser resolver o problema referente aos terrenos baldios de nossa cidade.

Disse ter uma informação extra-oficial de que a maioria dos donos desses terrenos são pessoas de

condições financeiras. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias. O Ver. Ulysses

Waquim fez uso da fala cumprimentando a todos e se solidarizando com o vereador Chagas

Cigarreiro, desejou que o referido vereador se recuperasse o mais breve possível. Parabenizou o

vereador autor das matérias e teceu elogios a todos os vereadores que estavam sempre andando na

cidade e buscando soluções para atender as demandas da população timonense. Fez algumas críticas

a gestão municipal no tocante a ausência de respostas para as proposições apresentadas. Discorreu

sobre a importância de aprovar as proposições em discussão e encerrou a sua fala manifestando voto

favorável às mesmas. O Ver. Celso Tacoani fez uso da fala parabenizando o vereador autor das

matérias e discorrendo sobre as mesmas. Destacou a importância da aprovação das referidas

proposições e encerrou a sua fala manifestando voto favorável às mesmas.  O Ver. Juarez Morais fez

uso da fala lembrando que constava na pauta a Indicação nº 040/2021, de sua autoria, e que em sua

opinião, o Senhor Presidente sem perceber, havia deixado de submeter em discussão a mesma.

Discorreu sobre as proposições em discussão e encerrou a sua fala manifestando voto favorável às

mesmas. O Sr. Presidente submeteu em votação a INDICAÇÃO Nº 044/2021 e o PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 039/2021. As referidas matérias foram APROVADAS por unanimidade. Em

seguida, pediu desculpas ao vereador Juarez Morais por ter deixado de colocar em discussão a

proposição de sua autoria e informou que a mesma seria colocada imediatamente em discussão. Ato

seguido, submeteu em discussão a INDICAÇÃO Nº 040/2021. Fez uso da fala o Ver. Juarez Morais

realizando a defesa da proposição de sua autoria e destacou a necessidade de que seja perfurado um

poço tubular no Povoado Barro Branco. Falou sobre a importância da aprovação da mesma para os

moradores do Povoado Barreiro Branco. Solicitou a correção do nome da localidade e encerrou a sua

fala solicitando a aprovação da proposição de sua autoria. O Sr. Presidente submeteu em votação a

INDICAÇÃO Nº 040/2021. A referida matéria foi APROVADA por unanimidade. Ato contínuo,

submeteu em discussão a INDICAÇÃO Nº 046/2021. Fez uso da fala o Ver. Ulysses Waquim

defendendo a proposição de sua autoria e destacando a necessidade de que seja feita a recuperação

asfáltica da Rua 04, do Loteamento Boa Vista, pois o referido bairro encontra-se intrafegável.

Encerrou a sua fala solicitando a aprovação da referida matéria. Fez uso da fala o Ver. Helber
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Guimarães discorrendo sobre a importância de fazer a manutenção da infraestrutura das ruas de

Timon. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria em discussão. O Sr. Presidente

submeteu em votação a INDICAÇÃO Nº 046/2021. A referida matéria foi APROVADA por

unanimidade. Em seguida, submeteu em discussão a INDICAÇÃO Nº 052/2021 Fez uso da fala o

Ver. Helber Guimarães realizando a defesa da matéria de sua autoria e discorrendo sobre a

importância de se construir uma Ponte no Povoado Açude. Relatou que a durante o período de

chuvas os moradores do referido povoado enfrentam várias dificuldades em trafegabilidade.

Encerrou a sua fala solicitando a aprovação da matéria. Fez uso da fala o Ver. Irmão Francisco

discorrendo sobre a importância de se aprovar aquela proposição e solicitando ao Líder do Governo,

vereador Ivan do Saborear que levasse aquela demanda a Senhora Prefeita o mais breve possível.

Solicitou que fosse feita uma emenda a proposição que estava em discussão e sugeriu que colocasse a

construção de uma ponte no Povoado Barra das Pombas. Encerrou a sua fala manifestando voto

favorável às referidas matérias. O Ver. Kaká do Frigosá fez uso da fala informando que a

regimentalmente a sessão precisava ser prorrogada, pois ainda havia muitas matérias para serem

discutidas e votadas. Encerrou a sua fala apresentando Requerimento Verbal solicitando a

prorrogação da sessão por mais 60 (sessenta) minutos. Dando continuidade a discussão da

INDICAÇÃO Nº 052/2021, o Ver Coca do Matapasto fez uso da fala destacando a importância da

aprovação da matéria em discussão. Destacou que a gestão municipal em breve estará entregando

novas obras na zona rural, informou sobre algumas emendas destinadas ao município de Timon,

bem como sobre os seus respectivos autores e encerrou a sua fala manifestando voto favorável a

mesma. O Ver. Juarez Morais fez uso da fala discorrendo sobre a matéria em discussão e a

importância da mesma ser aprovada. Lembrou que já havia apresentado proposição no mesmo

sentido no ano de 2013 (dois mil e treze). Disse que já faziam cerca de 30 (trinta) anos que a referida

ponte estava precisando ser construída. Teceu críticas a gestão municipal e ressaltou que aquela obra

já devia ter sido executada. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Ver.

Thiago Carvalho fez uso da fala relatando ter realizado visita ao Povoado Açude na semana

anterior, oportunidade em que recebeu reclamações por parte do presidente da associação daquela

localidade, especialmente com relação a necessidade de construção da referida ponte.  Discorreu

sobre algumas emendas parlamentares destinadas ao município de Timon e seus respectivos

autores. Teceu elogios ao vereador autor da matéria pela iniciativa e encerrou a sua fala

manifestando voto favorável a matéria. Fez uso da fala o Ver. Dr. Torquato discorrendo sobre a
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matéria em discussão e os benefícios que a referida obra poderia proporcionar aos moradores do

Povoado Açude. Encerrou a fala manifestando voto favorável a matéria. O Ver. Ulysses Waquim fez

uso da fala parabenizando o vereador autor da matéria e fazendo elogios ao mesmo afirmando que o

referido vereador tem sido bastante atuante, principalmente na zona rural do município. Discorreu

sobre a matéria em discussão e encerrou a sua fala manifestando voto favorável a mesma. Fez uso da

fala o Ver. P.A. – Pedro Augusto dizendo ter acabado de receber a informação de que a Prefeitura

Municipal de Timon havia feito uma parceria com a Prefeitura Municipal de Teresina, através do

CIMU, para facilitar a situação problemática do transporte público do município. Discorreu sobre a

matéria em discussão e encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Sr. Presidente

submeteu em votação a  INDICAÇÃO Nº 052/2021. A referida matéria foi APROVADA por

unanimidade. Em seguida submeteu em discussão e votação o Requerimento Verbal de autoria do

vereador Kaká do Frigosá, que solicitou a prorrogação da sessão por mais 60 (sessenta) minutos. O

referido Requerimento Verbal foi APROVADO por unanimidade.  O Sr. Presidente realizou a

leitura do PROJETO DE LEI Nº 019/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que ratifica

protocolo de intenções firmado entre Municípios brasileiros, tendo o Município de Timon como

signatário, para a constituição do CONECTAR – Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades

Brasileiras, cuja finalidade é a aquisição de vacinas para o combate à pandemia do novo Coronavírus

(COVID-19), além de outras finalidades de interesse público relativas à aquisição de medicamentos,

insumos e equipamentos na área da saúde. Após a leitura do citado projeto de lei, o Sr. Presidente

informou que o Poder Executivo Municipal estava solicitando a votação do mesmo em regime de

urgência. Explicou que para o procedimento ocorresse seria necessário a assinatura de 14 (quatorze)

vereadores. Ressaltou que em virtude de estarem reunidos através de sessão remota, iria submeter

em discussão e votação aquela solicitação por parte do Poder Executivo Municipal. Destacou ainda,

a necessidade de emissão de Parecer Conjunto Verbal da Comissão de Constituição, Justiça,

Legislação, Administração, Assuntos Municipais e Redação Final - CCJLAAMRF e Comissão e

Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Trabalho – CECSAST.  Dando continuidade, o Sr.

Presidente submeteu em discussão e votação o PEDIDO DE URGÊNCIA AO PROJETO DE LEI

Nº 019/2021. O referido Pedido de Urgência foi APROVADO por unanimidade. O Presidente da

Comissão de Constituição, Justiça, Legislação, Administração, Assuntos Municipais e Redação Final

– CCJLAAMRF, Ver. Juarez Morais fez uso da fala e apresentou PARECER CONJUNTO VERBAL

– CCJLAAMRF e CECSAST AO PROJETO DE LEI Nº 019/2021 favorável. O Presidente da
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Comissão e Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Trabalho – CECSAST, Ver. Dr. Torquato

fez uso da fala e apresentou PARECER CONJUNTO VERBAL – CCJLAAMRF e CECSAST AO

PROJETO DE LEI Nº 019/2021 favorável. Ato seguido, o PARECER CONJUNTO VERBAL –

CCJLAAMRF e CECSAST AO PROJETO DE LEI Nº 019/2021 foi submetido em discussão. Por não

haver quem quisesse fazer uso da fala, o referido parecer verbal foi APROVADO por unanimidade.

Em seguida, o PROJETO DE LEI Nº 019/2021 foi submetido em discussão.  Fez uso da fala o Líder

do Governo, Ver. Ivan do Saborear discorrendo sobre a importância da aprovação do referido

projeto de lei e destacou os benefícios que o mesmo pode proporcionar a população de timonense,

através da compra de vacinas e outras finalidades de interesse público relativas à aquisição de

medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. para o combate ao Covid-19. Agradeceu

ao Senhor Presidente e os demais vereadores. Encerrou a sua fala solicitando a aprovação do mesmo.

O Ver. Márcio Sá fez uso da fala agradecendo ao Senhor Presidente por haver colocado a matéria em

pauta, e aos Presidentes das Comissões pertinentes ao projeto de lei, por terem apresentado o

parecer favorável. Discorreu sobre a importância da aprovação da matéria e sobre os benefícios que a

população teria a partir daquele momento. Teceu críticas ao comportamento do Senhor Presidente

da República com relação ao Covid-19. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O

Ver. P.A. - Pedro Augusto fez uso da fala parabenizando ao Senhor Presidente por haver colocado a

matéria em pauta, e aos Presidentes das Comissões pertinentes ao projeto de lei, por terem

apresentado o parecer favorável. Discorreu sobre a importância da matéria. Encerrou a sua fala

manifestando voto favorável a matéria. Fez uso da fala o Ver. Irmão Francisco discorrendo sobre a

matéria em discussão e destacando a importância da mesma para a população timonense.

Parabenizou o Senhor Presidente por haver colocado a matéria em pauta, e aos Presidentes das

Comissões pertinentes ao projeto de lei, por terem apresentado o parecer favorável. O Ver. Dr.

Torquato que fez a leitura de texto bíblico do Livro de Josué, versículo 9, que diz o seguinte: “Não fui

eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu

Deus, estará com você por onde você andar”. Encerrou a sua fala dizendo ter imensa satisfação em

votar favorável  naquele projeto de lei, especialmente por conta dos benefícios que o mesmo poderia

proporcionar a saúde da população timonense. O Ver. Thiago Carvalho fez uso da fala discorrendo

acerca da importância da matéria em discussão e apresentou os seus cumprimentos e

agradecimentos ao Senhor Presidente por haver colocado a matéria em pauta, e aos Presidentes das

Comissões pertinentes ao projeto de lei, por terem apresentado o parecer favorável. Encerrou a sua



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON

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

CNPJ. 06.779.466/0001-13

13

fala destacando que o município de Timon estava sendo o primeiro do Estado do Maranhão a iniciar

a vacinação para imunizar contra o Covid-19. O Ver. Celso Tacoani fez uso da fala agradecendo a

todos os vereadores pela sensibilidade e responsabilidade em votar e aprovar aquele projeto de lei.

Discorreu sobre o alcance social que a matéria em discussão apresentava e encerrou a sua fala

agradecendo e manifestando voto favorável a matéria. Fez uso da fala o Ver. Neto Peças

cumprimentando a todos e parabenizando ao Senhor Presidente por haver colocado a matéria em

pauta, e aos Presidentes das Comissões por terem apresentado o parecer favorável. Ressaltou que

queria acompanhar a utilização dos recursos na aquisição das vacinas e argumentou que em vários

municípios havia ocorrido desvio de recursos, superfaturamento na compra dos insumos e

medicamentos. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável ao referido projeto de lei. Fez uso

da fala a Verª. Da Luz Sete Estrelas dizendo que não poderia deixar de externar a sua felicidade com

a aprovação daquele projeto de lei, o qual tem um enorme alcance social, pois apresenta a finalidade

de salvar vidas. Encerrou a sua fala parabenizando a todos os envolvidos no processo de

apresentação e votação do referido projeto de lei.  A Verª. Alynne Macedo fez uso da fala

cumprimentando a todos e expressando a sua solidariedade ao vereador Chagas Cigarreiro que se

encontrava acometido pela Covid-19.  Desejou uma breve recuperação ao citado vereador e

referindo-se a matéria em discussão, ressaltou que por fazer parte da Comissão de Constituição e

Justiça desta Casa não poderia deixar de emitir parecer favorável ao referido projeto de lei. Destacou

a importância da aprovação da matéria e encerrou a sua fala manifestando voto favorável à mesma.

O Ver. Ulysses Waquim fez uso da fala discorrendo sobre o momento difícil pelo qual o nosso país

vinha passando com relação a vacinação. Teceu elogios aos profissionais da saúde e destacou a

importância da aprovação do projeto de lei em discussão. Falou sobre a necessidade da Senhora

Prefeita conceder abono aos profissionais da saúde e parabenizou a todos envolvidos no processo de

apresentação e votação do citado projeto de lei. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável ao

referido projeto de lei. O Ver. Juarez Morais fez uso da fala discorrendo sobre a matéria em

discussão. Destacou que esta Casa não estava apenas autorizando a Senhora Prefeita a realizar

compra de vacinas, mas também estavam autorizando a fazer uma dotação orçamentária para que

possam adquirir insumos e equipamentos para o combate ao coronavírus. Ressaltou que estava

assinando um cheque em branco para a Senhora Prefeita. E estaria vigilante nas ações realizadas com

esse recurso. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Ver. Kaká do Frigosá fez

uso da fala discorrendo sobre a importância da matéria em discussão e destacou que foi a sua
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solicitação que culminou na apreciação do citado projeto de lei naquela sessão. Fez comentários

acerca das dificuldades enfrentadas pelo nosso país neste momento de pandemia e teceu críticas aos

governantes que estavam se utilizando desses recursos para benefício próprio. Encerrou a sua fala

manifestando voto favorável ao projeto de lei. O Ver. Coca do Matapasto fez uso da fala discorrendo

sobre a importância da aprovação da matéria e criticou a forma como o Senhor Presidente da

República vinha conduzindo a saúde do nosso país nesse momento de pandemia. Parabenizou a

todos os envolvidos no processo de apresentação e votação do citado projeto de lei. Encerrou a sua

fala manifestando voto favorável a matéria. Fez uso da fala a Verª. Profª. Vanda destacando que o

país estava passando por um momento muito difícil e discorrendo sobre a importância da aprovação

do projeto de lei em discussão. Parabenizou a todos os envolvidos no processo de apresentação e

votação do citado projeto de lei. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Ver.

Jorge Passos fez uso da fala discorrendo sobre o projeto de lei em discussão, destacou a sua

importância e ressaltou que a Senhora Prefeita não precisava aguardar as decisões por parte do

governo federal, pois já estavam autorizando através da aprovação do citado projeto de lei.

Parabenizou a todos os envolvidos no processo de apresentação e votação do referido projeto de lei.

Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Sr. Presidente fez uso da fala

parabenizando a atitude por parte do Poder Executivo, bem como por parte do Poder Legislativo no

processo de apresentação e votação do referido projeto de lei. Disse entender que é assim que se

constrói o processo democrático, se colocando em primeiro lugar os interesses daqueles que

depositaram a sua confiança nos vereadores desta Casa. Fez um breve relato acerca do

comportamento do Senhor Presidente da República nesse momento de pandemia e teceu críticas ao

mesmo. Discorreu sobre o projeto de lei em discussão e acerca de sua importância para a população

de Timon. Ressaltou que estava assinando um cheque em branco para a Senhora Prefeita e encerrou a

sua fala manifestando o seu apoio ao citado projeto de lei. Em seguida, submeteu em votação única o

PROJETO DE LEI Nº 019/2021. O referido projeto de lei foi APROVADO por unanimidade em

votação única. O Ver. Neto Peças fez uso da fala solicitando ao Poder Executivo Municipal que

enviasse com antecedência a esta Casa, quando fosse apresentar um projeto de lei daquela

magnitude, para que os vereadores tivessem mais tempo para apreciar a matéria. O Ver. Irmão

Francisco fez uso da fala relatando que na Audiência Pública de Metas Fiscais os Relatórios de

Gestão Fiscal chegaram às mãos dos vereadores no momento da referida Audiência Pública, da

mesma forma daquele projeto de lei. Encerrou a sua fala solicitando ao Poder Executivo Municipal
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que enviasse as matérias com antecedência. O Sr. Presidente submeteu em discussão o PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 035/2021. Fez uso da fala o Ver. Irmão Francisco defendendo a matéria e

discorrendo sobre a necessidade de pavimentação dos Becos 6, 7, 8, e 9 da Rua 100 a 101 localizadas

no Bairro Centro Operário. Encerrou a sua fala solicitando a aprovação da matéria de sua autoria. O

Sr. Presidente submeteu em votação o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 035/2021. A referida

matéria foi APROVADA por unanimidade.  Ato seguido, o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº

054/2021 foi submetido em discussão. O Ver. Márcio Sá fez uso da fala defendendo a matéria e

destacando a necessidade de recuperação da estrada que dá acesso ao Povoado Mata Grande.

Encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais vereadores através da aprovação da proposição.

Em seguida, o Sr. Presidente submeteu em votação o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 054/2021.

A referida matéria foi APROVADA por unanimidade.  O PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº

064/2021 foi submetido em discussão. O Ver. Kaic fez uso da fala discorrendo sobre a importância de

que seja resolvido o problema de alagamento da Rua 02 do Loteamento Boa Vista por trás do Zeca

Boll. Encerrou a sua fala solicitando a aprovação da matéria. Ato contínuo, o PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 064/2021 foi submetido em votação. A referida matéria foi APROVADA por

unanimidade. O Sr. Presidente submeteu em discussão o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº

065/2021. Fez uso da fala o Ver. Neto Peças discorrendo sobre a importância e necessidade de

reforma da quadra poliesportiva, na localidade Bairro Cidade Nova II, na Rua P s/n ao lado da

Creche Júlia Almeida da Cidade Nova III. Encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais

vereadores através da aprovação da proposição. O PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 065/2021 foi

submetido em votação. A referida matéria foi APROVADA por unanimidade. Dando continuidade

o Sr. Presidente submeteu em discussão o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 066/2021. Fez uso da

fala o Ver. Dr. Torquato defendendo a matéria e discorrendo sobre a mesma. Destacou a

importância de que seja feita a vacinação contra COVID-19 em todos colaboradores da Câmara

Municipal de Timon e encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais vereadores na aprovação

da matéria. O PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 066/2021 foi submetido em votação. A referida

matéria foi APROVADA por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu em discussão o

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 070/2021. Realizou a defesa da matéria de sua autoria e destacou

a importância de que seja autorizada a isenção de pagamento de alvará às empresas que promovem

eventos, restaurantes, e similares, durante o período de pandemia COVID-19, no município de

Timon-MA. Encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais vereadores na aprovação da matéria.
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Submeteu em votação o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 070/2021. A referida matéria foi

APROVADA 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 12:45h (doze horas e quarenta e cinco minutos). Sala das Sessões da Câmara Municipal

de Timon, Estado do Maranhão, aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2021.


