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Ata da 1966ª (milésima nongentésima sexagésima sexta) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de

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

Neto.

Aos 17 (dezessete) dias do mês de março do ano 2021 (dois mil e vinte e um), às 09:10h (nove horas e

dez 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; Francisco

Helber Costa Guimarães; Helder Kaic Nascimento de Alencar; Ivan Batista da Silva; José Torquato

de Macedo Neto; José Uilma da Silva Resende; João Caldeira Neto; 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 19 (dezenove)

vereadores presentes. Ausências Justificadas: Denisvaldo Gino de Sousa; Francisco de Morais Reis.

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

EXPEDIENTE DO DIA: INDICAÇÃO Nº 059/2021 – Autor: Ver. Ulysses Waquim  - Ementa:

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

Infraestrutura – SEINFRA, a necessidade de que seja feita a pavimentação asfáltica da Rua 16,

Parque Piauí 2, ao lado do INSS, neste município. INDICAÇÃO Nº 060/2021 – Autor: Ver. Uilma

Resende - Ementa: Solicita providência ao Poder Executivo Municipal, através da Superintendência

de limpeza pública e urbanização de Timon – SLU e Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura –

SEINFRA, a necessidade de que seja feita a pavimentação poliédrica da Rua 24 entre a Avenida

Benedito Ferreira Campos e BR-226, no bairro Parque Alvorada, neste município. INDICAÇÃO Nº

061/2021 – Autor: Ver. Thiago Carvalho - Ementa: Solicita providência ao Poder Executivo

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

que seja feita o recapeamento da avenida noroeste e a rua 17, no bairro parque aliança, neste

município. INDICAÇÃO Nº 062/2021 – Autor: Verª. Vanda Rodrigues - Ementa: Solicita

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

Infraestrutura – SEINFRA, a necessidade de que seja feito o calçamento das ruas 01, 02 e 03 do bairro

cajueiro, neste município. INDICAÇÃO Nº 073/2021 – Autor: Ver. Thiago Carvalho - Ementa:

Solicita providência ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e
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Infraestrutura – SEINFRA, no sentido de que seja feita a sarjeta da avenida formosa, no bairro

parque aliança, neste município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 074/2021 – Autor: Ver. Marcio

Sá - Ementa: Solicita providência ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura – SEINFRA, no sentido de que seja feita o recapeamento asfáltico da BR-316

Até  Bairro Pedro Ceará, neste município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 075/2021 – Autor: Ver.

Marcio Sá - Ementa: Solicita providência ao Poder Executivo Municipal, através do Departamento

de Iluminação Pública – DEMIP, no sentido de que seja colocado iluminação na Praça do Residencial

Júlia Almeida, neste município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 076/2021 – Autor: Ver. Marcio

Sá - Ementa: Solicita providência ao Poder Executivo Municipal, através do Departamento de

Trânsito – DMTRANS, no sentido de que seja feita uma faixa para pedestre na Av. Francisco Carlos

Jansen, Bairro Guarita mas especificamente em frente ao Centro Odontológico (CEO), neste

município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 077/2021 – Autor: Ver. Marcio Sá - Ementa: Solicita

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

sentido de que seja colocado um semáforo na Av. Luis Firmino de Sousa com a Rua 17, Bairro São

Benedito, nas proximidades do IML, neste município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 078/2021 –

Autor: Ver. Marcio Sá - Ementa: Solicita providência ao Poder Executivo Municipal, através do

Departamento de Trânsito – DMTRANS, no sentido de que seja colocado um semáforo na AV. Tiúba

com a Rua 17, nas proximidades da FUNAC, neste município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº

079/2021 – Autor: Ver. Marcio Sá - Ementa: Solicita providência ao Poder Executivo Municipal,

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

tampado um buraco na Rua 06 do Bairro São Francisco I, esquina com a Avenida Boa Vista, neste

município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 080/2021 – Autor: Ver. Marcio sá - Ementa: Solicita

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

Infraestrutura – SEINFRA, no sentido de que seja feita a recuperação do calçamento da Rua 20 com a

Rua F, Bairro Pedro Patrício, neste município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 081/2021 – Autor:

Ver. Marcio sá - Ementa: Solicita providência ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria

Municipal de Obras e Infraestrutura – SEINFRA, no sentido de que seja feita o recapeamento

asfáltico da ma-040, neste município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 082/2021 – Autor: Ver.

Marcio sá - Ementa: Solicita providência ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria

Municipal de Obras e Infraestrutura – SEINFRA, no sentido de que seja feita a recuperação da

estrada iniciando na BR-226, com acesso a estrada do Povoado Lagoa Grande até o Povoado Lagoa
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do Barro, neste município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 083/2021 – Autor: Ver. Marcio sá -

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

Obras e Infraestrutura – SEINFRA, no sentido de que seja feita a recuperação do calçamento da Rua

19, entre a Rua Firmino Gonçalves Pedreira e Rua 20, Bairro Parque Piauí II,  neste município.

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 084/2021 – Autor: Ver. Marcio sá - Ementa: Solicita providência

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

SEINFRA, 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 085/2021 –

Autor: Ver. Marcio sá - Ementa: Solicita providência 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 Morada Nova, neste município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 086/2021 – Autor:

Ver. Marcio sá - Ementa: Solicita providência 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 Campo Grande próximo a associação de moradores, neste município. PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 087/2021 – Autor: Ver. Marcio sá - Ementa: Solicita providências ao Poder

Executivo Municipal, através da demanda popular apresentada nas sessões virtuais pela população,

neste município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 088/2021 – Autor: Poder Legislativo - Ementa:

Solicita providência ao Poder Executivo Municipal, através da demanda popular apresentada nas

sessões virtuais pela população, neste município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 089/2021 –

Autor: Verª. Da Luz Sete Estrelas - Ementa: Solicita providência ao Poder Executivo Municipal,

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

recuperação e terraplanagem da estrada que liga a MA-040 ao Povoado Lagoinha, neste município.

OFICIO Nº 032/2021 – Autor: AJ/SEMS - Ementa: Resposta ao OFICIO Nº 049/2021-GP-CMT.

ORDEM DO DIA: 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.

REQUERIMENTO Nº 011/2021 – Autor: Ver. Ivan do Saborear – Ementa: Requer que seja

encaminhado expediente à Gerência Equatorial Energia, solicitando que seja efetuada a

complementação de rede de energia elétrica no povoado Canto Alegre, zona rural, neste município.

REQUERIMENTO Nº 013/2021 – Autor: Ver. Jorge Passos – Ementa: Requer ao Poder Executivo
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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 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 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 047/2021

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

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, a necessidade de que seja feita construída uma

Quadra de Esporte, e um espaço de lazer com aparelhos para idoso, no terreno da Associação, Bairro

Parque Aliança, neste Município. INDICAÇÃO Nº 053/2021 – Autor: Ver. Helber Guimarães –

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

Infraestrutura, a necessidade de que seja feita a pavimentação asfáltica da Rua 106 do Bairro

Conjunto Boa Vista, neste Município. 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. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 051/2021 – Autor: Ver.

Ivan Saborear – Ementa: Solicita providência ao Poder Executivo Municipal, através da

Superintendência de Limpeza Pública e Urbanização de Timon - SLU, que se faça um mutirão de

limpeza na região do Bairro Vila Osmar, beneficiando todas as Ruas 01 à Rua 07 e entre a Rua 21 até a

Rua Principal do Bairro Mutirão, 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 067/2021 – 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 do Centro de Conviver Júlia Almeida, localizado no Bairro Cidade Nova II, na
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Rua 32 s/n ao lado da Creche Júlia Almeida da Cidade de Nova II, neste Município. PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 068/2021 – Autor: Verª.  Da Luz Sete Estrela – Ementa: Solicita providências

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

de que seja feita a pavimentação asfáltica nas Ruas 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, A, B, C, D, F, G, H, I, J do

Bairro Sete Estrelas, neste 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.  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. O Sr. Presidente iniciou os trabalhos informando que haviam várias

proposições na pauta da sessão, entre as quais constavam 02 (dois) projetos de leis que haviam sido

autorizados pelas suas respectivas comissões e aptos a serem votados. Em seguida solicitou ao

Relator da CCJLAAMRF, vereador Helber Guimarães, que realizasse a leitura do PARECER DA

CCJLAAMRF AO PROJETO DE LEI Nº 011/2021. O Ver. Neto Peças fez uso da fala solicitando a

dispensa da leitura do referido parecer. O Sr. Presidente acatou a solicitação e passou a palavra ao

Relator da CCJLAAMRF, vereador Helber Guimarães, para que o mesmo apresentasse o Parecer por

parte da CCJLAAMRF. O Ver. Helber Guimarães apresentou parecer favorável ao PROJETO DE

LEI Nº 011/2021. Ato seguido, o PARECER DA CCJLAAMRF AO PROJETO DE LEI Nº 011/2021

foi submetido em discussão. Por não haver quem quisesse fazer uso da fala o PARECER DA

CCJLAAMRF AO PROJETO DE LEI Nº 011/2021 foi submetido em votação. O referido Parecer foi

APROVADO por unanimidade.  Dando continuidade, o PROJETO DE LEI Nº 011/2021 foi

submetido em discussão. Fez uso da fala a Verª. Profª. Vanda cumprimentando a todos e fazendo

uma homenagem a algumas mulheres, servidoras do Poder Público Municipal, entre as quais

mencionou a Sra. Layane, Laísa, Letícia, Thalia e Anadine. Realizou a defesa do Projeto de Lei em

discussão e discorreu acerca da importância desta Casa reconhecer e considerar de utilidade pública

a Associação de Moradores do Bairro Vila Angélica, em Timon-MA. Encerrou a sua fala solicitando a

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

sobre a importância da matéria em discussão. Encerrou a sua fala solicitando que o Projeto de Lei

fosse apreciado apenas em única votação e manifestando voto favorável a mesma.  Fez uso da fala o

Ver. Ivan do Saborear cumprimentando a todos e discorrendo a respeito do Projeto de Lei em
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análise e destacando a importância da aprovação do mesmo para o bairro Vila Angélica. Encerrou a

sai fala manifestando voto favorável a matéria. Fez uso da fala a Verª. Da Luz Sete Estrelas

destacando a importância do Projeto de Lei em discussão. Teceu elogios ao Presidente da Associação

do bairro Vila Angélica. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Ver Juarez

Morais fez uso da fala discorrendo sobre os critérios que as associações de moradores devem

apresentar para conseguir fazer convênios e benefícios para a comunidade.  Destacou a relevância

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

Celso Tacoani fez uso da fala discorrendo sobre a importância do Projeto de lei em discussão e os

benefícios que o mesmo poderia proporcionar ao bairro Vila Angélica. Encerrou a sua fala

manifestando voto favorável a matéria. Fez uso da fala o Ver. Dr. Torquato cumprimentando a

todos e elogiando a autora da matéria pela iniciativa. Discorreu sobre a importância do Projeto de

Lei em discussão e falou a respeito de sua felicidade em votar naquela matéria. Encerrou a sua fala

manifestando voto favorável ao Projeto de Lei. Fez uso da fala o Ver. Felipe Andrade

cumprimentando a todos e discorrendo sobre o Projeto de Lei em discussão e destacando a

importância da aprovação do mesmo. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável ao referido

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

importância da aprovação do Projeto de lei em discussão. Encerrou a sua fala manifestando voto

favorável ao mesmo. O Ver. Márcio Sá fez uso da fala cumprimentando a todos e discorrendo sobre

a importância do Projeto de Lei em discussão. Destacou os benefícios que as associações de

moradores poderiam adquirir através do reconhecimento de utilidade pública e encerrou a sua fala

manifestando voto favorável ao citado Projeto de lei. O Ver. Irmão Francisco fez uso da fala

cumprimentando a todos e discorrendo sobre a matéria em discussão. Destacou que a aprovação do

Projeto de Lei iria favorecer bastante a Associação dos Moradores do bairro Vila Angélica. Encerrou

a sua fala manifestando voto favorável ao citado Projeto de Lei. O Ver. Ulysses Waquim fez uso da

fala cumprimentando a todos e parabenizando a vereadora autora do Projeto de lei em discussão.

Discorreu sobre a importância da aprovação da matéria, fez um breve relato histórico acerca do

bairro Vila Angélica e encerrou sua fala manifestando voto favorável ao Projeto de Lei em discussão.

Fez uso da fala o Ver. Kaká do Frigosá cumprimentando a todos e parabenizando a vereadora

autora do Projeto de Lei em discussão. Discorreu sobre a relevância da aprovação da matéria em

discussão e encerrou a sua fala manifestando voto favorável a mesma. O Sr. Presidente fez uso da

fala e discorreu sobre a importância das associações de moradores destacando que os presidentes
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das mesmas ajudavam bastante os vereadores de Timon, pois eles é que levavam as demandas para

os parlamentares apresentarem proposições no sentido de atendê-las.  Encerrou a sua fala dizendo

esperar que a aprovação daquele Projeto de Lei iria ajudar e facilitar o trabalho da Associação dos

Moradores do bairro Vila Angélica. A Verª. Profª. Vanda fez uso da fala agradecendo aos demais

vereadores e dizendo esperar que o referido Projeto de Lei fosse aprovado. Em seguida, o Sr.

Presidente submeteu em única votação o PROJETO DE LEI Nº 011/2021. Foi APROVADO por

unanimidade e em única votação. Dando continuidade, informou aos demais vereadores que

constava na pauta o PROJETO DE LEI Nº 014/2021 de autoria do Poder Executivo Municipal e

solicitou ao Relator da CCJLAAMRF, vereador Helber Guimarães, que realizasse a leitura do

Parecer por parte da CCJLAAMRF. O Ver. Helber Guimarães fez a leitura apresentou parecer

favorável ao PROJETO DE LEI Nº 014/2021. Ato seguido, o PARECER DA CCJLAAMRF AO

PROJETO DE LEI Nº 014/2021 foi submetido em discussão. Por não haver quem quisesse fazer uso

da fala o PARECER DA CCJLAAMRF AO PROJETO DE LEI Nº 011/2021 foi submetido em

votação. O referido Parecer foi APROVADO por unanimidade. Dando continuidade, o PROJETO

DE LEI Nº 014/2021 foi submetido em discussão. Fez uso da fala a Verª. Da Luz Sete Estrelas que

discorreu sobre a importância do Projeto de Lei, especialmente no tocante às políticas públicas que o

mesmo proporcionaria para as mulheres do município de Timon. Parabenizou a Senhora Prefeita

pela sensibilidade em apresentar o referido Projeto de Lei. Encerrou a sua fala manifestando voto

favorável a referida matéria. Fez uso da fala a Verª. Alynne Macedo discorrendo sobre a

importância deste dia, especialmente por se tratar de um momento em que estavam prestes a

aprovar uma matéria de enorme relevância para as mulheres timonenses. Destacou que é de suma

importância a criação de uma secretaria que fosse atender a defesa dos direitos da mulher e

argumentou que o fato do município de Timon não possuir essa secretaria perdia muito no sentido

de receber políticas públicas através de convênios com o governo federal, pois só poderia requerer

tais políticas se tivesse uma secretaria. Fez um breve comentário acerca de projetos que poderiam ser

implementados nesse município a partir da criação da referida secretaria. Encerrou a sua fala

manifestando voto favorável a matéria. Fez uso da fala a Verª. Profª. Vanda discorrendo sobre a

importância da matéria em discussão, bem como sobre os benefícios que esta proporcionaria às

mulheres do município de Timon. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável ao referido

Projeto de Lei.  O Ver. Ivan do Saborear fez uso da fala e agradeceu aos vereadores membros da

Comissão de Constituição e Justiça, por terem acatado a solicitação de votação da matéria em regime
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de urgência por parte do Poder Executivo e, prontamente ter emitido o Parecer da mesma. Discorreu

sobre a importância da matéria e os benefícios que a mesma poderia proporcionar às mulheres

timonenses. Destacou que a criação de uma secretaria que pudesse apresentar projetos e buscar

convênios com o governo federal no sentido de obter políticas públicas para as mulheres seria de

grande valia para o nosso município. Lembrou que no ano de 2017, através de um Projeto de Lei de

autoria da ex-Vereadora professora Cláudia, foi criada a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito

da Câmara Municipal de Timon e aproveitou a oportunidade para solicitar ao Senhor Presidente que

instituísse a referida Procuradoria. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável ao referido

Projeto de Lei. O Ver. Thiago Carvalho fez uso da fala discorrendo sobre a importância do Projeto de

Lei em discussão, parabenizou a Senhora Prefeita pela iniciativa e destacou os benefícios que o

mesmo proporcionaria às mulheres timonenses. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável ao

referido Projeto de Lei. Fez uso da palavra o Ver. P.A. – Pedro Augusto falando a respeito de sua

alegria em votar no citado Projeto de Lei e destacando a importância do mesmo para as mulheres

timonenses. Discorreu sobre a necessidade da inserção de mais políticas públicas em benefício das

mulheres e encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Ver. Márcio Sá fez uso da

fala cumprimentando a todos e discorrendo sobre o momento pelo qual a cidade de Timon estava

passando, pois tinha uma mulher à frente do Poder Executivo e três vereadoras no Poder Legislativo

Municipal. Parabenizou a Senhora Prefeita pela iniciativa e destacou a importância da aprovação do

Projeto de Lei, bem como os seus benefícios às mulheres timonenses. Encerrou a sua fala

manifestando voto favorável a matéria. O Ver. Neto Peças fez uso da fala discorrendo sobre a

importância da aprovação do Projeto de Lei em discussão. Disse esperar que a pessoa escolhida para

ficar à frente da Secretaria da Mulher tivesse total ciência de sua responsabilidade e entendesse que a

mesma não se tratava de apenas um cabide de empregos, mas um órgão que iria trabalhar pelos

direitos das mulheres timonenses. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. Fez

uso da fala o Ver. Helber Guimarães discorrendo sobre o Projeto de Lei em discussão e aproveitou a

oportunidade para lembrar que a ex-Vereadora Professora Cláudia, durante o seu mandato lutou

bastante pela criação desta secretaria. Parabenizou a Senhora Prefeita pela iniciativa encerrou a sua

fala manifestando voto favorável a matéria. O Ver. Ulysses Waquim fez uso da fala discorrendo

sobre a importância do Projeto de Lei em discussão e de sua alegria em votar nessa matéria.

Ressaltou que essa secretaria existia, pois havia sido criada no governo da Professora Socorro

Waquim e extinta na gestão do Senhor Luciano Leitoa. Destacou que o município de Timon perdeu
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muitos recursos oriundos de políticas públicas destinadas à proteção das mulheres, em detrimento

desta secretaria não existir. Parabenizou todos os envolvidos no processo de apresentação e

aprovação do referido Projeto de Lei e encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O

Ver. Juarez Morais fez uso da fala discorrendo sobre a importância do Projeto de Lei em discussão.

Ressaltou o nome da ex-Vereadora Professora Cláudia que muito lutou pela criação desta secretaria

e encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Ver. Celso Tacoani fez uso da fala

parabenizando a Senhora Prefeita pela iniciativa de apresentar o Projeto de Lei em discussão.

Discorreu sobre os benefícios que a referida secretaria poderia proporcionar às mulheres

timonenses. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Ver. Jorge Passos fez uso

da fala parabenizando a Senhora Prefeita pela iniciativa da matéria e discorrendo sobre a

importância da mesma. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável ao referido Projeto de Lei.

O Ver. Dr. Torquato fez uso da fala parabenizando a todas as mulheres timonenses por este

momento histórico de criação da Secretaria da Mulher. Discorreu sobre a importância da matéria e

os benefícios que a mesma proporcionaria às cidadãs timonenses. Encerrou a sua fala manifestando

voto favorável ao Projeto de Lei em discussão. O Ver. Kaká do Frigosá fez uso da fala discorrendo

sobre a importância da matéria em discussão. Parabenizou as mulheres timonenses. Lembrou que a

ex-Vereadora Professora Cláudia lutou bastante pelos direitos das mulheres timonenses. Teceu

críticas ao ex-Prefeito Luciano Leitoa por ter extinguido a referida secretaria na sua gestão. Encerrou

a sua fala manifestando voto favorável ao referido Projeto de Lei. O Ver. Irmão Francisco fez uso da

fala discorrendo a respeito da relevância do Projeto de Lei em discussão. Parabenizou a Senhora

Prefeita e as vereadoras desta Casa Legislativa pela conquista de políticas públicas voltadas para as

mulheres, através da criação da Secretaria da Mulher. Encerrou a sua fala manifestando voto

favorável a matéria. O Sr. Presidente fez uso da fala parabenizando a Senhora Prefeita pela iniciativa

e lembrou  que a ex-vereadora Professora Cláudia tinha lutado bastante por aquela conquista.

Discorreu sobre a relevância do citado Projeto de Lei e afirmou que estavam corrigindo um “erro

histórico”, pois a Secretaria da Mulher havia sido criada no governo da ex-Prefeita Socorro Waquim e

lamentavelmente foi extinta na gestão do ex-Prefeito Luciano Leitoa. Destacou os resultados

positivos que a criação desta secretaria poderia proporcionar às mulheres timonenses. Encerrou a

sua fala fazendo um breve relato acerca das matérias de sua autoria que defendem os direitos das

mulheres e afirmando que “mulher não precisa de direito, mas de respeito”. Em seguida, informou que o

Projeto de lei em discussão estava tramitando em Regime de Urgência, portanto seria votado em
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única votação. O PROJETO DE LEI Nº 014/2021 foi submetido em única votação. O referido Projeto

de Lei foi APROVADO por unanimidade e em única votação. O Ver. Helber Guimarães fez uso da

fala solicitando que fosse retirada de pauta a Indicação nº 053/2021, de sua autoria. Justificou que a

mesma havia sido atendida e encerou a sua fala agradecendo ao Senhor Lourival, Secretário

Municipal de Infraestrutura. Ato seguido, o Sr. Presidente submeteu em discussão o

REQUERIMENTO Nº 010/2021 .   Fez uso da fala o Ver. Celso Tacoani defendendo a matéria de sua

autoria e destacando a necessidade de que seja feita a sinalização: luminosa, sonora e horizontal na

Av. Francisco Carlos Jansen, em frente a nova CEASA. Teceu críticas ao DENIT e encerrou a sua fala

solicitando a aprovação da matéria. O REQUERIMENTO Nº 010/2021 foi APROVADO por

unanimidade. O REQUERIMENTO Nº 013/2021 e a INDICAÇÃO Nº 032/2021 foram submetidos

em discussão. O Ver. Jorge Passos fez uso da fala realizando a defesa da matéria. Destacou a

importância de seja destinada uma ambulância ao atendimento exclusivo da Unidade Básica de

Saúde (UBS) da Localidade Campo Grande, bem como a necessidade de 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. Encerrou a sua fala solicitando a aprovação das matérias. O REQUERIMENTO Nº 013/2021

e a INDICAÇÃO Nº 032/2021 foram submetidos em votação. As referidas matérias foram

APROVADAS por unanimidade. O Sr. Presidente informou aos demais vereadores que a Indicação

nº 055/2021 e o Pedido de Providência nº 071/2021 seriam retirados de pauta, em virtude da

ausência do Vereador Coca do Matapasto. Dando Continuidade à Ordem do Dia, submeteu em

discussão os PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS Nº 057/2021 e 058/2021.  Fez uso da fala o Ver. Márcio

Sá discorrendo sobre as matérias de sua autoria. Destacou a importância de que seja feito o

calçamento da Rua da Escola Antonio Bispo dos Santos e da Praça do Povoado Campo Grande, bem

como a necessidade de que seja construído um Poço Tubular no Povoado Morada Nova. Encerrou a

sua fala solicitando a aprovação das matérias. Os PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS Nº 057/2021 e

058/2021 foram submetidos em votação. Os referidos Pedidos de Providências foram APROVADOS

por unanimidade. O Sr. Presidente submeteu em discussão a INDICAÇÃO Nº 038/2021. O Ver.

P.A. – Pedro Augusto fez uso da fala e realizou a defesa da matéria de sua autoria. Discorreu sobre a

importância de se fazer a inclusão dos profissionais da educação na lista de prioridade no

recebimento da vacina do COVID-19. Encerrou a sua fala solicitando a aprovação da matéria. A

INDICAÇÃO Nº 038/2021 foi submetida em votação. A referida matéria foi APROVADA por

unanimidade. Em seguida, o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 072/2021 foi submetido em
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discussão. O Vereador Dr. Torquato dez uso da fala realizando a defesa da matéria e destacando a

importância do Poder Público Municipal contratar médico pediatra para trabalhar no Hospital do

Parque Alvorada. Encerrou a sua fala solicitando a aprovação da matéria. O Sr. Presidente

submeteu em votação o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 072/2021. A referida matéria foi

APROVADA por unanimidade. O REQUERIMENTO Nº 011/2021 e o PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 051/2021 foram submetidos em discussão. Fez uso da fala o Ver. Ivan do

Saborear defendendo as matérias de sua autoria. Discorreu sobre a necessidade de que seja efetuada

a complementação de rede de energia elétrica no povoado Canto Alegre, bem como a importância de

que a SLU realize um mutirão de limpeza na região do Bairro Vila Osmar, beneficiando todas as

Ruas 01 à Rua 07 e entre a Rua 21 até a Rua Principal do Bairro Mutirão. Informou que iria solicitar ao

Senhor João Batista, Secretário de Governo e a Senhora Prefeita que tivesse algum representante do

Governo participando das sessões desta Casa, para que tivessem ciência das demandas

apresentadas pelos senhores vereadores. Encerrou a sua fala solicitando a aprovação das matérias de

sua autoria. O REQUERIMENTO Nº 011/2021 e o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 051/2021

foram submetidos em votação. As referidas matérias foram APROVADAS por unanimidade. As

INDICAÇÕES Nº 047/2021 e 048/2021 foram submetidas em discussão. Fez uso da fala o Ver.

Thiago Carvalho discorrendo sobre as referidas matérias de sua autoria. Destacou a importância de

que seja construída uma Quadra de Esporte, e um espaço de lazer com aparelhos para idoso, no

terreno da Associação, Bairro Parque Aliança, bem como a pavimentação asfáltica do Beco 18,

Travessa Palestina, continuação da Rua 14 e 17, Av. Formosa e Rua M, no bairro Parque Aliança.

Encerrou a sua fala solicitando a aprovação das matérias. INDICAÇÕES Nº 047/2021 e 048/2021

foram submetidas em votação. As referidas matérias foram APROVADAS por unanimidade.  Ato

seguido, o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 067/2021 foi submetido em discussão. O Ver. Neto

Peças fez uso da fala defendendo a matéria e destacando a importância que seja feita a reforma do

Centro de Conviver Júlia Almeida, localizado no Bairro Cidade Nova II, na Rua 32, ao lado da

Creche Júlia Almeida da Cidade de Nova II. Dirigiu-se ao Líder do Governo, Vereador Ivan do

Saborear solicitando que o mesmo levasse aquela demanda ao Senhor Secretário Municipal de

Infraestrutura. Encerrou a sua fala solicitando a aprovação do citado Pedido de Providências. O

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 067/2021 foi submetido em votação. A referida matéria foi

APROVADA por unanimidade.  O Sr. Presidente submeteu em discussão o PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 068/2021. A Verª. Da Luz Sete Estrelas fez uso da fala realizando a defesa da
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matéria de sua autoria. Destacou a importância de que seja realizada a pavimentação asfáltica nas

Ruas 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, A, B, C, D, F, G, H, I, J do Bairro Sete Estrelas. Encerrou a sua fala

solicitando o apoio dos demais vereadores através da aprovação da matéria. O PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 068/2021 foi submetido em votação. 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 11:27h

(onze horas e vinte e sete minutos). Sala das Sessões da Câmara Municipal de Timon, Estado do

Maranhão, aos 17 (dezessete) dias do mês de março de 2021.


