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Ata da 1967ª (milésima nongentésima sexagésima sétima) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de

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

Neto.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março do ano 2021 (dois mil e vinte e um), às 09:05h (nove horas

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; 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. Ao todo 18 (dezoito) vereadores presentes. Ausências

Justificadas: Francisco Helber Costa Guimarães; Francisco de Morais Reis; Vanda Rodrigues dos

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

Sessão. EXPEDIENTE DO DIA:  PROJETO DE LEI Nº 020/2021 – Autor: Ver. Ivan Saborear –

Ementa: Dispõe sobre a realização de Audiências públicas no Município de Timon, e dá outras

providencias. REQUERIMENTO Nº 017/2021 – Autor: Ver. P. A Pedro Augusto – Ementa: Requer

ao Poder Executivo Municipal, que solicite ao Exmo. Sr. Diretor Geral do Departamento Nacional de

Infraestrutura de Transportes (DNIT), General Antônio Leite dos Santos Filho, a recuperação da

pavimentação asfáltica no entorno do posto fiscal entre a BR 226 e 316, neste município.

REQUERIMENTO Nº 018/2021 – Autor: Ver. Kaic – Ementa: Requer Providencias ao Poder

Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura, no sentido de que seja feito a

Ampliação e Modernização da Biblioteca Municipal Odilo Costa, neste Município. INDICAÇÃO Nº

063/2021 – Autor: Ver. Ivan Saborear – Ementa: Solicita providência ao Poder Executivo Municipal,

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

Rua 15, entre as Ruas 106 e 107, no Bairro Parque São Francisco, neste município. INDICAÇÃO Nº

064/2021 – Autor: Ver. Ivan Saborear – Ementa: Solicita providência ao Poder Legislativo

Municipal, que seja encaminhada indicação ao Governador do Estado do Maranhão, através do

órgão competente, no sentido de que sejam liberados recursos para a construção de academia ao ar

livre ao município de Timon-MA. INDICAÇÃO Nº 065/2021 – Autor: Ver. Ivan Saborear – Ementa:
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Solicita providência ao Poder Legislativo Municipal, que seja encaminhada indicação ao

Governador do Estado do Maranhão, através do órgão competente, no sentido de que sejam

destinados recursos para a manutenção e revitalização do Estádio Municipal Miguel Lima, nesta

cidade. INDICAÇÃO Nº 066/2021 – Autor: Ver. P. A Pedro Augusto – Ementa: Indica ao Poder

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

feita a sinalização no cruzamento da Avenida Perimetral com a Avenida Luis Firmino de Sousa (Av.

do Hospital), neste município. INDICAÇÃO Nº 067/2021 – Autor: Ver. P. A Pedro Augusto –

Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, através do Departamento de Trânsito – DMTRANS, a

necessidade de que seja feita a sinalização no cruzamento da Avenida Luis Firmino de Sousa (Av. do

Hospital), com a Av. 17, Bairro Parque Piauí,  e no cruzamento da Av. 17 com a Av. Tiúba, Bairro

Mutirão, neste município PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 090/2021 – 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 vicinal que

compreende os povoados Marajó, Bacaba, Felipe, Pedra, Lagoa da Chapada e São Francisco, neste

município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 091/2021 – Autor: Verª. Vanda Rodrigues - Ementa:

Pede providência ao Poder Executivo Municipal, através do Departamento de Trânsito –

DMTRANS, no sentido que sejam implantadas sinalizações (placas e faixas de pedestres) na Av.

Circular com a Av. Formosa, próximo a Escola Enoque Moura, neste município. PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 092/2021 – 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 Mata Grande, neste município. ORDEM DO DIA:

PARECER Nº 004/2021 –CCJLAAMRF AO PROJETO DE LEI Nº 004/2021. PROJETO DE LEI Nº

004/2021 – Autor: Ver. Coca do Matapasto – Ementa: Dispõe sobre as ações de promoção do direito à

moradia adequada no Município de Timon no contexto do enfrentamento a pandemias. PARECER

Nº 005/2021 – CCJLAAMRF AO PROJETO DE LEI Nº 005/2021. PROJETO DE LEI Nº 005/2021 –

Autor: Ver. Coca do Matapasto – Ementa: Institui o Programa Bairro Empreendedor no Município

de Timon, a ser desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e

do Turismo – SEMDEST. PARECER Nº 006/2021 – CCJLAAMRF AO PROJETO DE LEI Nº

006/2021.
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PROJETO DE LEI Nº 006/2021 – Autor: Ver. Felipe Andrade – Ementa: Institui o Programa

Municipal de Apoio ao Esporte Amador como forma de incentivo e desenvolvimento da prática

desportiva no município. REQUERIMENTO Nº 006/2021 – Autor: Ver. Márcio Sá – Ementa:

Requer ao Poder legislativo Municipal, que seja feita a solicitação da realização de um mutirão da

Laqueadura, junto ao Sr. Dolival Pereira de Andrade, Diretor Geral do Hospital Alarico Nunes

Pacheco. REQUERIMENTO Nº 015/2021 – Autores: Vereadores Ivan do Saborear e demais

vereadores – Ementa: Requer da Empresa Águas de Timon que a mesma adote atendimento

presencial para a resolutividade de algumas demandas dos consumidores que não seja possível

resolverem pelos aplicativos disponibilizados. INDICAÇÃO Nº 033/2021 – Autor: Ver. Jorge

Passos – Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, através do Departamento Municipal de

Trânsito – DMTRANS, que seja realizada a instalação de semáforo com faixa de pedestres na

Avenida Presidente Médice com a Rua Cinco no Bairro Formosa, neste Município.  INDICAÇÃO

Nº 045/2021 – Autor: Ver. Ivan do Saborear  – Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, através

da Secretaria Municipal de Governo, a necessidade de que seja enviado a esta Casa Legislativa

projeto de lei “Revogando a Lei nº 1723/2011, de 04/11/2011, que institui o sistema municipal do

desporto, e instituindo o sistema municipal do desporto e de lazer do município, e dá outras

providências. INDICAÇÃO Nº 049/2021 – 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 da Rua 18 com inicio na Av. Teresina até a Rua Tenente

Antônio Corrêa a Silva (Rua 100), neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 023/2021 –

Autor: Ver. Jorge Passos – Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, através da

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no sentido de que seja feito abertura de ruas ou

passagens na Vila Baguaçu localizada por trás da Caixa d´água na Av. Luiz Firmino de Sousa

próximo ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA, Campos

Timon. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 038/2021 – 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 no tocante à implantação de

corrimão na ponte situada no Povoado Barra das Pombas bem como a devida sinalização, neste

Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 040/2021 – Autor: Ver. Ivan do Saborear – Ementa:

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

Infraestrutura, solicitando que sejam tomadas as seguintes providências: Pavimentação asfáltica da
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Rua 07, na Vila Osmar, entre a Rua 21 e a Rua 05 do Bairro Mutirão; Recuperação da pavimentação

asfáltica da Rua 05, entre a Rua 21 e a Avenida Perimetral, na Vila Osmar; e pavimentação da mesma

rua entre a Avenida Perimetral e a Rua 05 do Bairro Mutirão; Recuperação da Rua 01, na Vila Osmar,

entre a Rua 21 e a Avenida Perimetral; Capina e limpeza de todas as ruas da Vila Osmar. PEDIDO

DE PROVIDÊNCIAS Nº 049/2021 – Autor: Ver. Ivan Saborear – Ementa: Solicita providências ao

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

Timon - SLU, que se faça um mutirão de limpeza em toda as Ruas do Birro Cícero Ferraz, neste

Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 050/2021 – Autor: Ver. Ivan Saborear – Ementa:

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

Infraestrutura – SEINFRA, a recuperação da estrada e passagem molhada na comunidade Nova

Alegria, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 055/2021 – Autor: Ver. Márcio Sá –

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

de Timon-MA – SAAE, no sentido de que seja construído um Poço Tubular no Povoado Mata

Grande, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 056/2021 – Autor: Ver. Márcio Sá –

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

Obras e Infraestrutura, no sentido de que seja feita tampado um buraco na Rua 06 do Bairro São

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

PROVIDÊNCIAS Nº 069/2021 – Autor: Ver. Jorge Passos – Ementa: Solicita providências com

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

DMTRANS, a pintura e reparos da sinalização viárias da Avenida Piauí entre a Avenida Teresina e a

Rua José Simões Pedreiras, assim como a implantação e readequação da sinalização de trânsito nas

vias do centro da cidade, 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 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. O Sr. Presidente iniciou os trabalhos registrando

que constava na pauta o PARECER Nº 004/2021 – CCJLAAMRF AO PROJETO DE LEI Nº 004/2021

e PROJETO DE LEI Nº 004/2021 de autoria do Vereador Coca do Matapasto e informou que o

vereador autor da matéria havia solicitado a retirada da matéria de pauta. Em seguida, solicitou ao

Senhor Secretário, Vereador Neto Peças, que realizasse a leitura do PARECER Nº 005/2021 –
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CCJLAAMRF AO PROJETO DE LEI Nº 005/2021. O Ver. Felipe Andrade fez uso da fala e solicitou

a dispensa da leitura do referido parecer. Por não haver óbice, a leitura do parecer foi dispensada.

Dando continuidade o Sr. Presidente submeteu em discussão o PARECER Nº 005/2021 –

CCJLAAMRF AO PROJETO DE LEI Nº 005/2021. Não havendo quem quisesse fazer uso da fala o

citado parecer foi submetido em votação. O referido Parecer foi APROVADO por unanimidade. Ato

seguido o PROJETO DE LEI Nº 005/2021 foi submetido em discussão. O Ver. Coca do Matapasto

fez uso da fala defendendo a matéria e destacando a importância de se instituir o Programa Bairro

Empreendedor no Município de Timon, e que o mesmo seja desenvolvido pela Secretaria Municipal

de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e do Turismo – SEMDEST. Ressaltou os benefícios que os

empresários de Timon poderiam obter a partir da aprovação e execução da matéria. Encerrou a sua

fala solicitando o apoio dos demais vereadores através da aprovação do mesmo. O Ver. Thiago

Carvalho fez uso da fala cumprimentando a todos e discorrendo sobre a matéria em discussão e sua

importância para o povo timonense.  Parabenizou o vereador autor da matéria pela iniciativa e

encerrou a sua fala manifestando voto favorável a mesma. Não havendo mais quem quisesse fazer

uso da fala o Sr. Presidente submeteu o PROJETO DE LEI Nº 005/2021 em votação. O referido

Projeto de Lei foi APROVADO por unanimidade em 1ª (primeira) votação. Em seguida, solicitou ao

Senhor Secretário, Vereador Neto Peças, que realizasse a leitura do PARECER Nº 006/2021 –

CCJLAAMRF AO PROJETO DE LEI Nº 006/2021. O Ver. Felipe Andrade fez uso da fala e solicitou

a dispensa da leitura do referido parecer. Por não haver óbice, a leitura do parecer foi dispensada.

Dando continuidade o Sr. Presidente submeteu em discussão o PARECER Nº 006/2021 –

CCJLAAMRF AO PROJETO DE LEI Nº 006/2021. Não havendo quem quisesse fazer uso da fala o

citado parecer foi submetido em votação. O referido Parecer foi APROVADO por unanimidade. O

Sr. Presidente submeteu em discussão o PROJETO DE LEI Nº 006/2021. Fez uso da fala o Ver.

Felipe Andrade realizando a defesa da matéria de sua autoria. Destacou a importância de se instituir

o Programa Municipal de Apoio ao Esporte Amador como forma de incentivo e desenvolvimento da

prática desportiva no município, bem como os benefícios que o referido programa proporcionaria

aos jovens atletas do esporte amador de nosso município. Encerrou a sua fala solicitando a

aprovação da matéria. Fez uso da fala o Ver. Celso Tacoani parabenizando o vereador autor da

matéria e destacando a importância do citado Projeto de Lei. Encerrou a sua fala manifestando voto

favorável a matéria. O Ver. Neto Peças fez uso da fala parabenizando o vereador autor da matéria e

discorrendo sobre a importância de se ter incentivo ao esporte amador no município de Timon.
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Encerrou a sua fala manifestando voto favorável ao referido Projeto de Lei. O Ver. Ulysses Waquim

fez uso da fala cumprimentando a todos e parabenizando o vereador autor da matéria. Discorreu

sobre a importância da aprovação do Projeto de Lei destacando os benefícios que o mesmo

proporcionaria aos timonenses. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Ver.

Márcio Sá fez uso da fala parabenizando o vereador autor da matéria em discussão. Falou a respeito

do Projeto de Lei e os benefícios que o mesmo poderia proporcionar aos talentos do esporte amador

de Timon. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. Fez uso da fala o Ver. P.A. –

Pedro Augusto cumprimentando a todos e parabenizando o vereador autor da matéria. Destacou a

importância do apoio ao esporte amador de nosso município e discorreu sobre o Projeto de Lei.

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

cumprimentando a todos e desejando um excelente dia nas bênçãos do Senhor. Parabenizou o

vereador autor da matéria e discorreu sobre o Projeto de Lei e seus benefícios. Sugeriu uma emenda

ao citado Projeto de Lei que diz respeito a revitalização do campo de futebol da Rua 100 (cem).

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

cumprimentando a todos e parabenizando o vereador autor da matéria. Discorreu sobre a matéria e

os benefícios que o mesmo proporcionaria aos atletas do esporte amador de Timon. Informou ao

vereador Irmão Francisco que já havia apresentado proposição solicitando a revitalização do campo

da Rua 100 (cem). Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Sr. Presidente

submeteu o PROJETO DE LEI Nº 006/2021 em votação. O referido Projeto de Lei foi APROVADO

por unanimidade em 1ª (primeira) votação. Em seguida submeteu em discussão o

REQUERIMENTO Nº 006/2021 e os PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS Nº 055/2021 e 056/2021. Fez

uso da fala o Ver. Márcio Sá realizando a defesa das matérias e discorrendo sobre a importância de

que seja feita solicitação a Sra. Ana Patrícia Bringel Resende, Diretora Geral do Hospital Alarico

Nunes Pacheco, no sentido de se realizar um mutirão da Laqueadura, bem como ao Poder Executivo

Municipal, através do Serviço de Água e Esgoto de Timon-MA – SAAE, solicitando providências no

sentido de que seja construído um Poço Tubular no Povoado Mata Grande; e ainda, solicitar

providências a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no sentido de que seja tampado um

buraco na Rua 06 do Bairro São Francisco I, nas proximidades da Avenida Boa Vista. Encerrou a sua

fala solicitando a aprovação das matérias. O Ver. Dr.Torquato fez uso da fala discorrendo sobre a

importância das matérias e parabenizou o vereador autor das matérias. Encerrou a sua fala

manifestando voto favorável às matérias. O Ver. Coca do Matapasto fez uso da fala parabenizando o
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vereador autor das matérias e discorrendo sobre a importância das mesmas. Encerrou a sua fala

manifestando voto favorável às matérias. O Ver. P.A. – Pedro Augusto fez uso da fala discorrendo

sobre a importância das matérias apresentadas pelo vereador Márcio Sá, especialmente o

Requerimento que solicita o mutirão das laqueaduras. Encerrou a sua fala parabenizando o vereador

autor das matérias e manifestando voto favorável às mesmas. Fez uso da fala o Ver. Celso Tacoani

parabenizando o vereador autor das matérias pela iniciativa. Discorreu sobre cada uma das

proposições, em especial a solicitação de realização do mutirão da laqueadura. Encerrou a sua fala

manifestando voto favorável às matérias. O Ver. Irmão Francisco fez uso da fala discorrendo sobre

as proposições de autoria do vereador Márcio Sá e classificou as mesmas como de “grande alcance

social”. Teceu elogios ao vereador autor das matérias e encerrou a sua fala manifestando voto

favorável às mesmas. O Ver. Ivan do Saborear fez uso da fala cumprimentando a todos e

parabenizando o vereador autor das proposições. Discorreu sobre cada uma das matérias e destacou

apo grande alcance social do Requerimento que solicita a realização do mutirão da laqueadura.

Encerrou a sua fala manifestando voto favorável. O Ver. Neto Peças fez uso da fala parabenizando o

vereador autor das matérias pela iniciativa e destacando a relevância da solicitação de mutirão da

laqueadura. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias. O Ver. Ulysses Waquim

fez uso da fala parabenizando o vereador autor das matérias e discorrendo sobre cada uma delas.

Destacou a importância de se realizar um mutirão da laqueadura em nossa cidade e encerrou a sua

fala manifestando voto favorável às matérias. O Ver. Jorge Passos fez uso da fala discorrendo sobre

cada uma das proposições em discussão e destacando a importância da realização de um mutirão da

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

favorável às mesmas. O Sr. Presidente fez um breve comentário acerca da matéria que solicita a

realização de mutirão da laqueadura. Destacou que o processo de realização de laqueadura é bem

complexo, pois apresenta diversas etapas as quais precisam ser realizadas para que possa ocorrer o

procedimento. Encerrou a sua fala parabenizando o vereador autor das matérias em discussão.  O

Ver. Thiago Carvalho fez uso da fala enaltecendo a importância das matérias em apreciação,

especialmente a solicitação de realização de mutirão da laqueadura. Parabenizou o vereador autor

das matérias e encerrou a sua fala manifestando voto favorável às mesmas. O Sr. Presidente

submeteu em votação o REQUERIMENTO Nº 006/2021 e os PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS Nº

055/2021 e 056/2021. As referidas matérias foram APROVADAS por unanimidade. Ato seguido

submeteu em discussão o REQUERIMENTO Nº 015/2021, a INDICAÇÃO Nº 045/2021 e os
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PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS Nº 038/2021, 040/2021, 049/2021e 050/2021. O Ver. Ivan do

Saborear fez uso da fala realizando a defesa das proposições de sua autoria. Informou que o

Requerimento nº 015/2021 também é de autoria dos demais vereadores. Discorreu sobre a

necessidade da Empresa Águas de Timon adotar atendimento presencial para a resolutividade de

algumas demandas dos consumidores que não seja possível resolverem pelos aplicativos

disponibilizados. Ressaltou a importância da Secretaria Municipal de Governo, enviar a esta Casa

Legislativa projeto de lei “Revogando a Lei nº 1723/2011, de 04/11/2011, que institui o sistema

municipal do desporto, e instituindo o sistema municipal do desporto e de lazer do município, e dá

outras providências; também destacou a necessidade de que sejam tomadas as devidas providências

no sentido de que seja feita a implantação de corrimão na ponte situada no Povoado Barra das

Pombas, bem como a devida sinalização; Pavimentação asfáltica da Rua 07, na Vila Osmar, entre a

Rua 21 e a Rua 05 do Bairro Mutirão; Recuperação da pavimentação asfáltica da Rua 05, entre a Rua

21 e a Avenida Perimetral, na Vila Osmar; e pavimentação da mesma rua entre a Avenida Perimetral

e a Rua 05 do Bairro Mutirão; Recuperação da Rua 01, na Vila Osmar, entre a Rua 21 e a Avenida

Perimetral; Capina e limpeza de todas as ruas da Vila Osmar; e ainda, que a SLU realize um mutirão

de limpeza em todas as Ruas do Bairro Cícero Ferraz; E a SEINFRA, faça a recuperação da estrada e

passagem molhada na comunidade Nova Alegria. Encerrou a sua fala solicitando a aprovação das

matérias. O Sr. Presidente submeteu em votação o REQUERIMENTO Nº 015/2021, a INDICAÇÃO

Nº 045/2021 e os PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS Nº 038/2021, 040/2021, 049/2021e 050/2021. As

referidas matérias foram APROVADAS por unanimidade. Ato seguido as INDICAÇÕES Nº

033/2021, 049/2021 e os PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS Nº 023/2021 e 069/2021 foram submetidos

em discussão. O Ver. Jorge Passos fez uso da fala realizando a defesa das proposições de sua autoria.

Destacou a importância do DMTRANS realizar a instalação de um semáforo com faixa de pedestres

na Avenida Presidente Médice, com a Rua Cinco no Bairro Formosa, bem como a necessidade de que

seja feita a pavimentação asfáltica da Rua 18 com inicio na Av. Teresina até a Rua Tenente Antônio

Corrêa a Silva (Rua 100); também, que seja feita a abertura de ruas ou passagens na Vila Baguaçu

localizada por trás da Caixa d´água na Av. Luiz Firmino de Sousa próximo ao Instituto Federal de

Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA, Campos Timon; e ainda, que o DMTRANS,

providencie a pintura e reparos das sinalizações viárias da Avenida Piauí entre a Avenida Teresina e

a Rua José Simões Pedreiras, assim como a implantação e readequação da sinalização de trânsito nas

vias do centro da cidade. Encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais vereadores na
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aprovação das matérias. O Sr. Presidente submeteu em votação seguido as INDICAÇÕES Nº

033/2021, 049/2021 e os PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS Nº 023/2021 e 069/2021. As referidas

matérias foram APROVADAS por unanimidade. Em seguida submeteu em discussão o PEDIDO

DE PROVIDÊNCIAS Nº 071/2021. O Ver. Coca do Matapasto fez uso da fala realizando a defesa da

matéria de sua autoria. Destacou a necessidade de que sejam tomadas as devidas providências no

sentido de se enviar expediente a Gerência da Equatorial Energia, solicitando da mesma que seja

transformada a rede elétrica do Povoado Brejo Pascoal, de monofásica para trifásica. Encerrou a sua

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

PROVIDÊNCIAS Nº 071/2021 foi submetido em votação. A referida matéria foi APROVADA por

unanimidade. O Sr. Presidente fez uso da fala e informou que iria submeter sob a apreciação dos

senhores vereadores a matéria que se tratava da pauta popular, através do Pedido de Providências

nº 088/2021, de autoria do 21 (vinte e um) vereadores. Ressaltou a satisfação que sentia naquele

momento e explicou que a pauta popular resumia de forma sintetizada todas as demandas

apresentadas pela população de forma virtual, durante as sessões remotas. Submeteu em discussão

o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 088/2021. Realizou a leitura de algumas demandas, dentre as

quais constava as seguintes: a recuperação da Rua 04 (quatro) do bairro São Marcos;

disponibilização de transporte coletivo no bairro Cidade Nova; recuperação da iluminação pública

nas entradas do Residencial João Emílio Falcão; a recuperação da estrada de acesso ao Povoado

Açude; a realização de operação tapa buraco da Rua Flores, no bairro Cidade Nova, dentre outras.

Em seguida submeteu em votação o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 088/2021. A referida

proposição 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 10:42h (dez horas e quarenta e dois minutos). Sala das Sessões da Câmara

Municipal de Timon, Estado do Maranhão, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2021.
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