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Ata da 1969ª (milésima nongentésima sexagésima nona) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de

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

Neto.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março do ano 2021 (dois mil e vinte e um), às 09:15h (nove horas

e quinze 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; 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 20 (vinte) vereadores presentes. Ausência Justificada: Francisco de

Morais Reis. Invocando o nome de Deus com Dignidade e Respeito, o Sr. Presidente declarou aberta

a Sessão. EXPEDIENTE DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 022/2021 – Autor: Ver. P.A Pedro Augusto

– Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade da castração gratuita para todos os cães e gatos em estado

de abandono, sob os cuidados de tutores de baixa renda e entidades que zelam pelo bem estar

animal, no município de Timon. REQUERIMENTO Nº 022/2021 – Autor: Ver. Thiago Carvalho –

Ementa: Requer o envio de indicação ao poder executivo sugerindo prioridade de vacinação aos

Agentes de Segurança Pública e Trabalhadores da Educação no Município de Timon, quando for

aprovado novo plano nacional de operacionalização da vacinação contra a Covid-19. INDICAÇÃO

Nº 074/2021 – Autor: Ver. Jorge Passos – Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, através do

Serviço de Água e Esgoto de Timon (SAAE), a perfuração de poço artesiano e a construção de

reservatório d’água na Comunidade Rural Jabuti II, neste Município. INDICAÇÃO Nº 075/2021 –

Autor: Ver. Jorge Passos – Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, através do Serviço de

Água e Esgoto de Timon (SAAE), a perfuração de poço artesiano e a construção de reservatório

d’água na Comunidade Rural Graciosa, neste Município. INDICAÇÃO Nº 076/2021 – Autor: Ver.

Jorge Passos – Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, através do Serviço de Água e Esgoto

de Timon (SAAE), a perfuração de poço artesiano e a construção de reservatório d’água na

Comunidade Rural Exú, neste Município.  INDICAÇÃO Nº 077/2021 – Autor: Ver. Jorge Passos –
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Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, através do Serviço de Água e Esgoto de Timon

(SAAE), a perfuração de poço artesiano e a construção de reservatório d’água na Comunidade Rural

Favaca, neste Município. INDICAÇÃO Nº 078/2021 – Autor: Ver. Jorge Passos – Ementa: Indica ao

Poder Executivo Municipal, através do Serviço de Água e Esgoto de Timon (SAAE), a perfuração de

poço artesiano e a construção de reservatório d’água na Comunidade Rural Jacaré, neste Município.

INDICAÇÃO Nº 079/2021 – Autor: Ver. Jorge Passos – Ementa: Indica ao Poder Executivo

Municipal, através do Serviço de Água e Esgoto de Timon (SAAE), a perfuração de poço artesiano e

a construção de reservatório d’água na Comunidade Rural Pedra Preta, neste Município.

INDICAÇÃO Nº 080/2021 – 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 recuperação do calçamento da Rua 19 entre a Avenida Teresina e Rua 60, Bairro Parque Piauí II,

neste Município. INDICAÇÃO Nº 081/2021 – Autor: Ver. Uilma Resende – Ementa: Indica ao

Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, a necessidade de que seja

feita a vacinação contra a COVID-19 como prioridade aos trabalhadores de segurança pública,

juntamente com os trabalhadores da assistência social, neste Município. INDICAÇÃO Nº 082/2021

– Autor: Ver. Dr. Torquato – 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

Topázio do bairro Joia, neste Município. INDICAÇÃO Nº 083/2021 – Autor: Ver. Dr. Torquato –

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 01 do Bairro Joia,

neste Município. INDICAÇÃO Nº 084/2021 – Autor: Ver. Thiago Carvalho – Ementa: Indica ao

Poder Executivo sugerindo prioridade de vacinação dos servidores públicos que estão participando

da força tarefa de fiscalização de combate a Covid-19 no Município de Timon. PEDIDO DE

PROVIÊNCIAS Nº 105/2021 – Autor: Ver. Márcio Sá – Ementa: Solicita providências ao Poder

Executivo Municipal, através do Serviço de Água e Esgoto de Timon (SAAE), no sentido que seja

construído um poço tubular ao lado do Colégio São Francisco de Assis no Povoado Buriti do Meio,

neste Município. PEDIDO DE PROVIÊNCIAS Nº 106/2021 – Autor: Ver. P.A Pedro Augusto –

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

Obras e Infraestrutura, SEINFRA, no sentido de que seja feita a operação tapa buracos, em toda

extensão da Avenida Luis Firmino de Sousa (Av. do Hospital), neste Município. PEDIDO DE

PROVIÊNCIAS Nº 107/2021 – Autor: Ver. Márcio Sá – Ementa: Solicita providências ao Poder
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Executivo Municipal, através da Superintendência de Limpeza Pública – SLU, no sentido de que

sejam realizado mutirão de limpeza no Bairro Marimar, neste Município.  ORDEM DO DIA:

PARECER Nº 010/2021 – CCJLAAMRF AO PROJETO DE LEI Nº 010/2021. PROJETO DE LEI Nº

010/2021 – Autor: Ver. Felipe Andrade – Ementa: Dispõe sobre a fixação em braile das informações

contidas nas gôndolas de padarias, supermercados, estabelecimentos comerciais e similares no

Município de Timon para atendimento aos portadores de deficiência visual. PROJETO DE LEI Nº

016/2021 – Autor: Ver. Ulysses Waquim - Ementa: Institui o atendimento preferencial aos doadores

de sangue nos estabelecimentos comerciais, bancários e de prestação de serviços e nas repartições

públicas municipais em Timon-Ma e determina providências conexas. (2ª VOTAÇÃO). PROJETO

DE LEI Nº 017/2021 – Autor: Mesa Diretora da Câmara – Ementa: Institui o Diário Oficial Eletrônico

do Legislativo Municipal – e – DOLM e dá outras providências. (2ª VOTAÇÃO).

REQUERIMENTO Nº 019/2021 – Autor: Verª. Da Luz Sete Estrelas – Ementa; Requer do Poder

Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SEINFRA e da

Empresa Águas de Timon, para a implantação da rede de abastecimento de água e coleta de esgoto

do Bairro Babilônia, neste Município. REQUERIMENTO Nº 021/2021 – Autor: Ver. Celso Tacoani –

Ementa; Requer que, depois de ouvido o plenário na forma regimental, seja enviado ofício à

Associação dos Farmacistas e aos proprietários de Farmácias de Timon, no sentido de atender

solicitação da comunidade que pede providências na permanência noturna em forma de plantão de

pelo menos uma farmácia durante toda a noite, já que as mesmas só permanecem abertas até as

22:00h. INDICAÇÃO Nº 051/2021 – 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 das Ruas 04, 06, 07, 08, 09, 10 e 11 do Bairro Joaquim Pedreira, neste

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

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

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

e incentivo a atividade no município. 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 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
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noroeste e a rua 17, no bairro parque aliança, 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 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

INDICAÇÃO Nº 068/2021 – Autor: Ver. Ulysses Waquim – Ementa: Indica ao Poder Executivo

Municipal, através da Fundação Municipal de Cultura, a necessidade de que seja feito o

direcionamento das verbas destinadas à realização do carnaval e do evento Zé Pereira para a criação

de um Auxilio aos Artistas, Produtores Musicais e aos Profissionais da Cultura Local, durante o

período da Pandemia Covid-19 neste Município. INDICAÇÃO Nº 069/2021 – Autor: Ver. Jorge

Passos – Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, através do Serviço Autônomo de Água e

Esgoto de Timon – SAAE, que seja regularizado o abastecimento d’água da localidade Cabeceira da

Inhuma, com a compra e colocação de uma bomba d’água no poço artesiano existente no local e

encanação de PVC, para distribuição d’água do poço para as residências da localidade, 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,

mais especificamente em frente ao Centro Odontológico (CEO), neste município. PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 098/2021 – Autor: Ver. Irmão Francisco – Ementa: Solicita providências ao

Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer, no

sentido da criação de uma Quadra Poliesportiva, no Povoado São José dos Cacetes, neste Município.

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 101/2021 – 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 a pavimentação asfáltica da Rua 07 do Conjunto Joaquim

Pedreira, neste Município.  O Sr. Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando a todos e em

seguida solicitou ao Senhor Secretário, Vereador Neto Peças, que realizasse a leitura do PARECER

Nº 010/2021 – CCJLAAMRF AO PROJETO DE LEI Nº 010/2021. O Ver. Felipe Andrade fez uso da

fala solicitando a dispensa da leitura do referido Parecer.  Por não haver óbice por parte dos senhores
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vereadores, o Sr. Presidente concedeu a dispensa da leitura do PARECER Nº 010/2021 –

CCJLAAMRF AO PROJETO DE LEI Nº 010/2021 e submeteu o mesmo em discussão. Não havendo

quem quisesse fazer uso da fala o PARECER Nº 010/2021 – CCJLAAMRF AO PROJETO DE LEI Nº

010/2021 foi submetido em votação. O referido Parecer foi APROVADO por unanimidade. Ato

seguido o PROJETO DE LEI Nº 010/2021 foi submetido em discussão. O Ver. Felipe Andrade fez

uso da fala defendendo a matéria de sua autoria. Destacou a importância de se fazer a fixação em

braile das informações contidas nas gôndolas de padarias, supermercados, estabelecimentos

comerciais e similares no Município de Timon para atendimento aos portadores de deficiência

visual. Encerrou a sua fala solicitando a aprovação do Projeto de Lei. O Sr. Presidente fez uso da fala

e discorreu sobre a importância da matéria e ressaltou que sempre apoiaria nesta Casa Legislativa as

proposições que tratasse de humanizar as prestações de serviços para as pessoas portadoras de

deficiências. Lamentou ter que informar a chegada nesta Casa dos vetos de dois Projetos de Leis de

sua autoria, que facilitariam a vida dos deficientes auditivos de nosso município. Disse não ter

entendido os referidos vetos e explicou a finalidade dos mesmos. Não havendo mais quem quisesse

fazer uso da fala, o Sr. Presidente submeteu o PROJETO DE LEI Nº 010/2021 em votação. O referido

Projeto de Lei foi APROVADO por unanimidade em 1º (primeira) votação. Dando continuidade

submeteu em 2ª (segunda) votação o PROJETO DE LEI Nº 016/2021. O referido Projeto de Lei foi

APROVADO por unanimidade em 2ª (segunda) votação. Ato seguido o Sr.  Presidente submeteu o

PROJETO DE LEI Nº 017/2021 em 2ª (segunda) votação. O citado Projeto de Lei foi APROVADO

por unanimidade em 2ª (segunda) votação. O REQUERIMENTO Nº 019/2021 foi submetido em

discussão. A Verª. Da Luz Sete Estrelas fez uso da fala cumprimentando a todos e realizando a

defesa da matéria de sua autoria. Destacou a importância Poder Executivo Municipal, através da

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SEINFRA e da Empresa Águas de Timon, fazer a

implantação da rede de abastecimento de água e coleta de esgoto do Bairro Babilônia, pois os

moradores do mesmo ainda não dispõem desta prestação de serviço. Encerrou a sua fala solicitando

o apoio dos demais vereadores através da aprovação do Requerimento. Não havendo quem quisesse

fazer uso da fala o REQUERIMENTO Nº 019/2021 foi submetido em votação. A referida matéria foi

APROVADA por unanimidade. Em seguida foi submetido em discussão o REQUERIMENTO Nº

021/2021. Fez uso da fala o Ver. Celso Tacoani defendendo a matéria de sua autoria. Ressaltou a

importância desta Casa, enviar ofício à Associação dos Farmacistas e aos proprietários de Farmácias

de Timon, no sentido de atender solicitação da comunidade que pede providências na permanência
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noturna em forma de plantão de pelo menos uma farmácia durante toda a noite, já que as mesmas só

permanecem abertas até as 22:00h. Lembrou ainda, que na Legislatura passada havia apresentado a

mesma proposição, mas os vereadores haviam solicitado que ele pedisse a retirada de pauta.

Argumentou que precisavam buscar soluções para aquele problema que nossa população

enfrentava. Encerrou a sua fala solicitando a aprovação da matéria. O Sr. Presidente teceu elogios ao

vereador autor da matéria pela iniciativa e destacou a importância da aprovação da mesma. O Ver.

Márcio Sá fez uso da fala cumprimentando a todos e parabenizando o vereador autor da matéria

pela iniciativa. Discorreu sobre a importância da aprovação da mesma e destacou que o município

de Timon possui quase 200.000 (duzentos mil) habitantes, sendo necessário atender buscar soluções

para tal problema. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. Fez uso da fala o Ver.

P.A. Pedro Augusto parabenizando o vereador autor da matéria e discorrendo sobre a mesma.

Destacou a importância de a referida matéria ser aprovada. Encerrou a sua fala manifestando voto

favorável a matéria. O Ver. Dr. Torquato fez uso da fala dizendo que o Requerimento em discussão

se tratava de um assunto muito importante, pois iria beneficiar bastante a população timonense.

Discorreu sobre a violência e destacou que se trata de um dos empecilhos para que haja as farmácias

de plantão 24 (vinte e quatro) horas. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria.  O

Ver. Felipe Andrade fez uso da fala parabenizando o vereador autor da matéria e discorrendo sobre

a importância da mesma. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. A Verª. Da Luz

Sete Estrelas fez uso da fala parabenizando o vereador autor da matéria em discussão. Discorreu

sobre a importância da aprovação da mesma. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a

matéria. Fez uso da fala o Ver. Thiago Carvalho cumprimentando a todos e parabenizando o

vereador autor da matéria. Destacou a importância da mesma e encerrou a sua fala manifestando

voto favorável. O Ver. Ulysses Waquim fez uso da fala parabenizando o vereador autor da matéria

pela iniciativa. Discorreu sobre a matéria e sua importância. Fez um breve comentário acerca da

violência no nosso município e sugeriu o serviço de delivery nas farmácias de Timon. Encerrou a sua

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

matéria e sugeriu um serviço de rodízio entre as farmácias de Timon. Parabenizou o vereador autor

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

fez uso da fala discorrendo sobre a importância da matéria em discussão e destacando que a mesma

se trata de uma temática complexa. Parabenizou o vereador autor da matéria e parabenizou o

vereador autor da mesma. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a referida matéria. O
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Ver. Irmão Francisco fez uso da fala cumprimentado a todos e desejando um dia repleto de bênçãos

do Senhor Jesus Cristo. Parabenizou o vereador autor da matéria. Discorreu sobre a necessidade de

nossa cidade ter a prestação do serviço de farmácias com plantão 24 (vinte e quatro) horas. Encerrou

a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Ver. Ivan do Saborear fez uso da fala

parabenizando o vereador autor da matéria e discorrendo sobre a importância da aprovação da

matéria em discussão. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Ver. Jorge

Passos fez uso da fala cumprimentando a todos e parabenizando o vereador autor da matéria pela

iniciativa. Falou sobre a matéria em discussão e os benefícios que a mesma proporcionaria a

população timonense. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Ver. Juarez

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

Discorreu sobre a matéria e destacou que em nosso município existe uma lei municipal em vigência,

a qual determina plantões de 24 (vinte e quatro) horas em forma de rodízio para as farmácias de

Timon.  Informou que a autoria da citada lei municipal é do Ex-vereador Jaconias Moraes.  Destacou

o problema da violência em nosso país e conseqüentemente, na nossa cidade. Encerrou a sua fala

manifestando voto favorável a matéria. O Ver. Kaká do Frigosá fez uso da fala cumprimentando a

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

referida matéria e encerrou a sua fala manifestando voto favorável a mesma. O Sr. Presidente

submeteu em votação o  REQUERIMENTO Nº 021/2021. A referida matéria foi APROVADA por

unanimidade. Em seguida submeteu em discussão as INDICAÇÕES Nº 051/2021 e Nº 069/2021. Fez

uso da fala o Ver. Jorge Passos realizando a defesa das Indicações de sua autoria. Discorreu sobre a

importância do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura, fazer a pavimentação asfáltica das Ruas 04, 06, 07, 08, 09, 10 e 11 do Bairro Joaquim

Pedreira, bem como, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Timon – SAAE, regularizar

o abastecimento d’água da localidade Cabeceira da Inhuma, com a compra e colocação de uma

bomba d’água no poço artesiano existente no local e encanação de PVC, para distribuição d’água do

poço para as residências da referida localidade. Encerrou a sua fala solicitando a aprovação das

matérias. O Ver. Thiago Carvalho fez uso da fala discorrendo sobre as matérias em discussão.

Informou que a Diretoria do SAAE iria providenciar o que solicitava a Indicação nº 069/2021 e

destacou que estava faltando apenas a instalação da energia elétrica da citada localidade. Encerrou a

sua fala manifestando voto favorável as matérias. A Verª. Profª. Vanda fez uso da fala

parabenizando o vereador autor da matéria. Discorreu sobre as matérias e encerrou a sua fala
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manifestando voto favorável as referidas matérias. O Ver. Ivan do Saborear fez uso da fala

discorrendo sobre as matérias em discussão e destacando a importância das mesmas. Parabenizou o

vereador autor das matérias e encerrou a sua fala manifestando voto favorável às mesmas. O Ver.

Márcio Sá fez uso da fala discorrendo sobre cada uma das matérias em discussão. Destacou a

importância da aprovação das mesmas e encerrou a sua fala manifestando voto favorável as

matérias. O Ver. Ulysses Waquim fez uso da fala parabenizando o vereador autor das matérias em

discussão. Teceu elogios à atuação do referido vereador discorreu sobre as matérias e encerrou a sua

fala manifestando voto favorável às mesmas.  O Sr. Presidente submeteu em votação as

INDICAÇÕES Nº 051/2021 e Nº 069/2021. As referidas matérias foram APROVADAS por

unanimidade. Dando continuidade submeteu em discussão as INDICAÇÕES Nº 054/2021 e Nº

055/2021. Fez uso da fala o Ver. Coca do Matapasto cumprimentando a todos e realizando a defesa

das matérias de sua autoria. Destacou a importância do Poder Executivo Municipal criar um

Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Agricultura Familiar, visando a

utilizar recursos na promoção de ação de apoio e incentivo a atividade no município, bem como

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

poços nos povoados Laranjeiras, São Gonçalo e Tamanduá. Encerrou a sua fala solicitando o apoio

dos demais vereadores através da aprovação das matérias. O Ver Thiago Carvalho dez uso da fala

discorrendo sobre cada uma das matérias e seus benefícios. Encerrou a sua fala manifestando voto

favorável as referidas matérias. O Ver. Márcio Sá fez uso da fala parabenizando o vereador autor

das matérias em discussão e discorrendo sobre cada uma das matérias. Encerrou a sua fala

manifestando voto favorável às referidas matérias. O Ver. Celso Tacoani fez uso da fala discorrendo

sobre cada uma das matérias e parabenizando o vereador autor das mesmas. Elogiou o vereador

Coca do Matapasto por sua atuação no exercício de suas funções parlamentares e encerrou a sua fala

manifestando voto favorável as referidas matérias. O Ver. Juarez Morais fez uso da fala discorrendo

sobre as matérias em discussão e seus benefícios. Destacou a necessidade do Poder Público

Municipal oferecer incentivos à agricultura familiar e encerrou a sua fala manifestando voto

favorável às matérias. Fez uso da fala o Ver. Dr. Torquato cumprimentando a todos e

parabenizando o vereador autor das matérias. Discorreu sobre cada uma das Indicações em

discussão e seus respectivos benefícios. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável à referidas

matérias. O Ver. Irmão Francisco fez uso da fala parabenizando o vereador Coca do Matapasto pela

autoria das matérias. Discorreu sobre a importância das referidas matérias e encerrou a sua fala
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manifestando voto favorável às mesmas. A Verª. Profª. Vanda fez uso da fala parabenizando o

vereador autor das matérias pela iniciativa e discorrendo sobre as mesmas. Encerrou a sua fala

manifestando voto favorável à referidas matérias. O Ver. Ivan do Saborear fez uso da fala

parabenizando o vereador Coca do Matapasto pela autoria das matérias em discussão. Discorreu

sobre cada uma das Indicações e encerrou a sua fala manifestando voto favorável à referidas

matérias. O Ver. Coca do Matapasto fez uso da fala justificando a Indicação nº 054/2021, reiterou

que a mesma se referia à questão da subsistência da agricultura familiar. O Ver. Ulysses Waquim fez

uso da fala discorrendo sobre as matérias em discussão. Argumentou que na Localidade Tamanduá

havia uma Casa da Agricultura Familiar e que a mesma havia sido fechada, mas o Poder Público

Municipal não havia feito nada para impedir o fechamento e nem providenciou a abertura da

mesma. Parabenizou o vereador Coca do Matapasto e encerrou a sua fala manifestando voto

favorável às referidas matérias. O Sr. Presidente discorreu sobre as matérias em discussão e

destacou que não existe possibilidade de desenvolvimento na zona rural do município de Timon se

não houver água e energia elétrica. Elogiou as matérias e o seu autor e encerrou a sua fala destacando

a importância das referidas matérias. Em seguida submeteu em votação as INDICAÇÕES Nº

054/2021 e Nº 055/2021. As referidas matérias foram APROVADAS por unanimidade. A

INDICAÇÃO Nº 061/2021 foi submetida em discussão. Fez uso da fala o Ver. Thiago Carvalho

realizando a defesa da matéria de sua autoria. Destacou a importância do Poder Executivo

Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SEINFRA, fazer o

recapeamento da Avenida Noroeste e a Rua 17, no bairro Parque Aliança. Encerrou a sua fala

solicitando o apoio dos demais vereadores na aprovação da matéria. Fez uso da fala o Ver. Neto

Peças cumprimentando a todos e discorrendo sobre a matéria em discussão e encerrando a sua fala

manifestando voto favorável. Fez uso da fala o Ver. Coca do Matapasto discorrendo sobre a

importância da matéria em discussão e afirmando ter orgulho de ser do mesmo partido que o

vereador autor da matéria. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável à mesma. Fez uso da

fala o Ver. P.A. Pedro Augusto discorrendo sobre a matéria em discussão. Destacou que o Poder

Executivo Municipal iria dar continuidade ao trabalho na infraestrutura das ruas da cidade após o

período das chuvas. Disse saber da necessidade da população com relação ao acesso nas estradas

vicinais e ruas do município e alegou que em breve essas dificuldades seriam sanadas. Encerrou a

sua fala manifestando voto favorável à matéria. Fez uso da fala o Ver. Márcio Sá discorrendo sobre a

matéria em discussão e destacou a importância da mesma. Teceu alguns comentários acerca da
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contribuição do Governo do Estado no tocante a infraestrutura das ruas do município. Encerrou a

sua fala manifestando voto favorável à matéria. O Sr. Presidente fez uso da fala informando ao

vereador autor da matéria que se a obra realizada anteriormente nas ruas constantes da matéria em

discussão ainda estivesse dentro do prazo de 05 (cinco) anos, poderia ser solicitado às empresas que

realizaram a referida obra para recapear as citadas ruas. Fez uso da fala o Ver. Thiago Carvalho

mencionando que acreditava ser necessário realizar um novo recapeamento, pois já fazia muito

tempo que a obra havia sido realizada e em sua opinião, esse prazo talvez já estivesse vencido. Fez

uso da fala o Ver. Ivan do saborear discorrendo sobre a matéria em discussão e destacando a

importância dela. Teceu elogios ao vereador autor da matéria e argumentou que após o período das

chuvas a Prefeitura iria dar continuidade ao serviço de infraestrutura na cidade de Timon. Encerrou

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

discorrendo sobre a matéria em discussão e relatando que a tem visitado alguns bairros da cidade de

Timon e alegando ter constatado que a situação das ruas do município é caótica. Teceu algumas

críticas à forma como em sua opinião, vem sendo conduzido a questão da infraestrutura na cidade

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

votação a INDICAÇÃO Nº 061/2021. A referida matéria foi APROVADA por unanimidade. Em

seguida submeteu em discussão a INDICAÇÃO Nº 064/2021. Fez uso da fala o Ver. Ivan do

Saborear realizando a defesa da matéria e destacando a importância de o Poder Legislativo

Municipal encaminhar 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. Encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais edis no sentido de

aprovarem a matéria. Fez uso da fala o Ver. Kaká do Frigosá discorrendo sobre a matéria em

discussão e dizendo entender que o discurso do vereador autor da matéria em sua opinião, estava

um pouco contraditório. Argumentou que em se tratava de uma academia pública e que em sua

opinião, não era necessário o vereador autor da matéria ficar cobrando do Governo do Estado. Teceu

algumas críticas ao vereador autor da matéria e afirmou que o mesmo na qualidade de Líder do

Governo não tinha necessidade de recorrer ao Governo do Estado.  Encerrou a sua manifestando

voto favorável a matéria. Fez uso da fala o Ver. Ulysses Waquim discorrendo sobre a matéria em

discussão e destacando que em sua opinião, não havia necessidade do município de Timon recorrer

ao Governo do Estado para realizar a construção de uma academia pública. Teceu algumas críticas

ao Poder Executivo Municipal no tocante a ausência de obras na cidade de Timon, mencionou que o
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município dispõe de arrecadação própria e destacou que se o Governo do Estado tiver que realizar

todas as obras do município de Timon, em sua opinião, seria melhor criar um sub-governo nesta

cidade. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável à matéria. Fez uso da fala o Ver. Márcio Sá

parabenizando o vereador autor da matéria e discorrendo sobre a mesma. Argumentou que em sua

opinião, havia tido um erro de digitação na matéria em discussão, pois se o vereador autor da

matéria fosse solicitar aquela obra ao Governo do Estado, não iria solicitar a construção de apenas

uma academia pública, mas de diversas academias, nos diversos bairros desta cidade. Disse não

entender as críticas realizadas ao vereador autor da matéria e encerrou a sua fala manifestando voto

à mesma. Fez uso da fala o Ver. Irmão Francisco discorrendo sobre a matéria em discussão e

destacando a importância da mesma. Teceu algumas críticas às academias públicas existentes na

cidade de Timon que em sua opinião, estavam aquém das necessidades da população bem como dos

recursos utilizados na sua construção. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável à matéria.

Fez uso da fala o Ver. P.A – Pedro Augusto discorrendo sobre a matéria em discussão e argumentou

não entender o porquê do vereador autor da matéria estava sendo atacado. Alegou que se tratava de

uma proposição como outra qualquer. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável à matéria.

Fez uso da fala o Ver. Celso Tacoani parabenizando o vereador autor da matéria e discorrendo sobre

a mesma. Destacou a importância da aprovação da matéria em discussão, mencionou as

prerrogativas de um vereador e disse que em sua opinião, seria justo o vereador autor da matéria ter

solicitado ao Governo do Estado a construção de várias academias na cidade Timon. Encerrou a sua

fala manifestando voto favorável a matéria. Fez uso da fala o Ver. Neto Peças discorrendo sobre a

matéria em discussão e argumentando que as academias existentes na cidade precisam de

manutenção. Alegou que o município de Timon dispõe de recursos próprios para realizar a

construção da referida academia e encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. Fez

uso da fala a Verª. Alynne Macedo discorrendo sobre a matéria em discussão e destacando que as

academias estão intrinsecamente ligadas à questão da saúde. Destacou a importância da construção

de academias públicas no município e mencionou ainda, ter lhe causado estranheza o fato de

estarem dizendo que o vereador autor da proposição havia sido atacado. Disse que as afirmações

estavam sendo potencializadas e que ninguém havia atacado o citado vereador e afirmou que

causava estranheza o município de Timon precisar que o Governo do Estado realizasse obra tão

simples, pois em sua opinião, o mesmo dispõe de recursos próprios. Encerrou a sua fala

parabenizando o vereador autor da matéria e manifestando voto favorável à mesma. Fez uso da fala
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o Ver. Thiago Carvalho discorrendo sobre a matéria em discussão e tecendo elogios ao vereador

autor da matéria, destacou que em sua opinião, o citado vereador se encontra antenado com as

necessidades do povo timonense. Ressaltou que os vereadores deveriam fazer proposições dirigidas

a todas as esferas do poder público. Encerrou a sua fala parabenizando o vereador autor da matéria e

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

vereador autor da matéria e discorrendo sobre a importância da mesma. Mencionou que também

havia apresentado proposição solicitando a revitalização da quadra de esportes da Rua 100 (cem) e

também da academia pública no mesmo local. Informou que tinha outra proposição solicitando uma

academia pública no bairro Parque União. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável à

matéria. O Ver. Kaká do Frigosá fez uso da fala solicitando Através de Requerimento Verbal a

prorrogação da sessão por mais 60 (sessenta) minutos, justificando que ainda havia muitas matérias

para serem apreciadas naquela sessão. O Sr. Presidente submeteu sob apreciação a solicitação do

referido vereador. O referido Requerimento Verbal foi APROVADO por unanimidade. Em

seguida, submeteu em votação a INDICAÇÃO nº 064/2021. A referida matéria foi APROVADA por

unanimidade. Dando continuidade, o Sr. Presidente submeteu em discussão a INDICAÇÃO Nº

067/2021. O Ver. P. A Pedro Augusto fez uso da fala realizando a defesa da matéria de sua autoria.

Discorreu sobre a necessidade do Poder Executivo, através do Departamento de Trânsito –

DMTRANS, fazer a sinalização no cruzamento da Avenida Luís 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. Destacou que a referida solicitação se trata de uma reivindicação antiga por parte dos

moradores daquela região. Encerrou a sua fala solicitando aos demais vereadores a aprovação da

matéria de sua autoria. O Ver. Márcio Sá fez uso da fala parabenizando o vereador autor da matéria

e aproveitou a oportunidade para solicitar ao Senhor Presidente a retirada de proposição de sua

autoria no mesmo sentido. Discorreu sobre a matéria em discussão e disse sentir-se contemplado

através da solicitação feita pelo Vereador P. A. Pedro Augusto. O Ver. Neto Peças fez uso da fala

discorrendo sobre a matéria em discussão e manifestando voto favorável à mesma.  A Verª. Alynne

Macedo fez uso da fala destacando que o seu pai, o Ex-Vereador Antunes Macedo, havia feito a

mesma solicitação na Legislatura passada, mas não havia sido atendido. Disse esperar que agora,

tendo em vista se tratar de uma matéria de autoria de um vereador aliado da Senhora Prefeita, o

mesmo pudesse ser atendido. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a referida matéria. O

Sr. Presidente referindo-se a matéria em discussão, disse esperar que o vereador autor da mesma
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pudesse se juntar aos demais vereadores nessa luta. Disse não está se referindo apenas aos

problemas da sinalização na cidade, mas também a questão da licitação, pois todas as vezes que

solicitou a solução destes problemas, a resposta sempre foi a licitação. O Ver. Ivan do Saborear fez

uso da fala discorrendo sobre a matéria em discussão e mencionando que a licitação seria concluída

em breve. Disse ter a certeza de que todos esses problemas seriam sanados em breve. Argumentou

não lembrar do Senhor Presidente ter reclamado na Tribuna sobre a demora da licitação no governo

anterior. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável à matéria. O Sr. Presidente disse que na

época havia conversado com o Diretor do DMTRANS e este não poderia dizer que ele estava

mentindo, pois sempre que cobrava do mesmo e a resposta era sempre de que ainda não havia feito a

licitação. O Ver. Celso Tacoani fez uso da fala parabenizando o vereador autor da matéria e

discorrendo sobre a mesma. Disse que o vereador P.A. Pedro Augusto poderia ter a certeza de que

sua proposição seria atendida. Falou sobre o crescimento da cidade de Timon e das questões

relacionadas a mobilidade urbana, bem como no tocante aos motivos da não realização da licitação,

especialmente o período de pandemia. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O

Ver. Jorge Passos fez uso da fala parabenizando o vereador autor da matéria e discorrendo sobre a

importância da mesma, especialmente no que diz respeito a mobilidade urbana e a segurança da

população. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Ver. P.A Pedro Augusto

fez uso da fala informando que em breve teria dados mais concretos relacionados a conclusão da

licitação referente a sinalização da cidade de Timon. Disse ter a certeza de que todos as proposições

solicitando sinalização seriam atendidas. O Sr. Presidente submeteu em votação a INDICAÇÃO Nº

067/2021. A referida matéria foi APROVADA por unanimidade. Dando continuidade, o Sr.

Presidente submeteu em discussão a INDICAÇÃO Nº 068/2021. O Ver. Ulysses Waquim fez uso da

fala realizando a defesa da matéria de sua autoria. Discorreu sobre a necessidade do Poder Executivo

Municipal, através da Fundação Municipal de Cultura, fazer o direcionamento das verbas

destinadas à realização do carnaval e do evento Zé Pereira para a criação de um Auxílio aos Artistas,

Produtores Musicais e aos Profissionais da Cultura Local, durante o período da Pandemia Covid-19

neste Município. Argumentou que elaborou a referida proposição com muito cuidado e

responsabilidade e destacou que muitos músicos de nossa cidade se encontram numa situação

muito crítica e tentando sobreviver, chegando ao ponto de pedir cesta básica. Encerrou a sua fala

solicitando aos demais vereadores a aprovação da matéria. O Sr. Presidente referindo-se a matéria

em discussão, disse entender que a mesma se tratava de algo muito importante e destacou ainda a
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existência da Lei Aldir Blanc, que tem o objetivo de dar auxílio aos artistas. Disse que o Poder

Executivo poderia enviar para esta Casa o Projeto de Lei naquele sentido e ressaltou que este Poder

poderia inclusive, mudar a Lei Orçamentária e fazer a alocação desse recurso. O Ver. Ivan do

Saborear fez uso da fala dizendo entender que a preocupação por parte do vereador autor da

matéria era pertinente. Mencionou que no decorrer do ano de 2020 (dois mil e vinte) o município

havia dado ajuda a diversos grupos culturais e que o Governo do Estado também havia feito o

mesmo. Disse que a Senhora Prefeita estava preocupada com a situação dos artistas do município de

Timon, bem como de todas as classes de um modo geral. Informou que brevemente todos os artistas,

grupos culturais seriam contemplados com a ajuda que estavam precisando. Encerrou a sua fala

manifestando voto favorável a matéria. O Ver. Neto Peças fez uso da fala parabenizando o vereador

autor da matéria e tecendo elogios a criatividade do mesmo. Discorreu sobre a importância da

referida matéria e encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Ver. Dr. Torquato

fez uso da fala dizendo ser pertinente a matéria em discussão e discorrendo sobre a situação que os

artistas de Timon vinham enfrentando. Teceu elogios ao vereador autor da matéria pela iniciativa.

Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a referida matéria. O Ver. Ulysses Waquim fez uso

da fala agradecendo a todos os vereadores e destacando que teve o cuidado de indicar um recurso

específico referente ao carnaval e ao Zé Pereira. Argumentou que havia verificado na Lei

Orçamentária Anual do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) e observado que tinha disponível o valor

de 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) para a cultura. Mencionou que o atual

quadro de pandemia e a previsão de uma nova onda da Covid-19 era proeminente. O Ver. Jorge

Passos fez uso da fala discorrendo sobre a importância da matéria em discussão e tecendo elogios ao

vereador autor da referida matéria. Argumentou que o poder público municipal deveria ter um

olhar mais aprimorado acerca da situação dos artistas de nossa cidade e encerrou a sua fala

manifestando voto favorável a matéria. O Ver. Helber Guimarães fez uso da fala dizendo não saber

como o vereador autor da matéria havia realizado o estudo na elaboração daquela proposição e

mencionou achar muito interessante o que havia visto em outras cidades e citou como exemplo as

lives solidárias, pois foi havia sido forma que alguns municípios tinham encontrado meios para

repassar recursos aos artistas. Sugeriu que se reunissem com os artistas do município, pois em sua

opinião, aquela era uma forma legal daquele recurso chegar nas mãos desses artistas e fazendo o que

eles gostam, que é o show. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. A Verª. Da

Luz do Sete Estrelas fez uso da fala parabenizando o vereador autor da matéria e dizendo que na



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

15

qualidade de irmã de artista de nossa cidade, não poderia deixar de falar. Discorreu sobre a situação

crítica dos artistas de nossa cidade e encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O

Ver. Thiago Carvalho fez uso da fala discorrendo sobre a importância da matéria em discussão e

relatando que no ano de 2020 (dois mil e vinte) havia participado da articulação de uma live solidária

realizada pela cantora Liliane, atual Presidente da Fundação Municipal de Cultura, na qual

conseguiram arrecadar recursos e alimentos para as mães da APAE e argumentou que aquele tipo de

ação era muito importante. Aconselhou que tivessem cuidado, pois a previsão orçamentária não

garantia que necessariamente tivesse aquele recurso para a cultura do município. A Verª. Profª.

Vanda fez uso da fala discorrendo sobre a importância da matéria em discussão. Referindo-se a

realização das lives solidárias, relatou que as mesmas não estavam sendo possível realizar, em

virtude dos Decretos Municipal. Falou sobre a situação crítica dos artistas de nossa cidade. Encerrou

a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Ver. P.A. Pedro Augusto fez uso da fala

parabenizando o vereador autor da matéria e discorrendo sobre o momento difícil que os músicos

estavam enfrentando. Destacou a relevância da matéria e encerrou a sua fala manifestando voto

favorável a mesma. O Ver. Márcio Sá fez uso da fala dizendo ser muito solidário às pessoas que

estavam em situação difícil nesta pandemia. Discorreu sobre a situação crítica que os artistas de

nossa cidade estavam enfrentando. Afirmou que tudo a ser proposto de maneira legal e

constitucional, será realizado pela Senhora Prefeita. Argumentou que Orçamento e previsão

orçamentária se tratava de coisas diferentes, pois a previsão orçamentária não garantia que

necessariamente tivesse aquele recurso para a cultura do município. pois a previsão orçamentária

não garantia que necessariamente tivesse aquele recurso para a cultura do município. O Ver.

Ulysses Waquim fez uso da fala agradecendo aos demais vereadores pela sensibilidade. Discorreu

sobre os recursos e investimentos previstos para serem utilizados pelo Poder Executivo Municipal

no Zé Pereira e explicou como a matéria em discussão poderia ser executada. Encerrou a sua fala

agradecendo a todos. O Sr. Presidente submeteu em votação a INDICAÇÃO Nº 068/2021. A

referida matéria foi APROVADA por unanimidade. Em seguida, submeteu em discussão os

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS Nº 076/2021 e 101/2021. O Ver. Jorge Passos fez uso da fala

informando que o Pedido de Providências nº 101/2021, de autoria do Vereador Márcio Sá

apresentava o mesmo sentido da Indicação nº 051/2021 de sua autoria, aprovada nesta Sessão. O Sr.

Presidente verificou e constatou que as proposições mencionadas pelo Vereador Jorge Passos

apresentavam o mesmo sentido e retirou de pauta o Pedido de Providências nº 101/2021, de autoria
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do Vereador Márcio Sá, informando o arquivamento da matéria. A palavra foi franqueada e o Ver.

Márcio Sá fez uso da fala realizando a defesa do Pedido de Providências nº 076/2021. Discorreu

sobre a importância do Poder Executivo Municipal, através do Departamento de Trânsito –

DMTRANS, tomar providências no sentido de que seja feita uma faixa para pedestres na Av.

Francisco Carlos Jansen, Bairro Guarita mas especificamente em frente ao Centro Odontológico

(CEO), neste município. Encerrou a sua fala solicitando aos demais vereadores a aprovação da

matéria. O Ver. Celso Tacoani fez uso da fala parabenizando o vereador autor da matéria e

discorrendo sobre a matéria em discussão. Informou que havia feito proposição no mesmo sentido

na Legislatura anterior. Disse esperar que após concluída a licitação, a matéria fosse atendida.

Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Ver. P.A. Pedro Augusto fez uso da

fala discorrendo sobre a importância da matéria em discussão. Relatou que em conversa com o

Diretor do DMTRANS foi mencionada a necessidade de uma engenharia de tráfego no município de

Timon. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria.  O Ver. Helder Kaic fez uso da

fala mencionando que na Legislatura passada, quando assumiu a cadeira de vereador na qualidade

de suplente, havia apresentado proposição solicitando sinalização de trânsito. Discorreu sobre a

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

submeteu em votação o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 076/2021. A referida matéria foi

aprovada por unanimidade. Ato seguido, submeteu em discussão o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

Nº 098/2021. O Ver. Irmão Francisco fez uso da fala realizando a defesa da matéria. Destacou a

importância do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude

e Lazer, tomar providências no sentido de realizar a construção de uma Quadra Poliesportiva, no

Povoado São José dos Cacetes, neste Município. Encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais

vereadores na aprovação da matéria.  O Ver. Thiago Carvalho fez uso da fala parabenizando o

vereador autor da matéria. Teceu elogios à maneira como o Vereador Irmão Francisco vinha se

articulando no sentido de conseguir recursos para que as proposições de sua autoria fossem

realizadas. Discorreu sobre a importância da matéria em discussão e encerrou a sua fala

manifestando voto favorável a mesma. O Sr. Presidente submeteu o PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 098/2021 em votação. A referida proposição foi APROVADA por

unanimidade. Em seguida, solicitou um minuto de silêncio em homenagem póstuma às pessoas que

perderam suas vidas em decorrência da Covid-19, entre os quais mencionou o Sr. Moura, a Sra.

Marcolina Rodrigues, tia do Vereador |Márcio Sá, o Ex-Vereador Joãozinho da Farmácia e a Sra.
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Maria de Jesus, mãe do Coronel Viana. 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 12:59h (doze horas e cinquenta e nove minutos). Sala das Sessões da Câmara Municipal

de Timon, Estado do Maranhão, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março de 2021.


