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Ata da 1970ª (milésima nongentésima septuagésima) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de

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

Neto.

Aos 05 (cinco) dias do mês de abril 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; 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 18 (dezoito) vereadores presentes.

Ausência Justificada: Denisvaldo Gino de Sousa; Francisco de Morais Reis; Luís Carlos da Silva Sá.

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

EXPEDIENTE DO DIA:  PROJETO DE LEI Nº 023/2021 – Autor: Ver. Ulysses Waquim – Ementa:

Institui o Auxilio Emergencial a Cultura em Timon-MA, destinado aos músicos e cantores, em

decorrência suspensão das festas e eventos em 2021 por força da permanência da pandemia da

COVID-19. REQUERIMENTO Nº 023/2021 – Autor: Ver. Netos Peças – Ementa: Requer ao Poder

Executivo Municipal, através da Superintendência de Limpeza Pública e Urbanização – SLU, no

sentido que seja feita a limpeza do Bairro Bela Vista no trecho que compreende da Travessa 15 até

beco Zero, neste Município. INDICAÇÃO Nº 085/2021 – Autor: Ver. Neto Peças – Ementa: Indica

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

necessidade de que seja feita a complementação da calçamento da Travessa 18, assim com a

construção de calçamento da Rua Nove do trecho entre a Travessa15 e Travessa 18 Bairro Bela Vista,

neste Município. INDICAÇÃO Nº 086/2021 – Autor: Ver. Neto Peças – Ementa: Indica ao Poder

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

que seja feita a recuperação da Boca do Lobo da galeria do Bairro Bela Vista localizado na Rua 09 com

a Travessa 18, assim também coma construção de 70 metros complementar de galeria, Bairro Vista,

neste Município. INDICAÇÃO Nº 087/2021 – Autor: Ver. Neto Peças – Ementa: Indica ao Poder

Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, a necessidade de
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que seja feita a recuperação da bueira localizada ao lado das Águas de Timon-MA, neste Município.

INDICAÇÃO Nº 088/2021 – Autor: Ver. Jorge Passos – Ementa: Indica ao Poder Executivo

Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e Superintendência de

Limpeza Pública e Urbanização de Timon-MA – SLU, a restauração de calçadas e limpeza na área

interna do Cemitério Municipal São Miguel na Rua 20 (vinte) 74 Flores II, neste Município.

INDICAÇÃO Nº 089/2021 – Autor: Ver. Jorge Passos – Ementa: Indica ao Poder Executivo

Municipal, através da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer – SEMEJ, a realização de

reforma e instalação de alambrados, arquibancadas, vestiários e iluminação campos de futebol

localizados na Rua Ten. Antonio Corrêa da Silva (Rua 100) com o beco 24 no Bairro Bela Vista, neste

Município. INDICAÇÃO Nº 090/2021 – Autor: Ver. Ivan do Saborear  – Ementa: Indica ao Poder

Executivo Municipal, através da Superintendência de Limpeza Pública e Urbanização de Timon-

MA, a necessidade urgente de que seja disponibilizado um local próprio para que os munícipes

possam depositar os entulhos e similares na parte urbana do Município. INDICAÇÃO Nº 091/2021

– Autor: Ver. Ivan do Saborear  – Ementa: Indica ao Deputado Federal Pedro Lucas Fernandes/MA,

no sentido que o mesmo envide esforços na aquisição de uma Patrulha Mecanizada com

implementos para atendimento à Comunidade e Associação dos Produtores Rurais da Comunidade

Paiol – APRUCOP. INDICAÇÃO Nº 092/2021 – Autor: Ver. Ivan do Saborear  – Ementa: Indica ao

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

construção de estrada de acesso, com passagem molhada, na Comunidade Paiol, entre a MA-040 e

até próximo das margens do Rio Parnaíba, na Zona Rural, neste Município. INDICAÇÃO Nº

093/2021 – Autor: Poder Executivo Municipal  – Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal,

através da Secretaria Municipal de Saúde, a necessidade de que seja feito com prioridade a vacinação

contra o COVID-19 aos trabalhadores de farmácias e drogarias que exercem suas atividades no

Município de Timon. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 108/2021 – Autor: Ver. Jorge Passos –

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

Obras e Infraestrutura, que seja realizado a reabertura da Rua 102 interligando a Travessa 16 ao

Colégio Lauro Rodrigues no Bairro Bela Vista, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº

109/2021 – Autor: Ver. Márcio Sá – Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo Municipal,

através da Casa Civil, para que seja feito a homenagem ao Sr. Pedro Rodrigues da Silva (Pai do Sr.

Benici), colocando o nome na Praça que esta sendo construída no Povoado Campo Grande, neste

Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 110/2021 – Autor: Verª.  Alynne Macêdo – Ementa:
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Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura, no sentido de que se faça o asfaltamento das Ruas 13,14, 15, 16, 17 e 11 que fica no

final da Rua H, e asfaltamento na Rua H em sua extensão do Bairro São Francisco, melhorando o

saneamento básico e a saúde da população. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 111/2021 – Autor:

Verª.  Alynne Macêdo – Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, através da

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no sentido de que se faça o asfaltamento na Rua 15

entre Av. Boa Vista com Av. São Luís do Bairro Sucupira, melhorando o saneamento básico e a saúde

da população. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 112/2021 – Autor: Verª.  Alynne Macêdo –

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

Obras e Infraestrutura, no sentido de que se faça o asfaltamento na Rua 14 entre a Rua 106 e Rua 107

no Bairro São Francisco, melhorando o saneamento básico e a saúde da população. PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 113/2021 – Autor: Verª.  Alynne Macêdo – Ementa: Solicita providências ao

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

que se faça a recuperação asfáltica da Av. Luis Firmino de Sousa em sua extensão, melhorando o

saneamento básico e a saúde da população. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 114/2021 – Autor:

Verª.  Alynne Macêdo – Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, através da

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no sentido de que se faça uma galeria na Rua 109

entre Av. Francisco Carlos Janssen e Rua 06 no Bairro São Francisco em sua extensão seja feito na

mesma o asfaltamento em melhorando o saneamento básico e a saúde da população. PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 115/2021 – Autor: Verª.  Alynne Macêdo – Ementa: Solicita providências ao

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

que se faça o asfaltamento da Av. Perimetral trecho que se dar acesso o Bairro Marimar que se faça o

asfaltamento, melhorando o saneamento básico e a saúde da população. PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 116/2021 – Autor: Verª.  Alynne Macêdo – Ementa: Solicita providências ao

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

que se faça o asfaltamento na Rua 04 do Loteamento Boa Vista com Av. Perimetral, Bairro

Loteamento Boa Vista, melhorando o saneamento básico e a saúde da população. PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 117/2021 – Autor: Verª.  Alynne Macêdo – Ementa: Solicita providências ao

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

Timon-MA-SLU, no sentido de que se faça uma capina e limpeza no Bairro Marimar. ORDEM DO

DIA: PROJETO DE LEI Nº 010/2021 – Autor: Ver. Felipe Andrade – Ementa: Dispõe sobre a fixação
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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. (2ª VOTAÇÃO). 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.

REQUERIMENTO Nº 020/2021 – Autor: Verª. Da Luz Sete Estrelas – Ementa; Requer do Poder

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

feita a inclusão dos Conselheiros Tutelares e garís na lista de prioridade no recebimento da vacina

para Covid-19, neste Município. INDICAÇÃO Nº 056/2021 – Autor: Ver. Coca do Matapasto –

Ementa: Indica ao Plenário desta Casa para aprovação e envio ao Instituto de Educação, Ciências e

Tecnologia do Maranhão que proceder estudo de viabilidade de oferta de cursos técnicos e

profissionalizantes em parceria com a Casa Familiar Rural do município. INDICAÇÃO Nº 058/2021

– Autor: Ver. Jorge Passos – Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria

Municipal de Obras e Infraestrutura – SEINFRA, a necessidade de que seja feita a pavimentação

asfáltica das ruas: Luiz Pires se Sá (antiga Rua 80), com inicio na rua 17 até a Avenida Perimetral,

Travessa Napoleão Guimarães com inicio na rua 17 até a rua 19 e Travessa João Castelo com inicio na

rua 17 até a rua Filomena Martins Nazareno Bringel, ambas no Bairro Parque Piauí II, neste

município. INDICAÇÃO Nº 065/2021 – 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 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 070/2021 – Autor: Ver. Jorge Passos – Ementa: Indica ao Poder

Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SEINFRA, a

pavimentação com paralelepípedo e meio fio do Beco 18 e 19 com a Rua 102 em toda sua extensão no

Bairro Bela Vista, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 073/2021 – Autor: Ver.

Thiago Carvalho - Ementa: Solicita providência ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria

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

formosa, no bairro parque aliança, neste município. INDICAÇÃO Nº 074/2021 – Autor: Ver. Jorge
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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 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. 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 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. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 093/2021 – Autor: Ver. Ulysses Waquim – Ementa:

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

Municipal de Iluminação Pública – DEMIP, no sentido de que seja feito a iluminação colocando

lâmpadas nos postes, no Residencial Novo Tempo, Rua 02, Quadra B, próximo a Casa 10, neste

Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 094/2021 – Autor: Ver. Ulysses Waquim – Ementa:

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

Municipal de Iluminação Pública – DEMIP, no sentido de que seja feito a iluminação colocando

lâmpadas nos postes, no Povoado Brejo do Pascoal, neste Município. PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 095/2021 – Autor: Ver. Thiago Carvalho – Ementa: Solicita providências com

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

DMTRANS, no sentido de que seja feito a sinalização em frente ao Supermercado Carvalho da

Avenida Teresina, Bairro Parque Piauí, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº

099/2021 – Autor: Ver. Irmão Francisco – Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo

Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, no sentido de que seja feita a

implementação da continuidade do ensino fundamental na escola do Povoado São José dos Cacetes,

neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 100/2021 – Autor: Ver. Celso Tacoani –

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

Limpeza Pública e Urbanização de Timon-SLU, no sentido de que seja feita a capina e limpeza em

toda sua extensão do Fio da COHEB, com inicio da Av. Parnarama até a proximidade da BR-316,
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neste Município. 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. O Sr. Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando

a todos e em seguida submeteu em 2ª (segunda) votação o PROJETO DE LEI Nº 010/2021, de autoria

do Vereador Felipe Andrade. O referido Projeto de Lei foi APROVADO em 2ª (segunda) votação

por unanimidade. Em seguida, submeteu em discussão o REQUERIMENTO Nº 018/2021. O Ver.

Helder Kaic fez uso da fala realizando a defesa da matéria. Destacou a importância do Poder

Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura, realizar a ampliação e

modernização da Biblioteca Municipal Odilo Costa, neste Município. Argumentou que a Biblioteca

Municipal de nossa cidade não se encontra adequada às tecnologias e demandas atualmente

existentes e por esse motivo, havia apresentado a referida proposição. Disse acreditar que a leitura

liberta e oferece referências aos nossos jovens e crianças. Destacou a importância de se incentivar a

leitura.  Encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais vereadores na aprovação da matéria. O

Ver. Felipe Andrade fez uso da fala e enalteceu a matéria em discussão e informou que tem a

intencionalidade de apresentar Projeto de Lei criando a Biblioteca Digital no Município de Timon.

Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Sr. Presidente parabenizou o vereador

da matéria e destacou a importância da aprovação da mesma. Fez uso da fala o Ver. Ivan do

Saborear cumprimentando a todos e mencionando a importância da realização da reforma da

Biblioteca Municipal. Sugeriu que o vereador autor da matéria incluísse na proposição a solicitação

de ajuda por parte da Secretaria de Estado de Educação e de Cultura. Encerrou a sua fgala

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

todos e parabenizando o vereador autor da matéria pela iniciativa. Disse entender que os timonenses

merecem uma nova biblioteca. Discorreu sobre a importância da matéria e ressaltou que os objetivos

da proposição deveriam ser executados. Teceu algumas críticas ao vereador Líder do Governo, que

em sua opinião, sempre tem jogado algumas responsabilidades para o Governo do Estado.

Argumentou que os recursos do Município deveriam ser utilizados. Encerrou a sua fala

manifestando voto favorável a matéria. O Ver. Thiago Carvalho fez uso da fala discorrendo sobre a

importância da leitura para jovens e crianças. Destacou a importância da matéria e encerrou a sua

fala manifestando voto favorável a mesma. Fez uso da fala o Ver. Celso Tacoani cumprimentando a

todos e parabenizando o vereador autor da matéria pela iniciativa. Discorreu sobre a importância da
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leitura e destacou que quem ler bastante se atualiza, fala bem e escreve bem. Disse ainda, que o

Vereador Ivan do Saborear fez muito bem em lembrar do Governo do Estado no tocante a

participação na realização da referida ampliação da Biblioteca Municipal. Encerrou a sua fala

manifestando voto favorável a matéria. Fez uso da fala o Ver. Juarez Morais cumprimentando a

todos e informando que na Rua 100 (cem), ao lado do Colégio Marechal Castelo Branco, havia uma

construção de uma biblioteca por parte do Governo do Estado que se arrasta há mais três anos.

Destacou que a solicitação da referida biblioteca era de autoria do Vereador Uilma Resende.

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

cumprimentando a todos e parabenizando o vereador autor da matéria. Fez um breve relato acerca

da época em que usou a Biblioteca Municipal, quando ainda era estudante e destacou a importância

da mesma. Discorreu sobre a necessidade de ampliação e modernização da referida biblioteca e

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

cumprimentando a todos e referindo-se a matéria em discussão lembrou da saudosa Professora

Mundoca, que em sua opinião, se tratava de uma desbravadora no tocante ao incentivo à leitura.

Discorreu sobre a importância da matéria e encerrou a sua fala manifestando voto favorável a

mesma. O Ver. Helder Kaic fez uso da fala e informou a Senhor Presidente que iria acatar a sugestão

do Vereador Ivan do Saborear. Solicitou que fosse feita uma emenda ao Requerimento nº 018/2021,

de sua autoria, no sentido de solicitar parceria ao Governo do Estado, através da Secretaria de Estado

de Educação e Secretaria de Estado de Cultura, para a ampliação e modernização de Biblioteca

Municipal Odilo Costa, neste Município. O Sr. Presidente acatou a solicitação realizada pelo

vereador Helder Kaic e solicitou a Assessoria da Presidência eu tomasse as devidas

providências naquele sentido. Em seguida, submeteu em votação o REQUERIMENTO Nº 018/2021.

A referida proposição foi APROVADA por unanimidade. O REQUERIMENTO Nº 020/2021 foi

submetido em discussão. Fez uso da fala a Verª. Da Luz do Sete Estrelas cumprimentando a todos e

realizando a defesa da matéria. Destacou a importância e a necessidade do Poder Executivo

Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMS, realizar a inclusão dos Conselheiros

Tutelares e garis na lista de prioridade no recebimento da vacina para Covid-19, neste Município.

Encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais vereadores na aprovação da matéria. A Verª

Profª. Vanda fez uso da fala cumprimentando a todos e parabenizando a vereadora autora da

matéria. Discorreu sobre a necessidade dos garis e conselheiros tutelares terem prioridade no

recebimento da vacina contra o Covid-19. Encerrou sua fala manifestando voto favorável a matéria.
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Fez uso da fala o Ver. Juarez Morais parabenizando a vereadora autora da matéria e discorrendo

sobre a necessidade de se dar prioridade aos garis e conselheiros tutelares receberem a vacina do

Covid-19. Sugeriu que fosse incluído os balconistas das farmácias numa emenda ao Requerimento

em discussão. A Verª. Da Luz do Sete Estrelas fez uso da fala e acatando o pedido do Vereador

Juarez Morais, solicitou ao Senhor Presidente que incluísse os balconistas de farmácias no

Requerimento de sua autoria. O Ver. Thiago Carvalho fez uso da fala cumprimentado a todos e

discorrendo sobre a importância da matéria. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a

mesma. O Ver. Márcio Sá fez uso da fala cumprimentando a todos e parabenizando a vereadora

autora da matéria. Discorreu a respeito da matéria e discussão e fez um breve relato acerca dos

critérios utilizados pelo Ministério da Saúde no que diz respeito aos grupos prioritários para o

recebimento da vacina. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Ver. Neto

Peças fez uso da fala e fez questão de chamar a atenção para um detalhe, que em sua opinião, se trata

de algo muito importante, diz respeito a compra de EPI’s para os garis, pois estes profissionais não

estavam usando luvas e outras formas de proteção. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável

a matéria. O Ver. P.A. Pedro Augusto fez uso a fala cumprimentando a todos e destacando que o

número de mortes havia caído e acredita que isso se devia a vacinação que estava sendo realizada.

Discorreu sobre a importância da matéria em discussão e encerrou a sua fala manifestando voto

favorável a mesma. O Ver. Ulysses Waquim fez uso da fala parabenizando a vereadora autora da

matéria. Discorreu sobre a importância da matéria em discussão e relatou que havia recebido uma

denúncia relacionada o uso das sobras de vacinas e da questão de favorecimento para alguns

moradores de uma determinada rua. Fez uma breve análise sobre os grupos prioritários e os critérios

utilizados para o recebimento das sobras de vacinas. Destacou que havia um número de telefone da

Prefeitura Municipal de Timon, no qual estava sendo realizado cadastro para tomar sobra da vacina.

Solicitou que esse número de telefone fosse divulgado, pois a população não tinha conhecimento do

mesmo. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Ver. Thiago Carvalho fez uso

da fala e informou que o Ex-Vereador Domingos Correa havia acabado de falecer. O Sr. Presidente

informou que ao final da sessão iria solicitar um minuto de silencia em homenagem póstuma ao Ex-

Vereador falecido. A Ver. Alynne Macedo fez uso da fala cumprimentando a todos e informou que

se encontrava totalmente recuperada do Covid-19. Agradeceu a todos que se preocuparam com seu

estado de saúde. Parabenizou a vereadora autora da matéria e discorreu sobre a importância da

aprovação da mesma. Concordou com a fala do Vereador Márcio Sá, pois os pedidos de inclusão dos
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grupos prioritários eram realizados aqui, mas sabíamos que dependia dos critérios usados pelo

Ministério da Saúde, no Plano Nacional de Imunização. Encerrou a sua fala mencionando que a

emenda sugerida pelo Vereador Juarez Morais seria pertinente, pois existe uma Lei Federal que

torna as farmácias em estabelecimentos de saúde.  O Sr. Presidente informou que iriam realizar a

votação da matéria em discussão sem a emenda de autoria do Vereador Juarez Morais, sendo que na

próxima sessão votariam outra matéria em nome da Câmara Municipal de Timon, através da qual a

referida emenda seria contemplada. O Ver. Ivan do Saborear fez uso da fala parabenizando a

vereadora autora da matéria pela iniciativa. Sugeriu a citada vereadora que solicitasse a Mesa

Diretora desta Casa que encaminhasse expediente informando sobre a aprovação de sua matéria ao

Governo do Estado, para que esse por sua vez, encaminhasse ao Governo Federal. Referindo-se ao

Vereador Ulysses Waquim, reportou-se ao mesmo argumentando que o município de Timon fazia

parte do Estado do Maranhão e afirmou que não estava ocorrendo nenhum tipo de favorecimento no

que dizia respeito ao quadro de vacinação no município de Timon. Reportando-se ao Vereador Neto

Peças, informou que os garis estavam recebendo os EPI’s. Fez uso da fala o Ver. Juarez Morais

argumentando que a fala do Vereador Ivan do Saborear, em sua opinião, deixava de legitimar os

vereadores. Destacou que os vereadores foram eleitos pelo povo e isso lhes dava legitimidade. O

Ver. Jorge Passos fez uso da fala parabenizando a vereadora autora da matéria pela iniciativa e

discorrendo sobre a importâncias da mesma para os grupos prioritários de nosso município. Sugeriu

que fosse realizada uma emenda na matéria em discussão, sendo incluídos os deficientes visuais. O

Sr. Presidente submeteu em votação o REQUERIMENTO Nº 020/2021. A referida proposição foi

APROVADA por unanimidade. Dando continuidade, submeteu em discussão as INDICAÇÕES

Nº 058/2021, 070/2021 e 074/2021. Fez uso da fala o Ver. Jorge Passos realizando a defesa das

matérias em discussão. Discorreu sobre a necessidade do Poder Executivo Municipal, através da

SEINFRA, fazer a pavimentação asfáltica das ruas: Luiz Pires se Sá (antiga Rua 80), com início na rua

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

Travessa João Castelo com início na rua 17 até a rua Filomena Martins Nazareno Bringel, ambas no

Bairro Parque Piauí II, bem como a pavimentação com paralelepípedo e meio fio do Beco 18 e 19 com

a Rua 102 em toda sua extensão no Bairro Bela Vista, e ainda, realizar 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. Encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais

vereadores através da aprovação das matérias de sua autoria. Fez uso da fala o Ver. Ulysses
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Waquim parabenizando o vereador autor das matérias e tecendo elogios ao mesmo. Destacou a

importância da aprovação matérias em discussão e alegou que as proposições apresentadas pelos

vereadores desta Casa são o retrato do município de Timon. Encerrou a sua fala fazendo várias

críticas à gestão municipal e ao vereador Líder do Governo. A Verª. Profª. Vanda fez uso da fala

parabenizando o vereador autor das matérias. Discorreu sobre os problemas de infraestrutura na

cidade de Timon. Teceu algumas críticas ao governo municipal e encerrou a sua fala manifestando

voto favorável às matérias. Fez uso da fala o Ver. Thiago Carvalho parabenizando o vereador autor

das matérias pela iniciativa e discorreu sobre a importância da aprovação das mesmas. Encerrou a

sua fala manifestando voto favorável às mesmas. Fez uso da fala o Ver. Ivan do Saborear

parabenizando o vereador autor das matérias e discorrendo sobre a importância das referidas

matérias. Fez uma breve análise acerca do papel do vereador e informou que estava sempre

entrando em contato com todas as secretarias municipais, no sentido de viabilizar e atender todas as

proposições apresentadas nesta Casa.  Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias.

Fez uso da fala o Ver. Neto Peças parabenizando o vereador autor das matérias e elogiando o

mesmo. Discorreu sobre a importância das proposições em discussão. Fez algumas críticas à gestão

municipal e encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias. O Ver. Juarez Morais fez

uso da fala referindo-se especificamente a Indicação nº 074/2021 e afirmando que desde o início de

seu primeiro mandato havia intensificado várias ações através do seu trabalho de vereador

direcionadas para o citado povoado. Justificou que as referidas ações são oriundas de recursos do

Governo do Estado e explicou que a maioria das terras daquele povoado são “terras devolutas” e em

virtude disso, teve de ir a São Luís para solicitar levantamento referente as referidas terras para que

os posseiros pudessem receber o título de posse das mesmas. Fez um breve relato de todas as ações

que havia realizado no povoado Jabuti e destacou que algumas benfeitorias solicitadas ao Poder

Executivo Municipal não haviam sido atendidas e que os moradores realizaram algumas dessas

benfeitorias por conta própria. Ressaltou que desde o ano de 2012 (dois mil e doze), quando assumiu

o seu primeiro mandato de vereador até o presente momento, o Poder Executivo não realizou

nenhuma ação no povoado jabuti. Encerrou a sua fala explicando que quando se trata de terras

devolutas somente o Estado pode executar, sendo necessário entender qual a atribuição do vereador

e do deputado. O Sr. Presidente submeteu em votação as INDICAÇÕES Nº 058/2021, 070/2021 e

074/2021. As referidas proposições foram APROVADAS por unanimidade. Em seguida, submeteu

em discussão a INDICAÇÃO Nº 065/2021. Fez uso da fala o Ver. Ivan do Saborear realizando a
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defesa da proposição de sua autoria. Discorreu sobre a necessidade do Poder Legislativo Municipal,

encaminhar 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. Destacou que os vereadores poderiam e deveriam solicitar a destinação

de recursos para a realização de obras no município aos deputados e ao Governo do Estado.

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 proposição. Discorreu sobre a

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

Ver. Márcio Sá fez uso da fala parabenizando o vereador autor da matéria e discorrendo sobre a

importância da aprovação da mesma. Destacou que ao solicitar uma obra ao Governo do Estado não

exime a Prefeitura de sua contrapartida. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a

proposição. O Ver. P.A. Pedro Augusto fez uso da fala discorrendo sobre a importância da matéria

em discussão e destacando que a solicitação é salutar e que em sua opinião, entende ser

perfeitamente natural solicitar recursos ao Governo do Estado, pois os deputados tiveram votos no

município de Timon. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a proposição. Fez uso da fala a

Verª. Da Luz do Sete Estrelas parabenizando o vereador autor da matéria pela iniciativa. Discorreu

sobre a importância da reforma e revitalização do Estádio Miguel Lima. Encerrou a sua fala

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

retirasse o seu nome da autoria da proposição e colocasse em nome de todos os vereadores, ou seja,

da Câmara Municipal de Timon, sendo que após sua aprovação fosse enviado cópia aos deputados

estaduais. Fez uso da fala o Ver. Felipe Andrade parabenizando o vereador autor da matéria e

discorrendo sobre a importância da aprovação da mesma. Destacou que o Estádio Miguel Lima

necessita da referida reforma e ressaltou que a ajuda de todas as esferas é de suma importância.

Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a mesma. O Ver. Dr. Torquato fez uso da fala

discorrendo sobre a importância da proposição de autoria do vereador Ivan do Saborear. Destacou a

necessidade de se fiscalizar as obras realizadas no município e ressaltou a importância da

revitalização do Estádio Miguel Lima. Parabenizou o vereador autor da matéria e encerrou a sua fala

manifestando voto favorável a mesma. O Ver. Celso Tacoani fez uso da fala discorrendo sobre a

importância da revitalização do Estádio Miguel Lima e parabenizando o vereador autor da

proposição. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a mesma.  O Ver. Ulysses Waquim fez

uso da fala dizendo que o vereador autor da matéria vinha colocando um peso sobre as costas do
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Governo do Estado com tantras solicitações. Destacou que os recursos direcionados ao município

continuavam sendo transferidos mensalmente. Parabenizou o vereador autor da matéria pela

iniciativa e afirmou que em sua opinião, a solicitação também deveria ser direcionada a Senhora

Prefeita. Argumentou que quando o Lider do Governo não fazia solicitação ao Poder Executivo

Municipal, estava dando uma demonstração clara de desmotivação por parte dos vereadores com

relação às ações da Prefeitura de Timon. Mencionou que existem diversos programas federais

através dos quais o município consegue recursos, mas o município de Timon não se inscreveu nos

referidos programas. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Ver. Juarez

Morais fez uso da fala discorrendo sobre a importância da proposição. Argumentou que os recursos

do Governo do Estado são de suma importância para o município e destacou que as obras de grande

porte de nossa cidade são todas oriundas de recursos do Governo do Estado. Discorreu sobre os

valores da Lei Orçamentária Anual destinados ao esporte e ressaltou que os referidos valores não

foram utilizados. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Sr. Presidente

submeteu a INDICAÇÃO Nº 065/2021 em votação. A referida proposição foi APROVADA por

unanimidade com as modificações solicitadas por seu autor. Em seguida, submeteu em discussão a

INDICAÇÃO Nº 066/2021. O Ver. P.A. Pedro Augusto fez uso da fala realizando a defesa da

proposição de sua autoria. Destacou a importância e necessidade do Poder Executivo Municipal,

através do Departamento de Trânsito – DMTRANS, fazer a sinalização no cruzamento da Avenida

Perimetral com a Avenida Luís Firmino de Sousa (Av. do Hospital), neste município. Encerrou a sua

fala manifestando o apoio dos demais vereadores na aprovação da matéria. Não havendo quem

quisesse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente submeteu em votação a INDICAÇÃO Nº 066/2021. A

referida proposição foi APROVADA por unanimidade. Registrou ainda, que iria retirar de pauta os

Pedidos de Providências nº 073/2021 e 095/2021, de autoria do Vereador Thiago Carvalho a pedido

do autor das mesmas. Em seguida, submeteu em discussão a INDICAÇÃO Nº 082/2021. Fez uso da

fala o Ver. Dr. Torquato realizando a defesa da matéria de sua autoria. Discorreu sobre a

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

e Infraestrutura, fazer a pavimentação asfáltica da Rua Topázio do bairro Joia, neste Município.

Relatou que o problema ocorre em decorrência de um construtor de uma casa que fez a

pavimentação apenas na frente da mesma, gerando assim, alagamento na referida rua. Encerrou a

sua fala solicitando o apoio dos demais vereadores na aprovação da matéria. O Ver. P.A. Pedro

Augusto fez uso da fala dizendo ter conhecimento do problema e destacando que se trata de uma
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solicitação antiga por parte dos moradores daquele bairro. Mencionou que o Secretário Municipal de

infraestrutura havia sido informado sobre o referido problema e que o mesmo garantiu buscar

soluções para aquela situação. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Ver.

Ulysses Waquim fez uso da fala parabenizando o vereador autor da proposição e discorrendo sobre

a necessidade de se resolver o problema de infraestrutura nas ruas da cidade de Timon. Encerrou a

sua fala manifestando voto favorável a proposição. O Sr. Presidente submeteu em votação a

INDICAÇÃO Nº 082/2021. A referida matéria foi APROVADA por unanimidade. Ato contínuo,

informou que o Pedido de Providências nº 090/2021 seria retirado de pauta e arquivado, em virtude

de haver proposição no mesmo sentido de autoria do Vereador Jorge Passos aprovada recentemente.

Dando continuidade, submeteu em discussão os PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS Nº 092/2021 e

105/2021. Fez uso da fala o Ver. Márcio Sá realizando a defesa das proposições de sua autoria.

Discorreu sobre a importância do Poder Executivo Municipal, através do Serviço de Água e Esgoto

de Timon-Ma (SAAE), tomar as devidas providências no sentido de que seja construído um poço

tubular no Povoado Mata Grande, neste município. Solicitou que a Assessoria da Presidência fizesse

a correção da redação do Pedido de Providências nº 105/2021, pois a solicitação não se tratava da

construção de um poço tubular, mas solicita providências ao Poder Executivo Municipal, através do

Serviço de Água e Esgoto de Timon (SAAE), no sentido que seja construído um reservatório de água

ao lado do Colégio São Francisco de Assis no Povoado Buriti do Meio, neste Município. Destacou a

importância da aprovação das matérias e ressaltou que o papel dos deputados que tiveram votos no

município é de suma importância, especialmente no sentido de destinar recursos para esse tipo de

obra. Encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais vereadores na aprovação das matérias.  Fez

uso da fala o Ver. Ulysses Waquim parabenizando o vereador autor das proposições e destacando

que o deputado Edilázio destinou recursos para o município de Timon. Fez um breve relato acerca

das emendas do referido deputado as quais foram destinadas ao município de Timon. Encerrou a

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

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS Nº 092/2021 e 105/2021. As referidas matérias foram

APROVADAS por unanimidade. Em seguida, submeteu em discussão os PEDIDOS DE

PROVIDÊNCIAS Nº 093/2021 e 094/2021. Fez uso da fala o Ver. Ulysses Waquim realizando a

defesa das proposições de sua autoria. Discorreu sobre a importância do Poder Executivo Municipal,

através do Departamento Municipal de Iluminação Pública – DEMIP, tomar as devidas

providências, com urgência, no sentido de resolver os problemas de iluminação pública, colocando
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lâmpadas nos postes, no Residencial Novo Tempo, Rua 02, Quadra B, próximo a Casa 10, bem como

colocar lâmpadas nos postes, no Povoado Brejo do Pascoal neste Município. Disse esperar que

pudesse fazer aquela solicitação para a Senhora Prefeita. Realizou algumas críticas com relação a

questão da iluminação pública, destacando que a falha nessa prestação de serviço favorecia a onda

de violência na cidade. Encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais vereadores na aprovação

das referidas proposições. O Ver. Dr. Torquato fez uso da fala parabenizando o vereador autor das

matérias e elogiando a atuação do mesmo. Teceu críticas aos problemas de iluminação pública no

município. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias. Fez uso da fala o Ver. Jorge

Passos parabenizando o vereador autor das proposições e destacando que o mesmo tem atuado

bastante no seu mandato. Discorreu sobre a importância das matérias em discussão. Encerrou a sua

fala manifestando voto favorável às proposições. O Sr. Presidente submeteu em votação os

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS Nº 093/2021 e 094/2021. As referidas proposições foram

APROVADAS por unanimidade. Em seguida, submeteu em discussão o PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 099/2021. Fez uso da fala o Ver. Irmão Francisco realizando a defesa da

proposição de sua autoria. Discorreu sobre a importância do Poder Executivo Municipal, através da

Secretaria Municipal de Educação - SEMED, tomar as devidas providências no sentido de fazer a

implementação da continuidade do ensino fundamental na escola do Povoado São José dos Cacetes,

neste Município. Encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais vereadores na aprovação da

matéria. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra o Sr. Presidente submeteu em votação o

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 099/2021. A referida proposição foi APROVADA por

unanimidade. Ato seguido, submeteu em discussão o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 100/2021.

Fez uso da fala o Ver. Celso Tacoani realizando a defesa da proposição de sua autoria. Destacou a

importância do Poder Executivo Municipal, através da Superintendência de Limpeza Pública e

Urbanização de Timon-SLU, tomar as devidas providências no sentido de realizar a capina e

limpeza em toda sua extensão do Fio da COHEB, com início da Av. Parnarama até a proximidade da

BR-316, neste Município. Fez um breve relato acerca dos problemas que tem ocorrido no referido

local, em virtude de algumas pessoas jogarem lixo, vísceras de animais e etc. Destacou que a

Secretaria realiza a limpeza, mas constantemente se repete as mesmas atitudes. Sugeriu que a

Secretaria fizesse uma fiscalização, especialmente no sentido de evitar que as pessoas continuassem

a descartar lixo no referido local, pois aquela atitude interferia na qualidade de vida dos moradores

daquele local. Encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais vereadores na aprovação da
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matéria. Fez uso da fala o Ver. Neto Peças discorrendo sobre a importância da aprovação da matéria

e disse esperar que a mesma fosse atendida. Relatou que esteve naquele local com o Secretário da

Limpeza Pública, mas até o presente momento a situação não foi resolvida. Encerrou a sua fala

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

vereador autor da matéria pela iniciativa. Relatou que havia visitado o referido local juntamente com

o Vereador Neto Peças. Alegou que o vereador autor da matéria havia economizado nas palavras,

pois a situação na Av. Parnarama era caótica. Fez algumas críticas a referida situação e encerrou a

sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Ver. Jorge Passos fez uso da fala parabenizando o

vereador autor da proposição. Discorreu sobre a necessidade de limpeza na referida avenida.

Encerrou a sua fala sugerindo que a Secretaria de Limpeza aumentasse o contingente de

trabalhadores para realizar a limpeza das ruas da cidade. O Ver. P.A. Pedro Augusto fez uso da fala

parabenizando o vereador autor da matéria pela iniciativa e discorrendo sobre a necessidade e

importância de se realizar a limpeza daquela avenida. Destacou que a Senhora Prefeita se

preocupava com aquela situação. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. Fez uso

da fala o Ver. Ivan do Saborear parabenizando o vereador autor da proposição e elogiou o mesmo

por sua atuação. Teceu algumas críticas àquelas pessoas que em sua opinião, são da política do

“quanto pior melhor”. Discorreu sobre a importância da aprovação da matéria e encerrou a sua fala

manifestando voto favorável a mesma. O Ver. Márcio Sá fez uso da fala parabenizando o vereador

autor da matéria e discorrendo sobre o crescimento da cidade de Timon, destacou que o crescimento

gera vários problemas. Encerrou a sua fala argumentando que o Secretário de Limpeza estava

desempenhando o seu trabalho. O Sr. Presidente submeteu em votação o PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 100/2021. A referida proposição foi APROVADA por unanimidade. Em

seguida, solicitou um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao Ex-Vereador Domingos

Correia. Após o minuto de silêncio o Sr. Presidente desejou que Deus console os corações dos

familiares do Ex-Vereador falecido. 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 11:50h (onze horas e cinquenta e minutos). Sala das Sessões da Câmara Municipal de

Timon, Estado do Maranhão, aos 05 (cinco) dias do mês de abril de 2021.
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