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Ata da 1972ª (milésima nongentésima septuagésima segunda) Sessão Ordinária da Câmara

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

João Caldeira Neto.

Aos 12 (doze) dias do mês de abril do ano 2021 (dois mil e vinte e um), às 09:00h (nove horas), 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; 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; Jorge Marcos da Silva Passos; Juarez Júlio de

Morais Silva Filho; Luís Carlos da Silva Sá; Márcio de Souza Sá; Maria da Luz Sousa Silva Flor; Pedro

Augusto Moraes dos Santos; Phillip Ângelo da Cunha Andrade; Thiago de Carvalho Santos; Ulysses

Almeida Waquim; Vanda Rodrigues dos Santos. Ao todo 19 (dezenove) vereadores presentes.

Ausências: Antonio Francisco da Silva; 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 026/2021 – Autor: Ver. Uilma Resende – Ementa: Autoriza a Prefeitura Municipal de

Timon a utilizar os recursos financeiro e ou, alimentação escolar da educação para transformar em

cestas alimentação a todos os estudantes devidamente matriculados na rede municipal de educação,

durante tempos de pandemias e calamidades. REQUERIMENTO Nº 025/2021 – Autor: Ver. Márcio

Sá – Ementa:  Requer ao Poder Legislativo Municipal, através da Secretaria Estadual de Saúde, no

sentido que o horário de funcionamento do serviço de verificação de óbito (SVO) seja de 24h.

REQUERIMENTO Nº 026/2021 – Autor: Ver. Márcio Sá – Ementa:  Requer ao Poder Legislativo

Municipal, através do DENIT, que seja feito a recuperação da erosão do asfalto da BR-316 entre

Timon e Caxias, na entrada que dá acesso ao Povoado Malhada da Areia. REQUERIMENTO Nº

027/2021 – Autor: Ver. Márcio Sá – Ementa: Requer ao Poder Executivo Legislativo Municipal,

solicitar ao Ministério da Saúde, através do Plano Nacional de Imunização (P.N.I), que coloque nas

prioridades da vacina contra o Covid-19, profissionais da educação da rede pública e privada,

profissionais de assistência social, os garis, profissionais que atuam nas farmácias, profissionais que

atuam nos supermercados e mercadinhos, os frentistas dos postos de combustível, trabalhadores

dos transporte coletivo, os comerciantes das feiras livres, conselheiros tutelares, e os jornalistas

mídia imprensa, e os demais profissionais que atuam dentro dos serviços essenciais. INDICAÇÃO
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Nº 097/2021 – Autor: Ver. Jorge Passos – Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, através da

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrurura - SEINFRA, a necessidade de que seja feita a

pavimentação asfáltica dos Becos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 0, 1, 2, 3 e 4 do Bairro Bela Vista, neste

Município. INDICAÇÃO Nº 098/2021 – Autor: Ver. Jorge Passos – Ementa: Indica ao Poder

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

necessidade de que seja feita a pavimentação asfáltica com meio fio e sarjeta da Rua Ten. Antônio

Corrêa da Silva (Rua 100) a partir da Av. Perimetral em até o final da via e dos Becos 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12 e 13 do Bairro Centro Operário, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 119/2021

– Autor: Ver. Kaic – Ementa: Solicita providencias ao Poder Executivo Municipal, através da

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no sentido de que seja feito recapeamento asfáltico

da Rua 10 do Conjunto Boa Vista, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 120/2021 –

Autor: Ver. Kaic – Ementa: Solicita providencias ao Poder Executivo Municipal, através da

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no sentido de que a operação tapa buraco chegue à

Rua 11 do Conjunto Boa Vista, neste Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 124/2021 –

Autor: Ver. Kaic – Ementa: Solicita providencias ao Poder Executivo Municipal, através da

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no sentido de que seja feito o recapeamento asfáltico

da Rua 70 começando do lado do Banco Bradesco até a Rua 8 do lado da Igreja Nova Aliança, neste

Município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 126/2021 – Autor: Ver. Irmão Francisco – Ementa:

Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, através da Superintendência de Limpeza

Pública e Urbanização de Timon – SLU, no sentido que seja feito a limpeza das Ruas “J” e “L” do

Bairro Cidade Nova, neste município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 127/2021 – Autor: Ver.

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

Departamento Municipal de Iluminação Pública – DEMIP, no sentido que seja feito a manutenção

dos postes das Ruas L, 14 e 17 do Bairro Cidade Nova I, neste município. PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 128/2021 – Autor: Ver. Irmão Francisco – Ementa: Solicita providências ao

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

que seja feito a reforma e ampliação da Unidade Escolar Municipal do Povoado São José dos Cacetes,

ao qual foi pedido a implementação do ensino fundamental completo. PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 129/2021 – Autor: Ver. Irmão Francisco – Ementa: Solicita providências ao

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

Timon – SLU, no sentido que seja feito a limpeza de todos os cemitérios. PEDIDO DE
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PROVIDÊNCIAS Nº 130/2021 – Autor: Ver. Márcio Sá – Ementa: Solicita providências ao Poder

Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, no sentido de que seja realizado

curso de primeiros socorros para o trio gestor das escolas municipais e que em cada escola contenha

um kit básico de primeiros socorros. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 131/2021 – Autor: Ver.

Márcio Sá – Ementa: Solicita providências ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria

Municipal de Obras e Infraestrutura, no sentido de que seja feito a pavimentação asfaltica da Av.

Tiuba, no trecho entre o posto de combustível Bom Jesus até BR-226. ORDEM DO DIA:

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 056/2021 – Autor: Ver. Coca do Matapasto – Ementa: Indica ao

Plenário desta Casa para aprovação e envio ao Instituto de Educação, Ciências e Tecnologia do

Maranhão que proceder estudo de viabilidade de oferta de cursos técnicos e profissionalizantes em

parceria com a Casa Familiar Rural do município. INDICAÇÃO Nº 057/2021 – Autor: Ver. Coca do

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

Desenvolvimento Rural a viabilização de um estudo e elaboração de projeto para construção de

tanques redes de piscicultura nas lagoas do Povoado Laranjeiras, como proposta piloto para o

município. INDICAÇÃO Nº 073/2021 – 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 90, 91 e 92 com inicio na Av. Coheb a

Rua Canaleiro da Vila Monteiro, 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 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

085/2021 – Autor: Ver. Neto Peças – Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, através da
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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 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 093/2021 –

Autor: Poder Legislativo 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 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. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 086/2021 – Autor: Ver. Marcio

sá - Ementa: Solicita providência ao Poder Executivo Municipal, através do Serviço de Água e

Esgoto de Timon-Ma (SAAE), no sentido de que seja construído um poço tubular no Povoado

Campo Grande próximo a associação de moradores, neste município. PEDIDO DE

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

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

neste município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 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 096/2021 – Autor: Ver. Thiago Carvalho – Ementa: Solicita
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providências ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura, no sentido de que seja feito galerias nas seguintes ruas: Travessa Palestina, Rua 17,

Avenida Palestina, Avenida Noroeste, Bairro Parque Aliança, neste Município. PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 097/2021 – Autor: Ver. Jorge Passos – Ementa: Solicita providências ao Poder

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

SLU, que seja realizado um mutirão de limpeza e desobstrução nos Becos 24, 0, 01, 02, 03, 04 e das

Ruas 102, 103 e 104 do Bairro Bela Vista, 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 Executivo Municipal, através da Superintendência de Limpeza Pública –

SLU, no sentido de que sejam realizado mutirão de limpeza no Bairro Marimar, neste Município.

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 110/2021 – 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 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 Luis do Bairro Sucupira, 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 ao Bairro Marimar que se faça o asfaltamento, melhorando o saneamento básico e a saúde da

população. O Sr. Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando a todos e em seguida submeteu

em discussão o REQUERIMENTO Nº 023/2021 e as INDICAÇÕES N٥ 085/2021 e 086/2021. Fez uso

da fala o Ver. Neto Peças realizando a defesa das matérias de sua autoria. Discorreu sobre a importância do

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

realizar a limpeza do Bairro Bela Vista no trecho que compreende da Travessa 15 até Beco Zero, bem

como através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, fazer a complementação do
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calçamento da Travessa 18, assim com a construção de calçamento da Rua Nove do trecho entre a

Travessa 15 e Travessa 18 Bairro Bela Vista; e ainda, 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 Bela Vista, neste Município. Encerrou a sua fala solicitando

a aprovação das referidas matérias. O Ver. Jorge Passos fez uso da fala parabenizando o vereador

autor das proposições e discorrendo sobre a importância da aprovação das mesmas. Fez um breve

relato acerca da situação das ruas do Bairro Bela Vista e disse esperar que os referidos problemas

fossem resolvidos pela Senhora Prefeita. Fez uso da fala o Ver. Ivan do Saborear manifestando voto

favorável a matéria e parabenizando o vereador autor das matérias pela iniciativa. Teceu elogios ao

vereador autor das matérias destacando que o mesmo tem uma excelente atuação. Encerrou a sua

fala fazendo um breve relato sobre as ações do Governo Municipal no Bairro Bela Vista. O Ver.

Ulysses Waquim fez uso da fala parabenizando o vereador autor das proposições em discussão.

Discorreu sobre as matérias e fez algumas críticas a forma como vem sendo conduzido os mutirões

da limpeza realizados pelo Poder Público Municipal e destacou que estavam começando o trabalho

de limpeza num bairro, mas não conclui todas as ruas do mesmo. Encerrou a sua fala manifestando

voto favorável às proposições. O Sr. Presidente submeteu em votação o REQUERIMENTO Nº

023/2021 e as INDICAÇÕES N٥ 085/2021 e 086/2021. As referidas matérias foram APROVADAS

por unanimidade. Em seguida, submeteu em discussão as INDICAÇÕES Nº 056/2021 e 057/2021.

Fez uso da fala o Ver. Coca do Matapasto realizando a defesa das proposições de sua autoria.

Discorreu sobre a importância de se solicitar ao Instituto de Educação, Ciências e Tecnologia do

Maranhão para proceder estudo de viabilidade de oferta de cursos técnicos e profissionalizantes em

parceria com a Casa Familiar Rural do município, e ainda, a viabilização de um estudo e elaboração

de projeto para construção de tanques redes de piscicultura nas lagoas do Povoado Laranjeiras,

como proposta piloto para o município. Destacou que todos os povoados das adjacências ao

Povoado Laranjeiras seriam beneficiados e encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais

vereadores na aprovação das matérias. Fez uso da fala o Ver. Thiago Carvalho parabenizando o

vereador autor das proposições em discussão e discorrendo sobre a importância das mesmas para o

desenvolvimento na área da piscicultura e agricultura no município de Timon. Relatou que também

vem buscando conseguir parcerias no sentido de oferecer cursos em diversas áreas da agricultura

familiar para os timonenses. Elogiou a atuação do vereador autor das matérias e encerrou a sua fala

manifestando voto favorável às mesmas. O Ver. Celso Tacoani fez uso da fala parabenizando o
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vereador autor das matérias em discussão. Fez elogios ao referido vereador no tocante a sua atuação

e destacou que o mesmo tem sempre buscado contemplar a zona rural através de suas proposições.

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

manifestando voto favorável às mesmas. O Ver. Neto Peças fez uso da fala manifestando voto

favorável às matérias em discussão. Sugeriu ao vereador autor das matérias que fizesse uma emenda

à Indicação nº 057/2021, no sentido de que o Poder Executivo Municipal oferecesse infraestrutura a

disposição dos piscicultores, especialmente para colocar tanques para a criação dos peixes. Encerrou

a sua fala discorrendo sobre a importância das matérias. O Ver. Jorge Passos fez uso da fala

parabenizando o vereador autor das matérias e destacando a importância das mesmas. Discorreu

sobre a necessidade de os moradores da região ribeirinha receberem qualificação para desenvolver o

seu trabalho rural. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias. Fez uso da fala o

Ver Ulysse Waquim parabenizando o vereador autor das matérias e fazendo elogios ao mesmo por

sua atuação, especialmente nas questões relacionadas ao homem do campo. Apresentou algumas

demandas relacionadas ao tema, entre as quais foram mencionadas a estrada de acesso ao Povoado

Encarnadinho. Argumentou que os agricultores não tinham como escoar a produção realizada, pois

as estradas estavam em péssima situação. Fez algumas críticas e afirmou que não havia ações

realizadas pelo Poder Executivo Municipal na zona rural de Timon. Encerrou a sua fala

manifestando voto favorável às matérias. O Ver. Ivan do Saborear fez uso da fala parabenizando o

vereador autor das matérias e discorrendo sobre a importância da aprovação das mesmas para o

homem do campo de nosso município. Referindo-se aos discursos proferidos por alguns vereadores

de oposição, argumentou que o Ex-Prefeito havia investido e trabalhado bastante na zona rural.

Justificou que a atual Prefeita estava apenas com três meses de mandato e encerrou a sua fala

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

vereador autor das matérias por sua inciativa. Discorreu sobre a importância da aprovação das

mesmas, pois em sua opinião, o homem do campo precisa de qualificação para o melhor

desempenho de suas funções. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às proposições. O

Ver. Kaká do Frigosá fez uso da fala parabenizando o vereador autor das matérias por sua iniciativa

e fazendo elogios ao mesmo. Fez algumas críticas ao Poder Público Municipal, bem como ao

vereador Líder do Governo e mencionou que o mesmo já havia feito parte da base do governo da Ex-

Prefeita Socorro Waquim e estava sempre culpando a ex-gestora pelos problemas que aconteciam na

atualidade. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável as matérias. Fez uso da fala o Ver. Dr.
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Torquato parabenizando o vereador autor das matérias por sua inciativa. Discorreu sobre a

importância das mesmas e encerrou a sua fala solicitando que a Senhora Prefeita executasse as

proposições e manifestando voto favorável às matérias. A Verª. Da Luz do Sete Estrelas fez uso da fala

parabenizando o vereador autor das proposições e discorrendo sobre a importância da qualificação, geração de

emprego e renda para os moradores do campo. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias. A

Verª. Profª. Vanda fez uso da fala parabenizando o vereador autor das matérias em discussão.

Discorreu sobre a necessidade de se qualificar o homem do campo e destacou que as proposições se

forem atendidas iriam proporcionar qualificação e geração de renda ao homem do campo. Fez

algumas reivindicações relacionadas a questão das estradas de acesso a zona rural e encerrou a sua

fala manifestando voto favorável às matérias. O Ver. Juarez Morais fez uso da fala parabenizando o

vereador autor das proposições e destacando que o vereador Jair Mayner havia iniciado o

movimento relacionado à intencionalidade de se trabalhar com a piscicultura naquela região

ribeirinha, mas infelizmente o Ex-prefeito não havia colocado em prática. Informou que no ano de

2015 (dois mil e quinze) haviam votado matéria naquele mesmo sentido, mas não foi colocado em

prática. Disse torcer para que dessa vez acontecesse. Fez algumas críticas ao Poder Público

Municipal no tocante a temática em discussão e encerrou a sua fala manifestando voto favorável às

matérias. O Ver. Coca do Matapasto fez uso da fala discorrendo sobre a magnitude das proposições

de sua autoria e destacou que a prática da piscicultura pode ser realizada no município de Timon,

pois em sua opinião, temos potencial para isso. Encerrou a sua fala discorrendo relatando que foi

aluno da Casa Rural em nosso município. O Sr. Presidente submeteu em votação as Indicações

INDICAÇÕES Nº 056/2021 e 057/2021. As referidas matérias foram APROVADAS por

unanimidade. Ato seguido submeteu em discussão A INDICAÇÃO Nº 073/2021 e o PEDIDO DE

PROVIDÊNCIAS Nº 097/2021. Fez uso da fala o Ver. Jorge Passos realizando a defesa das

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

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SEINFRA, a fazer a pavimentação asfáltica das Ruas

90, 91 e 92 com início na Av. Coheb a Rua Canaleiro da Vila Monteiro, bem como, através da

Superintendência de Limpeza Pública e Urbanização de Timon-SLU, realizar um mutirão de

limpeza e desobstrução nos Becos 24, 0, 01, 02, 03, 04 e das Ruas 102, 103 e 104 do Bairro Bela Vista,

neste Município. Solicitou ao Senhor Presidente que a Assessoria da Presidência acrescentasse à

Indicação nº 073/2021 as Ruas 89, 94 e 25.  Relatou que esteve na Vila Monteiro e verificado

pessoalmente os problemas das referidas ruas. Disse esperar que a Senhora Prefeita atendesse as
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referidas proposições. Encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais vereadores na aprovação

das proposições. Fez uso da fala o Ver. P. A. Pedro Augusto fez uso da fala parabenizando o

vereador autor das proposições e mencionando que no início do seu mandato havia apresentado

várias proposições solicitando algumas demandas da região do Bairro Bela Vista. Discorreu sobre a

importância da aprovação das matérias. Destacou a realização de mutirão da limpeza no Bairro Bela

Vista, a visita que a Senhora Prefeita havia feito ao citado bairro e suas ações relacionadas as

demandas do referido bairro. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias. O Ver.

Thiago Carvalho fez uso da fala declarando o seu voto favorável às matérias. Discorreu sobre as

suas ações parlamentares relacionadas às demandas das estradas de acesso a zona rural do

município. Encerrou a sua fala destacando ter plena certeza de que o Poder Executivo Municipal não

iria executar cem por cento das proposições aprovadas nesta Casa, mas o papel do parlamentar é

apresentar a proposição solicitando. Fez uso da fala o Ver. Kaká do Frigosá parabenizando o

vereador autor das matérias e elogiando suas ações parlamentares. Fez algumas críticas a vereadores

que em sua opinião, ficavam fazendo mídia através da publicação de fotos nas redes sociais.

Discorreu sobre a importância das matérias em discussão e encerrou a sua fala manifestando voto

favorável às mesmas. Fez uso da fala o Ver. Ulysses Waquim parabenizando o vereador autor das

matérias e discorrendo sobre as demandas existentes no município. Afirmou que o vereador é a

“caixa de ressonância” da cidade e destacou que os vereadores de Timon estavam ficando “acuados”

pela população que os procurava. Fez críticas ao Poder Executivo Municipal que em sua opinião,

não estava cumprindo o seu papel no tocante ao atendimento das solicitações realizadas pelos

vereadores. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias. O Ver. Juarez Morais fez

uso da fala declarando voto favorável às matérias e parabenizando o vereador autor das mesmas.

Discorreu sobre a importâncias das proposições em discussão e encerrou a sua fala aconselhando aos

seus pares que não se deixassem ser embriagados pelo poder e destacando que quando o vereador

apresentava proposições significava que ele estava trabalhando e sendo a “caixa de ressonância” dos

anseios da população. Fez uso da fala o Ver. Ivan do Saborear parabenizando o vereador autor das

matérias e discorrendo sobre a importância da aprovação das mesmas. Sugeriu que aos seus pares

que fossem cautelosos com as suas falas e argumentou que o momento agora era de cuidar e buscar

proteger a vida das pessoas. Fez um breve relato acerca das ações do Poder Executivo no atual

momento de pandemia, dentre as quais mencionou ações relacionadas a saúde da população e

educação remota. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às proposições. O Ver. Jorge
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Passos fez uso da fala discorrendo sobre as funções do vereador e agradecendo a todos os

vereadores pelas manifestações de voto favorável às proposições de sua autoria. O Sr. Presidente

submeteu em votação a INDICAÇÃO Nº 073/2021 e o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 097/2021.

As referidas proposições foram APROVADAS por unanimidade. Em seguida, submeteu em

discussão a INDICAÇÃO Nº 080/2021 e o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 106/2021. Fez uso da

fala o Ver. P.A. Pedro Augusto realizando a defesa das proposições de sua autoria. Destacou a

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

Infraestrutura fazer a recuperação do calçamento da Rua 19 entre a Avenida Teresina e Rua 60,

Bairro Parque Piauí II, bem como fazer operação tapa buracos, em toda extensão da Avenida Luís

Firmino de Sousa (Av. do Hospital), neste Município. Fez algumas críticas aos vereadores que

criticaram as publicações realizadas nas redes sociais e encerrou a sua fala solicitando o apoio dos

demais vereadores na aprovação das matérias de sua autoria. Fez uso da fala o Ver. Kaká do Frigosá

declarando voto favorável às matérias e argumentando que não havia criticado as publicações nas

redes sociais, mas apenas mencionado que não concordava. Encerou a sua fala manifestando voto

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

das matérias e fazendo elogios ao mesmo por sua atuação parlamentar. Discorreu sobre a

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

Ulysses Waquim fez uso da fala parabenizando o vereador autor das matérias por sua atuação

parlamentar. Discorreu sobre as matérias em discussão e fez algumas críticas aos discursos

realizados pelo Lider do Governo. Encerrou a sua fala desejando paz a todos e manifestando voto

favorável às proposições.  Fez uso da fala o Ver. Celso Tacoani declarando voto favorável às

proposições em discussão. Discorreu sobre cada uma das referidas proposições, bem como acerca de

sua importância. Encerrou a sua fala parabenizando o vereador autor das matérias por sua atuação

parlamentar. A Verª. Da Luz do Sete Estrelas fez uso da fala declarando voto favorável às matérias e

fazendo elogios ao autor das proposições por sua atuação parlamentar. Encerrou a sua fala

discorrendo sobre a importância das matérias em discussão. O Ver. Márcio Sá fez uso da fala

parabenizando o vereador autor das matérias e fazendo elogios a sua atuação parlamentar.

Discorreu sobre as demandas existentes na cidade e destacou a importância do papel do vereador

nesse processo. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias. O Ver. P.A. Pedro

Augusto fez uso da fala agradecendo a todos os vereadores pelas manifestações de voto favoráveis

as proposições de sua autoria e destacando algumas ações de sua atuação parlamentar. O Ver. Neto



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON

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

CNPJ. 06.779.466/0001-13

11

Peças fez uso da fala solicitando através de Requerimento Verbal, a prorrogação da sessão por mais

60 (sessenta) minutos. O Sr. Presidente submeteu em votação a INDICAÇÃO Nº 080/2021 e o

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 106/2021. As referidas proposições foram APROVADAS por

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

Vereador Neto Peças, que solicita a prorrogação da sessão por mais 60 (sessenta) minutos.  O

referido Requerimento Verbal foi APROVADO por unanimidade. Dando continuidade, o Sr.

Presidente submeteu em discussão a INDICAÇÃO Nº 081/2021. Realizou a defesa da proposição de

sua autoria destacando que o Governador do Estado havia autorizado a vacinação doas forças

militares. Explicou que foi procurado por alguns profissionais da segurança pública e relatou que

havíamos perdido muitos militares para a Covid-19. Discorreu sobre a importância e a necessidade

do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, fazer a vacinação contra a

COVID-19 como prioridade aos trabalhadores de segurança pública, juntamente com os

trabalhadores da assistência social, neste Município. O Ver. Márcio Sá fez uso da fala parabenizando

o vereador autor da matéria pela iniciativa e discorrendo sobre a importância da aprovação da

referida matéria. Explicou que o município não tem autonomia para decidir quais grupos

receberiam a vacina, pois quando recebiam os lotes de vacinas o Estado já havia decidido os grupos

prioritários que receberiam a vacina. Sugeriu que a proposição fosse enviada diretamente ao

Ministério da Saúde. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a matéria. O Ver. Thiago

Carvalho fez uso da fala declarando voto favorável a matéria e relatando que coincidentemente

havia protocolado proposição com a mesma finalidade, mas havia retirado tendo em vista que o

Senhor Presidente havia protocolado algumas horas antes. Discorreu sobre a importância da

aprovação da referida matéria e destacou que o município não dispõe de autonomia para decidir

quais grupos prioritários iriam receber a vacina. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a

matéria. Fez uso da fala o Ver. Ivan do Saborear discorrendo sobre a importância da matéria em

discussão e destacando que o município não tem autonomia para decidir quais grupos prioritários

iriam receber a vacina. Informou que a Senhora Prefeita estava buscando formas de priorizar e

atender diversos grupos prioritários no tocante ao recebimento da vacina. Encerrou a sua fala

manifestando voto favorável a matéria. O Ver. P.A. Pedro Augusto parabenizando o Senhor

Presidente pela autoria da matéria e discorrendo sobre a importância do trabalho dos profissionais

que estavam na linha de frente e destacando que os mesmos precisam receber a vacina. Ressaltou

que os profissionais da educação também merecem receber a vacina. Relatou que um carteiro de
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nossa cidade havia lhe solicitado que apresentasse proposição no sentido de incluir a sua profissão

nos grupos prioritários que iriam receber a vacina. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável

a matéria. O Ver. Ulysses Waquim fez uso da fala parabenizando o Senhor Presidente pela

iniciativa. Discorreu sobre a importância da aprovação da matéria em discussão. Disse acreditar que

em breve, o Governo do Estado abrirá flexibilização da vacina para os grupos prioritários. Relatou

que realizou a leitura do Plano Nacional de Vacinação e de todas as notas técnicas emitidas pelo

Governo do Estado referentes a vacinação do Covid-19. Explicou que a proposição de autoria do

Ver. Uilma Resende tem o objetivo de que a Senhora Prefeita, dentro das possibilidades permitidas

pelo Plano Nacional de Vacinação, inclua esses grupos prioritários no recebimento da vacina.

Argumentou que em sua opinião, estava havendo um equívoco por parte dos vereadores da

bancada do Governo, quando estes afirmaram que precisaria solicitar autorização do Governo do

Estado para poder realizar a vacinação desses grupos prioritários, tendo em vista que o Plano

Nacional de Vacinação já autorizava tal medida. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a

matéria. O Ver. Coca do Matapasto fez uso da fala afirmando que o processo da vacinação tem um

protocolo e critérios a serem seguidos. Destacou que se trata de algo sério e que se algo não fosse

realizado da maneira estabelecida, poderia trazer problemas para a gestão municipal. Solicitou ao

Senhor Presidente que fosse incluído na matéria em discussão os deficientes visuais nesse grupo

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

fala parabenizando o Senhor Presidente pela iniciativa e discorrendo sobre a importância da

matéria. Referindo-se ao Projeto de Lei que havia sido aprovado nesta Casa, o qual autorizou a

Senhora Prefeita a realizar a compra de vacinas, indagou ao vereador Ivan do saborear, Líder do

Governo, como andava as negociações nesse sentido e se já haviam comprado algum lote de vacinas.

Solicitou celeridade nesse processo, especialmente em virtude de tantas perdas de timonenses. Fez

uso da fala o Ver. Helber Guimarães declarando voto favorável a matéria. Discorreu sobre os

protocolos existentes com relação a vacina da Covid-19 e mencionou o caso das gestantes. Fez

críticas a forma como estava sendo conduzido o processo de vacinação, pois em sua opinião, estava

ocorrendo muita aglomeração. Encerrou a sua fala sugerindo que fossem criados outros postos de

vacinação da Covid-19. Fez uso da fala o Ver. Jorge Passos parabenizando o vereador autor da

matéria pela iniciativa. Discorreu sobre a importância da proposição e destacou que o Plano

Nacional de Vacinação estabelecia os grupos prioritários. Encerrou a sua fala manifestando voto

favorável a matéria. Fez uso da fala o Ver. Celso Tacoani parabenizando o Senhor Presidente pela
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iniciativa da proposição e mencionando que existiam algumas restrições nesse processo de

vacinação da Covid-19, conforme informado por outros vereadores. Encerrou a sua fala

manifestando voto favorável a matéria. O Senhor Presidente submeteu em votação a INDICAÇÃO

Nº 081/2021 com a emenda apresentada pelo Vereador Coca do Matapasto. A referida proposição foi

APROVADA por unanimidade com a emenda apresentada pelo Vereador Coca do Matapasto. Em

seguida, submeteu em discussão a INDICAÇÃO Nº 083/2021. Fez uso da fala o Ver. Dr. Torquato

realizando a defesa da proposição e sua autoria. Discorreu sobre a importância do Poder Executivo

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

da Rua 01 do Bairro Joia, neste Município. Solicitou que fosse incluída a Avenida 01 no Bairro Novo

Joia. Encerrou a sua falta solicitando 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 083/2021. A referida matéria foi APROVADA por unanimidade. O Sr. Presidente submeteu em

discussão as INDICAÇÕES Nº 090/2021 e 091/2021. Fez uso da fala o Ver. Ivan do Saborear

realizando a defesa das matérias de sua autoria. Destacou a necessidade do Poder Executivo

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

disponibilizar com urgência, um local próprio para que os munícipes possam depositar os entulhos e

similares na parte urbana do Município, e ainda, indica ao Deputado Federal Pedro Lucas

Fernandes/MA, que o mesmo envie esforços na aquisição de uma Patrulha Mecanizada com

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

Paiol – APRUCOP. Encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais vereadores na aprovação das

matérias. Fez uso da fala o Ver. Thiago Carvalho parabenizando o vereador autor das matérias pela

iniciativa. Discorreu sobre a importância das proposições e encerrou a sua fala manifestando voto

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

proposições e discorrendo sobre as mesmas. Destacou que a aquisição de uma Patrulha mecanizada

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

Comunidade Paiol – APRUCOP, seria muito importante para aquela comunidade. Encerrou a sua

fala manifestando voto favorável às proposições. Fez uso da fala o Ver. Coca do Matapasto

parabenizando o vereador autor das matérias pela iniciativa. Discorreu sobre a importância de o

município adquirir máquinas para implementar a produção rural. Encerrou a sua fala manifestando

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

das matérias e discorrendo sobre cada uma das referidas matérias. Encerrou a sua fala manifestando
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voto favorável às matérias. O Sr. Presidente submeteu em votação as INDICAÇÕES Nº 090/2021 e

091/2021. As referidas matérias foram APROVADAS por unanimidade. Em seguida, submeteu em

discussão a INDICAÇÃO Nº 093/2021. Discorreu sobre a importância da referida matéria e explicou

que os vereadores já haviam tomado conhecimento acerca da proposição. Fez uso da fala a Verª.

Alynne Macedo discorrendo sobre a matéria e argumentando que a execução da mesma não

implicaria em nenhum tipo de medida arbitrária. Mencionou a legislação federal que define o

farmacista como profissional da saúde. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a mesma. O

Ver. Thiago Carvalho fez uso da fala discorrendo sobre a importância da matéria e encerrou a sua

fala manifestando voto favorável a mesma. O Ver. Helber Guimarães fez uso da fala discorrendo

sobre a matéria e a necessidade de que a mesma fosse aprovada. Encerrou a sua fala manifestando

voto favorável a mesma. O Ver. Celso Tacoani fez uso da fala destacando a importância da matéria.

Discorreu sobre a vulnerabilidade dos farmacistas ao desempenharem suas funções. Encerrou a sua

fala manifestando voto favorável a matéria. Fez uso da fala o Ver. P.A. Pedro Augusto discorrendo

sobre a importância do trabalho dos farmacista e destacando a necessidade da aprovação da matéria.

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

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

favorável a mesma. O Ver. Neto Peças fez uso da fala discorrendo sobre a necessidade de se aprovar

a matéria e encerrou a sua fala manifestando voto favorável a mesma. Fez uso da fala o Ver. Márcio

Sá discorrendo sobre a importância da aprovação da matéria e lamentando os critérios utilizados

pelo Ministério da Saúde no tocante a vacina. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável a

matéria. O Sr. Presidente submeteu em votação a INDICAÇÃO Nº 093/2021. A referida proposição

foi APROVADA por unanimidade.  Ato seguido, submeteu em discussão os PEDIDOS DE

PROVIDÊNCIAS Nº 073/2021, 095/2021 e 096/2021. Fez uso da fala o Ver. Thiago Carvalho

realizando a defesa das matérias e destacando a importância das mesmas. Discorreu sobre a

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

Infraestrutura – SEINFRA, fazer a sarjeta da avenida formosa, no bairro parque aliança, bem como

com urgência, através do Departamento Municipal de Trânsito – DMTRANS, fazer a sinalização em

frente ao Supermercado Carvalho da Avenida Teresina, Bairro Parque Piauí, e ainda, através da

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SEINFRA, fazer galerias nas seguintes ruas:

Travessa Palestina, Rua 17, Avenida Palestina, Avenida Noroeste, Bairro Parque Aliança, neste

Município. Encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais vereadores na aprovação das
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matérias. Não havendo quem quisesse fazer uso da fala, o Sr. Presidente submeteu em votação os

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS Nº 073/2021, 095/2021 e 096/2021. As referidas proposições foram

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

PROVIDÊNCIAS Nº 086/2021 e 107/2021. Fez uso da fala o Ver. Márcio Sá realizando a defesa das

proposições de sua autoria. Discorreu sobre a necessidade do Poder Executivo Municipal, através do

Serviço de Água e Esgoto de Timon-Ma (SAAE), tomar providências no sentido de construir um

poço tubular no Povoado Campo Grande próximo a associação de moradores, e ainda, através da

Superintendência de Limpeza Pública – SLU, tomar providências no sentido de realizar mutirão de

limpeza no Bairro Marimar, neste Município. Encerrou a sua fala solicitando o apoio dos demais

vereadores na aprovação da matéria. Fez uso da fala a Verª. Alynne Macedo relatando que havia

recebido reclamação por parte dos moradores do bairro Marimar no tocante a necessidade de um

mutirão de limpeza no referido bairro. Inofrmou que também havia protocolado uma proposição no

mesmo sentido e solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Neto Peças, que quando recebesse a

referida proposição que a desconsiderasse. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às

matérias. O Ver. Thiago Caravalho fez uso da fala relatando que também havia sido informado

daquela demanda pelo Presidente da Associação dos Moradores do bairro Marimar. Discorreu sobre

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

fala o Ver. Jorge Passos parabenizando o vereador autor das proposições e discorrendo sobre a

importância da aprovação das mesmas.  Sugeriu que fosse feita uma emenda ao Pedido de

Providências nº 086/2021 e fosse incluída também o Povoado Carnaúba de Pedra que estava

precisando de um poço tubular. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias. O Ver.

P.A. Pedro Augusto fez uso da fala relatando que havia feito uma visita ao bairro Pedro Ceará e que

também conversou com o Secretário de Limpeza Pública solicitando a realização de Mutirão da

Limpeza nos bairros Pedro Ceará, Marimar e adjacências. Encerrou a sua fala manifestando voto

favorável às referidas matérias. Fez uso da fala o Ver. Neto Peças declarando voto favorável às

proposições em discussão. Argumentou ter observado que alguns vereadores relataram ter visitado

alguns bairros na companhia do Secretário de Limpeza Pública e solicitado ao mesmo a realização de

mutirão da limpeza. Solicitou que esses vereadores que levassem o citado secretário municipal ao

bairro Cidade Nova para que este observasse as demandas daquela comunidade. Ressaltou que não

seria necessário apenas mutirão da limpeza, mas uma força tarefa de uns três dias em cada bairro.

Teceu críticas à gestão municipal e solicitou ao Vereador Ivan do Saborear, Líder do Governo, que
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levasse aquelas demandas a Senhora Prefeita. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às

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

destacando que a realização de mutirão da limpeza é realmente necessária. Discorreu sobre a

importância de o Poder Executivo manter uma continuidade e um planejamento mais assertivo na

realização desses mutirões da limpeza, que segundo alguns moradores dos bairros onde foram

realizadas essas ações, só retornarão após 90 (noventa) dias. Encerrou a sua fala manifestando voto

favorável às matérias. Fez uso da fala a Verª. Profª. Vanda parabenizando o vereador autor das

matérias e realizando cobrança da execução das matérias já aprovadas nesta Casa e solicitando ao

Vereador Ivan do Saborear, Líder do Governo, que levasse aquelas demandas a Senhora Prefeita.

Fez algumas críticas e encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias. A Verª. Da Luz

do Sete Estrelas fez uso da fala parabenizando o vereador autor das proposições e discorrendo sobre

a importância das mesmas. Encerrou a sua fala manifestando voto favorável às matérias. O Ver.

Celso Tacoani  fez uso da fala parabenizando o vereador autor das matérias e discorrendo sobre a

importância da aprovação das mesmas. Destacou que o Povoado Campo Grande tem apresentado

um crescimento populacional e precisa de um poço tubular. Encerrou a sua fala manifestando voto

favorável às matérias. O Sr. Presidente submeteu em votação os PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS

Nº 086/2021 e 107/2021. As referidas proposições foram APROVADAS por unanimidade com a

emenda apresentada pelo Ver. Jorge Passos ao Pedido de Providências nº 086/2021. Em seguida,

submeteu em discussão e votação o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 087/2021, de autoria da

Demanda Popular. A referida proposição foi APROVADA por unanimidade. Dando continuidade,

submeteu em discussão os PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS Nº 110/2021, 111/2021 e 115/2021. Fez

uso da fala a Ver. Alynne Macedo realizando a defesa das proposições de sua autoria. Discorreu

sobre cada uma das referidas proposições e destacou a importância do Poder Executivo Municipal,

através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, tomar as devidas providências 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, bem como, o asfaltamento na Rua 15 entre Av.

Boa Vista com Av. São Luís do Bairro Sucupira, e ainda, o asfaltamento da Av. Perimetral trecho que

se dar acesso ao Bairro Marimar, melhorando o saneamento básico e a saúde da população.

Informou ainda, que a Rua 13 no Bairro São Francisco já havia sido asfaltada. Encerrou a sua fala

solicitando o apoio dos demais vereadores na aprovação das matérias. O Ver. Ulysses Waquim fez

uso da fala parabenizando a vereadora autora das matérias e fazendo elogios por sua atuação
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parlamentar. Fez algumas críticas ao Poder Executivo Municipal, que em sua opinião, estava

deixando de atuar e destacou que o município nunca deixou de receber os recursos. Discorreu sobre

a importância das proposições e encerrou a sua fala manifestando voto favorável às mesmas. O Sr.

Presidente submeteu em votação os PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS Nº 110/2021, 111/2021 e

115/2021. As referidas matérias foram APROVADAS por unanimidade. E por não haver mais nada

a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente sessão. E para constar lavrou-se a presente

Ata que após lida será assinada por mim, Vereador João Caldeira Neto, 1º (primeiro) Secretário; pelo

Senhor Presidente, Vereador José Uilma da Silva Resende; pelo Senhor 1º (primeiro) Vice-Presidente,

Vereador José Torquato de Macedo Neto; e pela 2ª (segunda) Secretária, Vereadora Vanda

Rodrigues dos Santos. A Sessão foi levantada às 12:35h (doze horas e trinta e cinco minutos). Sala das

Sessões da Câmara Municipal de Timon, Estado do Maranhão, aos 12 (doze) dias do mês de abril de

2021.


