ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO
PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018, DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS,
ESTADO DO
MARANHÃO.
Aos 14 (catorze) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e quinze
minutos, reuniram-se os Senhores Vereadores na sede da Câmara Municipal local, situada à
Avenida Getúlio Vargas, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador Agmar
Mundim de Souza Filho. O Senhor Presidente registrou a ausência justificada do Vereador
Márcio José de Oliveira Lima, constatando haver número legal, determina o início da Sessão,
solicitando a Segunda Secretária que fizesse a leitura do Livro Sagrado e após a leitura da Ata
da Sessão anterior, sendo lida e aprovada. Em seguida, solicitou que a Primeira Secretária que
fizesse a leitura das matérias do expediente na seguinte ordem: MATÉRIAS DO PODER
LEGISLATIVO: PROJETO DE LEI Nº 09/2018 de 09 de maio de 2018. Autora: Vereadora
Venúsia Evangelista de Santana Carvalho. Institui a redução de carga horária ao Servidor (a)
Público Municipal que tenha sob sua dependência filho natural, adotado ou sob guarda
judicial, com deficiência e/ou, transtornos globais do desenvolvimento e dá outras
providências. Moção de Congratulações e Aplausos nº 39/2018 14 de maio de 2018. Autores:
Vereadora Venúsia Evangelista de Santana Carvalho, Vereadora Rayanna Rafaela
Lima Sousa, Vereador Carlos Alberto Freitas Guimarães, Vereador Agmar Mundim de Souza
Filho e Vereador Márcio José de Oliveira Lima. Em virtude da comemoração do Dia do
Assistente Social, comemorado no dia 15 de Maio. Moção de Congratulações e Aplausos nº
40/2018 de 14 de maio de 2018. Pelo dia dos Profissionais de Enfermagem comemorado
anualmente em 12 de maio. Autores: Vereadora Venúsia Evangelista de Santana Carvalho,
Vereadora Rayanna Rafaela Lima Sousa, Vereador Carlos Alberto Freitas Guimarães,
Vereador Agmar Mundim de Souza Filho e Vereador Márcio José de Oliveira Lima. MOÇÃO
DE PESAR Nº 41/2018 14 de maio de 2018, á família CAFETEIRA, pelo falecimento do
Senhor Epitácio Cafeteira Afonso Pereira, ocorrido ontem dia 13 de maio do corrente ano, de
autoria da Vereadora Venúsia Evangelista de Santana Carvalho. REQUERIMENTOS:
REQUERIMENTO Nº 07/2018, de 10 de maio de 2018. Autor: Francisco James Barbosa
Lima. Solicitando que seja enviado ofício, ao Exmº. Sr. GERALDO DE FREITAS
FERNANDES, Superintendente Substituto Regional do Estado do Maranhão DNIT – MA.
Solicitando a construção de quebra - molas na Br 230, Povoado Buriti Largo no município de
São João dos Patos/ Maranhão”. REQUERIMENTO Nº 08/2018, de 10 de maio de 2018.
Autor: Francisco James Barbosa Lima. Solicitando que seja enviado ofício, ao Exmº. Sr.
GERALDO DE FREITAS FERNANDES, Superintendente Substituto Regional do Estado do
Maranhão DNIT – MA. Solicitando providencias e estudos quanto à possibilidade de
melhorias na BR 230, trecho entre o município de São João dos Patos/Maranhão e o Povoado
Buriti Largo, no sentido de: Estudos quanto à possibilidade da construção de acostamento ou
faixa de segurança nas laterais do trecho do referido asfalto e a Demarcação e pintura das
faixas indicativas de sinalização horizontal da rodovia, no referido trecho. DIVERSOS: Ofício
nº 083/2018 – GAB. Poder Executivo Municipal, São João dos Patos, 14 de maio de 2018.
Após o Senhor Presidente coloca em discussão e votação as moções e os requerimentos
apresentados, os quais foram aprovados por unanimidade. Passando os Trabalhos para o
Grande Expediente o vereador Geovany Carvalho pede à gestora, através da Secretaria
Municipal de Obras, que restaure as estradas vicinais melhorando o trabalho dos produtores
rurais no que tange o transporte da produção agrícola. A vereadora Thuany Costa deixa seus
pêsames à família da Dona Milu, esta falecida aos 94 anos de idade. Ainda que tarde, deixa
um feliz dia das mães a todas as mães. Alega que, no passado, os gestores ocupavam os
cargos de secretários por competência, hoje, segundo ela, as secretarias estão sendo alugadas.

Cobra melhoria na antiga Rua Rilda Lúcia localizada no Bairro Santiago. Alega a situação
precária do hospital, as ruas tomadas por sujeira e mato e a falta de remédios na Secretaria de
Municipal de Saúde. O vereador Francisco James agradece os colegas vereadores pela
aprovação do seu requerimento. Fala do descaso do governo com a cidade e os seus povoados,
principalmente quanto à reforma das estradas vicinais, prédios e obras públicas. Menciona
que, no início da gestão, não concordou com a decisão do governo de fechar algumas
secretarias, mais agora está mais esperançoso com a reabertura destas. Isso, para o vereador, é
sinal de que mais recursos entraram no município. A vereadora Venúsia Evangelista saúda
suas filhas presentes no recinto legislativo. Deseja a todas as mães a benção de “Deus” pelo
seu dia comemorativo. Faz referência ao dia do profissional do serviço social desejando a
estes a benção de Deus e que possam estar sempre prestando com zelo sua profissão. Deixa
seus sentimentos de pesar à família da Dona Milu, falecida aos 94 anos; e à família do Senhor
Gilvam que mesmo internado e transferido para Presidente Dutra, veio a óbito. Fala do seu
projeto que reduz a carga horária para o servidor público municipal que tenha em sua
dependência filho natural, adotado ou sobe guarda judicial com deficiência ou transtorno
global do desenvolvimento e dá outras providências. Diz não saber o que é ter uma secretaria
alugada como foi mencionado na tribuna. Menciona que a indicação da sua filha para assumir
a secretaria da pessoa com deficiência tem como respaldo formações e graduações desta para
trabalhar na área. O Senhor Presidente Agmar Mundim rebate as alegações feitas em tribuna
tratando da indicação de pessoas para ocupar cargos de secretarias. Falou que sua esposa que,
recentemente, assumiu o cargo de Secretária Municipal do Meio Ambiente, por ter
competência, da mesma forma que outros secretários. Sendo assim, ver como ato
desrespeitoso e difamatório as alegações da vereadora Thuany ao afirmar que as secretarias
estão sendo alugadas. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a
presença de todos, convocando os Senhores vereadores para a próxima sessão a ser realizada
no dia 21 de maio do corrente ano, no horário regimental, declarando encerrada a sessão,
mandando lavrar a presente Ata que, após lida e achada conforme, será assinada por mim,
pelo Primeiro Secretario e pelo Presidente, na forma regimental. Sala das Sessões da Câmara
Municipal de São João dos Patos, Estado Maranhão, aos 14 (quatorze) dias do mês de maio de
2018.
(Assinaturas)

