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CÓPIA AUTENTICA DA ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CAMARA MUNICIPAL DE CODÓ DO ANO DE 2020, NA SUA 18ª 

LEGISLATURA. 

 

Aos dezessete dias do mês de março do ano de 2020, sob a direção do Sr. 

Presidente vereador Raimundo Leonel Magalhães Araújo Filho (Leonel Filho), 

realizou-se a sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Codó. Na hora 

regimental, o Sr. Presidente examinando o livro de frequência, conferiu as 

presenças dos Srs. vereadores: Francisco André Jansen (André Jansen), 

Francisco das Chagas Salazar  de Sousa (Chaguinha da Câmera), Cleane Maria 

Brandão Pinho (Cleane do Edson Cobel), Domingos Soares dos Reis (Domingos 

Reis), Rômulo Souza Vasconcelos (Delegado Rômulo Vasconcelos), Itamar 

Muniz (Iltamar da Saúde), Raimundo Ivan Araújo dos Santos (Ivan do Naby), 

Ivaldo Ramos Sousa de Oliveira Júnior (Júnior Oliveira), Jadiel Silva Reis 

(Jadiel Reis), Milson  Sousa da Silva (Milson da Gabriela), Raimundo Nonato 

Sampaio (Nonato Sampaio), Max Tony Oliveira de Sousa (Pastor Max), 

Rodrigo de Lellis Salem Figueiredo (Rodrigo Figueiredo) e Valdeco da Silva 

Frota (Valdek Frota). Faltas Justificadas: Pedro da Silva Santos e Maria da 

Conceição Monteiro de Souza Paz. Havendo número legal, o Sr. Presidente 

declarou aberto os trabalhos e convidou a todos para entoarem os hinos (Nacional, 

Estadual e Municipal) conforme Resolução nº 01/2016 do Poder Legislativo. 

Após, o Sr. Presidente convidou o Pastor Max, para fazer uma reflexão da palavra 

de Deus, o vereador, ao se pronunciar, saudou a todos e leu a palavra de Deus no 

Livro de Lucas capítulo 07, versículo 36 ao 50, narrava uma história bem 

interessante:”  Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e 

reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa 

mulher daquela cidade, uma ‘pecadora’, trouxe um frasco de alabastro com 

perfume, 

e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés 
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com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu 

com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: 

"Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher 

ela é: uma ‘pecadora’ ". Respondeu-lhe Jesus: "Simão, tenho algo a lhe dizer". 

"Dize, Mestre", disse ele. "Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 

quinhentos denários e o outro, cinqüenta. Nenhum dos dois tinha com que lhe 

pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? ". Simão 

respondeu: "Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior". "Você 

julgou bem", disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: 

"Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os 

pés; ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os 

seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que 

entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com 

óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos 

pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem 

pouco foi perdoado, pouco ama". Então Jesus disse a ela: "Seus pecados estão 

perdoados". Os outros convidados começaram a perguntar: "Quem é este que até 

perdoa pecados? ".Jesus disse à mulher: "Sua fé a salvou; vá em paz". Aquela 

narrativa  do livro de  Lucas, demonstrava claramente uma atitude de amor, 

através daquela mulher. Na casa de um fariseu, entrava e demonstrava, através 

daquelas atitudes, o seu amor por Jesus, falar que ama Jesus, era algo muito fácil 

e simples, mais amar de verdade não era tão fácil, porque ai exigia de cada um, 

atitude, demonstração, uma coisa era falar de amor, outra coisa bem diferente era 

demonstrar, então uma demonstração de amor que faziam para Jesus, era quando 

O aceitavam como Ele era, aquilo que deviam fazer. Continuando como reflexão, 

foi entoado um hino de louvor a Deus, pela jovem senhora Taline Holanda. Após, 

o Sr. Presidente, passou para leitura  DO EXPEDIENTE QUE CONSTOU: 

OFÍCIO Nº 20 DPJCOD-2020, do MINISTÉRIO PÚBLICO, informando Vossa 
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Excelência que ocorrerá nos dias 30/03 a 03/04 do ano em curso, Correição 

Ordinária nas Promotoria de Justiça da Comarca de Codó, conforme portaria 

CGMP-52020. OFÍCIO Nº 0103/2020, da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CODÓ, solicitando de Vossa Excelência, visitas à Câmara Municipal de Codó, 

com os usuários do Serviço de Convivência, fortalecimento de vínculos, no dia 

25 de março no turno matutino as 09:00 e dia 31 de março no turno matutino as 

08:30 e vespertino as 14:30, para conhecer o Poder Legislativo e as ações 

desenvolvidas nesse setor. Correspondência das comunidades de: Barracão e 

Soledade, fazendo cobranças de Ações Públicas para aquela região. DA ORDEM 

DO DIA CONSTOU: VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 12/2019, que 

"Proíbe a cobrança de valores para o restabelecimento dos serviços públicos de 

água e esgoto sanitário, no Município de Codó e dá outras providências". O Sr. 

Presidente, disse que em razão da presença daquela comissão, ia suspender a 

sessão pelo tempo necessário, para atender a comissão e ver suas reivindicações. 

Após conversa com a comissão, a  sessão foi reaberta e dado continuidade a ordem 

do dia. O veto do Sr. Prefeito, ao Projeto de Lei nº 12/2019 do Legislativo, foi 

submetido em discussão, usando da palavra o vereador Pastor Max, disse que 

naquele dia o veto voltava para Comissão de Justiça para que fosse analisado o 

princípio de legalidade, mais antes de ir para comissão, ele fizera um 

encaminhamento, inclusive na defesa, do autor para Assessoria Jurídica, mas a 

Assessoria Jurídica da Casa , confirmou que aquela era uma iniciativa do 

Executivo, e diante do parecer  da Assessoria Jurídica da Casa, eles da Comissão 

de Justiça, mantinham de acordo com o que fora estabelecido na disposição do 

veto. O veto foi submetido à votação, tendo sido aprovado pela maioria:.Iltamar 

Muniz, Ivan do Naby, Valdek Frota, Rômulo Vasconcelos, Pastor Max, Milson 

da Gabriela e Chaguinha da Câmera e contra os votos dos senhores vereadores: 

Júnior oliveira, Domingos Reis, Nonato Sampaio, Rodrigo Figueiredo. André 

Jansen estava ausente no momento da votação. PROJETO DE LEI Nº 001, de 
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16 de janeiro de 2020, de autoria do Executivo, que “Revoga a Lei 1.282,de 10 

de dezembro de 2002, que dispõe sobe a criação e implantação do sistema 

Municipal de Ensino, institui o novo Sistema Municipal de Ensino, e dá outras 

providências”. CARATER DE URGÊNCIA. O Projeto foi submetido à 

discussão, usando da palavra o vereador Pastor Max, disse que aquele projeto 

foi bastante discutido na comissão, aquele era o projeto que fora elaborado pelo 

Conselho Municipal de Educação, no qual à Casa tinha cadeira cativa como 

representação e ele estava em análise na Procuradoria do Município, já algum 

tempo, e necessário imediatamente, porque ele atualiza principalmente a política 

habitacional  do município  de Codó, porque o sistema municipal de educação e 

de ensino, justamente ia trabalhar aquela política de educação do município de 

Codó, estabelecendo os principais atores daquelas políticas, como a secretaria que 

era o órgão principal detentor da política habitacional, o conselho de educação 

principal órgão normativo de assessoramento daquela secretaria e era um projeto 

bastante simples discutido inclusive pela comissão, só que ao analisar o projeto, 

conversando com os conselheiros de educação, haviam detectado que fora retirado 

um direito do conselheiro que fora o GETON, que era um valor pequeno mais 

servia para resolver alguns problemas por reuniões ordinárias que o conselheiro 

participava, então , em forma de EMENDA ADITIVA, solicitava que fosse 

recolocado no projeto original,  a inclusão do GETON, que era um valor que o 

conselheiro recebia por participação em reuniões ordinárias. A Emenda foi 

submetida em votação, tendo sido aprovada por todos os presentes. O Projeto foi 

submetido em votação, tendo sido aprovado por todos os presentes. PROJETO 

DE LEI Nº 002 de 16 de janeiro de 2020, de autoria do Poder Executivo, que 

“Isenta os prédios Públicos municipais e as atividades desenvolvidas pela 

Administração Pública Direta do Município de Codó-MA e o Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Codó-MA SAAE do pagamento da 

contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública- CIP, e dá outras 
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providências”. CARATER DE URGÊNCIA.  O Projeto foi submetido em 

discussão, usando da palavra o vereador Valdek Frota, disse que naquele dia, as 

comissões haviam ficado de 12 às 14 horas, debatendo aqueles projetos, e era 

importante que a mídia estivesse presente, e pelo fato dela não estar presentes, 

tinha que repetir sua fala da sessão anterior, naquele dia, e como muito deviam 

saber, ele tem andado em algumas audiências públicas nos bairros, e em uma 

daquelas audiências, o Dr. Ricardo Torres lhe dissera que a Prefeitura passara de 

forma equivocada aquele projeto para a Câmara Municipal, porque da forma que 

ele entendera, inclusive o companheiro Rodrigo Figueiredo se pronunciara  

praticamente com o seu pensamento, porque ali ele estava pedindo para que eles 

isentassem; se a pessoa mais pobre da cidade pagava energia e taxa de iluminação 

pública, então ele para beneficiar as comunidades e associações, estava incluindo 

como EMENDA ADITIVA, ao Projeto: a Pestalozzi, Associação das 

Quebradeiras de Coco ,   e tem discutido que faria uma Emenda àquele projeto , 

colocando algumas entidades de Codó, para também ser gratificada naquele 

projeto,  das Quebradeiras de Coco, Associação dos Deficientes Físicos, 

Associação dos Aidéticos , Associação dos Pescadores, Rotary Club, Associação 

dos Carroceiros e todos os Clubes de Mães de Codó para que não pagassem, mas 

dizia ali que segundo  o Assessor Jurídico da Casa disse que ele não podia, porque 

ele estava pedindo para prefeitura se ausentar da receita, mas ele ia deixar sua 

emenda do jeito que estava e se houvesse alguma irregularidade juridicamente 

falando, o Sr. Prefeito derrubava, mas ele ia manter sua emenda. O vereador 

Milson da Gabriela , ao se manifestar, parabenizou o colega pela emenda e disse 

que também consultara o Jurídico da Casa, e as mesmas colocações feitas ao 

vereador Valdek, foras feitas a sua pessoa, diante daquele projeto que o município 

estava isentando todos os prédios públicos, entendia que era  um projeto 

importante, e naquele momento ia contemplar algumas instituições, conforme 

fizera o vereador Valdek, claro que dentro da legalidade e naquele momento fazia 
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uma EMENDA ADITIVA, para que fossem isentos da taxa de iluminação 

pública: As Igrejas Católicas, Evangélicas, e alguns Terreiros de Umbanda que se 

enquadrassem na legalidade, aquele projeto era importante, assim como sua 

emenda era importantíssima, o Jurídico da Casa deu parecer favorável, por aquela 

razão ela ia entrar naquele dia, o projeto estava da mesma forma, ninguém estava 

alterando nada nele, esperava o apoio dos colegas. Após o vereador Valdek Frota, 

manifestando-se novamente, sugeriu a retirada do projeto, para melhor estudo do 

mesmo e dirimir todas as dúvidas. Diante das opiniões diversas, dos vereadores: 

Rodrigo Figueiredo: que disse concordar com as emendas se fossem aparte votaria 

a favor, mas não com o projeto e votava contra, no que foi corroborado pelos 

vereadores: Junior Oliveira, Domingos Reis, que disse terem bastante cuidado 

para não cometerem erros, o correto seria isentar todos que tivessem aquele 

custeio, deviam então discutir mais e seria prudente retirar aquele projeto para 

mais estudos e secundado pelo vereador Pastor Max, que disse, tirando todo 

entendimento subjetivo que qualquer projeto bonito ou feio, polêmico ou não 

gerava,  portanto               pedia como líder do governo, a retirada do projeto 

devido todas as circunstancias apresentadas nas opiniões dos colegas vereadores, 

para ser analisado com mais cuidado em todos os aspectos, pois aquele projeto 

deixara de ser simples, para ser o mais amplo e importante, portanto para melhor 

estudo e análise pedia a retirada do projeto. O Sr. Presidente após as manifestações 

submeteu a apreciação do plenário a respeito da retirada ou não do projeto de 

pauta, no que todos foram favoráveis.(RETIRADO DE PAUTA). PROJETO 

DE LEI Nº 003 de 16 de janeiro de 2020, de autoria do Executivo, que 

Autoriza o Poder Executivo a prorrogar, por até doze meses os contratos 

temporários de professores de que trata a Lei Municipal nº 1.759, de 07 de 

fevereiro de 2017, e dá outras providências”. CARATER DE URGÊNCIA. O 

Projeto foi submetido em votação, tendo sido aprovado por todos presentes. 

EMENDA MODIFICATIVA, que “Modifica o art. 23 da Lei Orgânica do 
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Município de Codó-MA”., o qual terá a seguinte redação: “VI –– O Poder 

Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal, composta por 19 

(dezenove) Vereadores com mandato de quatro anos, eleitos pelo sistema 

proporcional.  A Emenda foi submetida à discussão, usando da palavra o vereador 

Pastor Max, que mantinha a mesma opinião emitida na sessão anterior, era contra 

a emenda. A Emenda foi submetida em votação, tendo sido aprovada em 2º  turno, 

pela maioria dos presentes  ou sejam os vereadores: Rodrigo Figueiredo, Jadiel 

Reis, Júnior Oliveira, Milson da Gabriela, Cleane do Edson Coblel, André Jansen, 

Rômulo Vasconcelos, Iltamar Muniz, Ivan do Naby e Valdek Frota  e contra os 

votos dos vereadores: Pastor Max, Domingos Reis e Nonato Sampaio. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 01/2020 que “MODIFICA O Artigo 9º 

Caput, Artigo 25, acrescentar o inciso (I), §3º, §6º do Artigo 40, artigo 41 

Caput, artigo 44 Caput, artigo 57, inciso (I), artigo 63 Caput, artigo 103 e 

seus incisos (I,II), artigo 104 Caput, Artigo 105, inciso (I), Artigo 113, Caput,  

acrescentar o inciso (XIV) ao Artigo 140, Artigo 160 Caput, Artigos. 195, 196, 

197, 198, 199, 200, 201, Artigos, 207, 208, 209, 210, seus §§ e incisos, art. 242 

Caput e §2º, Artigos 347, 348, 349, 350, 351 e seus Caputs e incisos, do 

Regimento Interno”. O projeto foi submetido à discussão, onde na leitura feita 

pelo Sr. Presidente, o vereador Valdek  Frota, observou, que no art. 57 que  falava 

das reuniões das comissões, às terças –feiras, ficara acordado, que devido a sessão 

ordinária na terça, ficariam  às quartas- feira as reuniões das comissões 

permanentes da Casa. Foi Perguntado ao Sr. Presidente, pelo vereador Rômulo 

Vasconcelos, se a questão do tesoureiro se havia sido restituída a função que o 

vereador Itamar tinha, e que havia sido suprimido pelo presidente anterior ?, tendo 

o Sr. Presidente dito que não, mas o Regimento estava aberto, a última intenção 

do regimento, era não mexer no regimento pelos próximos 4 anos, mas estava em 

aberto, o vereador podia apresentar uma emenda  e posteriormente mandar, pois 

para aquela legislatura, como já havia votado sem o tesoureiro, teria que ter outra 
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eleição da Mesa, então se voltar o Tesoureiro, seria para a próxima legislatura. O 

vereador Milson da Gabriela, ao se pronunciar, disse que como o Presidente 

estava dizendo que o Regimento estava em aberto, sugeria que fizessem uma 

Emenda, para que antes que aquele Regimento fosse assinado por todos, que 

viesse com aquela Emenda de Plenário, retornando o cargo de Tesoureiro, 

sabendo eles que era para a próxima Legislatura. A Emenda foi submetida a 

votação tendo sido aprovada por todos presentes. O Projeto foi submetido em 

votação tendo sido aprovado por todos presentes.  INDICAÇÃO Nº 22/2020, de 

autoria do vereador: Ivan do Naby. O vereador que este subscreve, com assento 

nesta Casa Legislativa e no uso de suas prerrogativas regimentais e legais que lhe 

confere o artigo 219, do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja 

submetida a presente após anuência do Plenário se aprovada, envie oficio ao 

Excelentíssimo Prefeito Municipal de Codó-MA. Sr. FRANCISCO NAGIB 

BUZAR DE OLIVEIRA que determine ao Ilmo. Secretário da SEMDUR do 

município. Sr. Francisco Roberto de Araújo Albuquerque¸ que seja feita a 

recuperação de duas pontes localizada na região do Pa. City Novo Horizonte 

Povoado alto bonito e Povoado Santo Antônio, Região da colônia. 

JUSTIFICATIVA: VERBAL. INDICAÇÃO Nº 23/2020, de autoria do 

vereador: Ivan do Naby. O vereador que este subscreve, com assento nesta Casa 

Legislativa e no uso de suas prerrogativas regimentais e legais que lhe confere o 

artigo 219, do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida 

a presente após anuência do Plenário se aprovada, envie oficio ao Excelentíssimo 

Prefeito Municipal de Codó-MA, Sr. FRANCISCO NAGIB BUZAR DE 

OLIVEIRA que determine ao Ilmo. Secretário da SEMUS do município. Dr. 

Suelson Sales  ̧que seja inaugurada, a UBS – Unidade Básica de Saúde, localizada 

no Povoado Santana Velha na Região da Colônia. JUSTIFICATIVA: VERBAL. 

INDICAÇÃO Nº 24/2020, de autoria do vereador: Ivan do Naby. O vereador 

que este subscreve, com assento nesta Casa Legislativa e no uso de suas 
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prerrogativas regimentais e legais que lhe confere o artigo 219, do Regimento 

Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente após anuência 

do Plenário se aprovada, envie oficio ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de 

Codó-MA.  Sr. FRANCISCO NAGIB BUZAR DE OLIVEIRA que determine 

ao Ilmo. Secretário da SEMDUR do município. Sr. Francisco Roberto de 

Araújo Albuquerque¸ que seja feita a capina (limpeza) da Avenida Marechal 

Castelo Branco e que o Sr. Secretário disponibilize a equipe para recuperação das 

sarjetas da referida avenida. JUSTIFICATIVA: VERBAL. As Indicações foram 

submetidas em bloco à discussão, usando da palavra o autor das mesmas, disse 

que na 1ª cobra reforma das pontes dos Povoados Alto Bonito e Santo Antônio, 

na Região da Colônia, que estavam totalmente danificadas, correndo riscos de 

acidentes as pessoas que por ali passavam, portanto, estavam precisando 

urgentemente de reparos. A Indicação nº 2, pedia ao Sr. Prefeito que determinasse 

ao Sr. Secretário de Saúde, a inauguração do Posto de Saúde do Povoado Santana 

Velha na Região da Colônia, já marcaram várias datas de inauguração e até o 

momento não foi inaugurado, que definissem uma data para inaugurar e aquele 

posto poder funcionar para atender o povo da região. A 3ª era solicitando do Sr. 

Secretário Roberto Cobel, solicitando a capina e a recuperação das sarjetas da 

Avenida Marechal Castelo Branco, além do mato tem as sarjetas que estão em 

péssimo estado e até dificulta a passagem das pessoas, portanto pedia o apoio dos 

colegas na aprovação daquela matéria. Na discussão houve a manifestação com 

parabéns e um ADITIVO do vereador Jadiel Reis, na indicação 24, no sentido de 

que o Secretário de Saúde mande médico para o Posto médico da sua região. As 

Indicações foram submetidas em votação, tendo sido aprovadas por todos 

presentes com o aditivo.. INDICAÇÃO Nº 25/2020, de autoria do vereador: 

Iltamar Muniz. O vereador que este subscreve, com assento nesta Casa 

Legislativa e no uso de suas prerrogativas regimentais e legais que lhe confere o 

artigo 219, do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida 
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a presente após anuência do Plenário se aprovada, envie oficio ao Excelentíssimo 

Prefeito Municipal de Codó-MA, Sr. FRANCISCO NAGIB BUZAR DE 

OLIVEIRA que determine ao Ilmo. Secretário da SEMDUR do município. Sr. 

Francisco Roberto de Araújo Albuquerque¸ que seja feita a Pavimentação 

Asfáltica da Rua Brasília no Bairro Santa Luzia, pois as pessoas estão utilizando 

algumas calçadas dos moradores para poderem trafegar. JUSTIFICATIVA: 

VERBAL. A Indicação foi submetida em discussão, usando da palavra o autor da 

matéria, para dizer que embora sabendo das grandes chuvas que estavam caindo 

e da dificuldade de poder fazer recuperações, vinha solicitar do Sr. Secretário 

Roberto Cobel, que assim que diminuíssem asa chuvas, fosse feita a pavimentação 

asfáltica da Rua Brasília, no Bairro Santa Luzia, pois está totalmente danificada e 

impossibilitando o tráfego, as pessoas para passarem por ali, têm que utilizar as 

calçadas dos moradores, até correndo riscos de alguns acidentes. Na discussão da 

indicação, houve as manifestações com parabéns dos vereadores: Júnior Oliveira, 

Pastor Max e ADITIVO do vereador Milson da Gabriela, no sentido de que o Sr. 

Secretário Dr. Suelson, informe o motivo de não estar indo médico para o posto 

de saúde da localidade Bacabinha. A Indicação foi submetida em votação, tendo 

sido aprovada por todos presentes com o aditivo. INDICAÇÃO Nº 26/2020, de 

autoria do vereador: Milson da Gabriela. O vereador que este subscreve, com 

assento nesta Casa Legislativa e no uso de suas prerrogativas regimentais e legais 

que lhe confere o artigo 219, do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência 

que seja submetida a presente após anuência do Plenário se aprovada, envie oficio 

ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de Codó-MA, Sr. FRANCISCO 

NAGIB BUZAR DE OLIVEIRA que determine ao Ilmo. Sr. Secretário da 

SEMDUR do município. Sr. Francisco Roberto de Araújo Albuquerque  ̧que 

seja feita a recuperação da estrada vicinal do Povoado Salobro da City, Zona Rural 

do Município de Codó-MA. JUSTIFICATIVA: VERBAL. INDICAÇÃO Nº 

27/2020, de autoria do vereador: Milson da Gabriela. O vereador que este 
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subscreve, com assento nesta Casa Legislativa e no uso de suas prerrogativas 

regimentais e legais que lhe confere o artigo 219, do Regimento Interno, solicita 

a Vossa Excelência que seja submetida a presente após anuência do Plenário se 

aprovada, envie oficio ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Codó-MA, Sr. 

FRANCISCO NAGIB BUZAR DE OLIVEIRA que determine ao Ilmo. 

Secretário da SEMDUR do município. Sr. Francisco Roberto de Araújo 

Albuquerque¸ que seja feita a reforma e revitalização da Praça do Bairro Codó 

Novo, com a restauração dos canteiros, poda de árvores, serviços de jardinagem, 

paisagismo e pintura do local. Solicito ainda, a instalação de equipamentos de 

uma academia ao ar livre para a prática de exercícios físicos, com objetivo de 

oferecer mais uma opção de lazer a comunidade local. JUSTIFICATIVA: 

VERBAL. INDICAÇÃO Nº 28/2020, de autoria do vereador: Milson da 

Gabriela. O vereador que este subscreve, com assento nesta Casa Legislativa e 

no uso de suas prerrogativas regimentais e legais que lhe confere o artigo 219, do 

Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente 

após anuência do Plenário se aprovada, envie oficio ao Excelentíssimo Prefeito 

Municipal de Codó-MA, Sr. FRANCISCO NAGIB BUZAR DE OLIVEIRA 

que determine ao Ilmo. Secretário da SEMDUR do município. Sr. Francisco 

Roberto de Araújo Albuquerque¸ que seja feita a recuperação da iluminação 

pública, com a troca de lâmpadas queimadas de alguns postes localizados na Rua 

Renato Archer, no Bairro Codó Novo, bem como nas demais Ruas do referido 

Bairro. JUSTIFICATIVA: VERBAL. As Indicações foram submetidas em bloco 

à discussão, usando da palavra o autor das mesmas para dizer que: A Indicação 

26, onde pedia a recuperação da estrada vicinal do povoado Salobro da Cit, fora 

um pedido da comunidade, na pessoa do Sr. Chico Caiçara, pai da sua amiga 

Santana, sogro do seu amigo Antônio Carlos, dava aproximadamente uns 15 km, 

da linha do trem passava a estrada da fábrica, chegava até o Salobro da Cit, tinham 

vários trechos que não estavam mais passando carros, de moto estava difícil, 
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portanto era um pedido da comunidade e esperava que o Executivo visse aquilo 

com bons olhos e carinho, sabiam que estavam em um período chuvoso, mas logo 

ao sessar as chuvas, que fizessem um melhoramento naquela estrada, em nome do 

senhor Chico Caiçara e sua família. A Indicação nº 27, sobre a querida praça do 

Bairro Codó Novo, que é um dos bairros maiores de Codó e dos mais queridos, e 

a única praça que tinha lá, estava precisando de melhorias,  os jovens e adultos, 

frequentavam aquele ambiente, lá tinham posto de saúde, escola, UPA e vários 

prédios públicos, deixava claro que graças a Deus aquele bairro era privilegiado, 

mas estavam pedindo ali a reforma e revitalização da praça que em outros governo 

já tivera até televisão, e estava pedindo ali em nome da comunidade, que o 

Executivo pudesse fazer aquela reforma. A Indicação de nº 28, pedindo a 

recuperação da iluminação pública e troca de lâmpadas do ruas Renato Archer do 

Bairro Codó Novo e demais ruas do mesmo bairro,  rua Renato Archer 

especificamente estava às escuras, como a rua Santa Fé, Francisco Bernardino, 

depois da rua São Luiz, e vários trechos do bairro Codó Novo, estavam às escuras, 

então estava fazendo aquela indicação, para que fosse feito aquele reparo de 

iluminação pública naquelas ruas. O vereador disse que naquele momento gostaria 

de fazer uma INDICAÇÃO VERBAL, solicitando ao Sr. Secretário Roberto 

Cobel, que fosse feito um trecho de estrada de aproximadamente 4km na região 

da Colônia, ,especificamente no Santo Antônio do seu Armando, próximo a 

Colônia, o trecho precisa de 2 bueiros, lá tinham 8 famílias que precisavam 

daquela estrada, então em nome do Sr. José Armando e família  e todos os 

moradores daquele região estava fazendo aquele pedido. Na discussão das 

indicações, houve a manifestação do vereador Itamar, que solicitou em forma de 

ADITIVO na indicação nº 28, no sentido de que o Sr. Secretário Roberto Cobel, 

fizesse troca de lâmpadas na Av. 1º de maio, depois da residência do Sr. Marcos 

do galeto, até a estação ferroviária, onde tinham vários bares de amigos seus que 

trabalhavam à noite e estava escuro naquele trecho.. As Indicações foram 
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submetidas em votação, tendo sido aprovadas por todos presentes  com o aditivo. 

A seguir o vereador Jadiel Reis, se manifestando, falou a respeito da virose no 

mundo, pedindo a todos a  devida atenção para as recomendações, no que foi 

corroborado pelo vereador Nonato Sampaio, acrescentando que realmente todos 

tivessem cuidado, mas que não entrassem em pânico, pois muitas vezes as pessoas 

ficavam apavorados e piorava a situação, secundado pelo Pastor Max, que 

concordava com o vereador Nonato de que o povo se alarmava, mas pedia que se 

cuidassem, porem não acreditassem em tudo que publicavam, porque muitas 

vezes não passavam de notícias falsas, no que concordou o Sr. Presidente da Casa, 

inclusive dizendo que o município estava se organizando para atender a população 

da melhor forma possível. O vereador Pastor Max, manifestando-se, solicitou em 

forma de INDICAÇÃO VERBAL, que fosse endereçado expediente ao Sr. 

Secretário de Saúde Dr. Suelson, no sentido que fosse realizada uma campanha 

institucionalizada e organizada envolvendo toda estrutura da secretaria de saúde 

do município para trabalhar a prevenção, conscientização e informação correta 

sobre o novo corona vírus, porque aquele tipo de informação evitava as mentiras 

e exageros, e garantia a segurança e proteção da  população. A Indicação foi 

submetida em votação, tendo sido aprovada por todos presentes. Havendo a 

dispensa das oratórias pelos Senhores vereadores, a sessão foi encerrada,  
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