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É hora de avaliar...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Câmara de Coelho Neto acaba de encerrar os trabalhos do primeiro semestre do 

segundo biênio da 18ª Legislatura sob a gestão dessa nova Mesa Diretora. Por isso mesmo 

faz-se necessário refletir sobre os avanços, trabalhar na melhoria das deficiêncis e ampliar 

ainda mais a atuação no próximo semestre.  

 

Nossa gestão tem sido pautada na ótica da transparência e por isso mesmo temos 

envidado esforços nos senido de dar cada vez mais publicidade aos atos do Poder Legislativo 

como forma de prestar contas dos nossos atos com a sociedade.   
 

Destacamos que o diálogo e a harmonia marcaram a nossa atuação e procurou-se 

oferecer aos edis melhores condições de trabalho para suas atuações. No plenário, o clima 

de debate levou em consideração a relação amistosa entre os pares, o respeito as leis e as 

reivindicações de interesse da população. Na relação com os demais poderes prevaleceu o 

princípio constitucional da independência, priorizando a relação harmônica.  

 

 Este Relatório sintetiza a atuação do parlamento ao longo desse primeiro semestre e 

sua divulgação reforça o compromisso dessa gestão em prestar contas e submeter a atuação 

dos vereadores ao crivo popular. Esperamos que a sociedade possa avaliar o trabalho 

mediante a atuação de cada um e reforçamos que esse trabalho precisa ser acompanhado, 

como forma de contribuir com o aperfeiçoamento da atuação de seus representantes.  

 

 

 

 

 

Marcos Aurélio Oliveira Tourinho 

Presidente 

 

 

 

 

 



 

Parte I – Pauta Deliberativa 

 Na pauta deliberativa apresentamos um balanço sintetizado da atuação parlamentar em 

que cabe suas funções legislativas, de fiscalização financeira e do controle externo do 

Executivo, de julgamento político-administrativo e de assessoramento, conforme versa a  Lei 

Orgânica e o Regimento Interno da Casa.  

 

 
Vereadores atuando durante sessão 

 

1.1. Sessões Plenárias 

 

 A atividade parlamentar começou bem antes da abertura do ano legislativo, quando os 

vereadores se reuniram em sessão extraordinária para aprovar projetos de lei e resoluções de 

autoria da Mesa Diretora.  

  As pautas das sessões legislativas passaram a ser amplamente divulgada nas redes 

sociais para maior conhecimento público.  

 

 

 

 

Sessões Realizadas  26 

Ordinárias  23 

Extraordinárias  01 

Solene  02 

Requerimentos  24 

Projetos de Resoluções 06 

Portarias  137 

Decretos Legislativos 10 

Moção de Pesar 03 



 

1.2. Pauta do Executivo 

 

 Na pauta de deliberações do semestre, foram várias  matérias encaminhadas pelo Poder 

Executivo. Sempre que o tema necessitava de mais explicações antes da votação, foi reforçado 

a prática de disponibilizar o uso da tribuna ou a realização de reuniões específicas para dirimir 

as dúvidas.  

 

 
Reunião para dicussão do PL do Conselho e Fundo do Turismo  

 

Máterias do Executivo 

 

Projetos Encaminhados 05 

Projetos Aprovados 04 

Explicações na Tribuna 02 

Reuniões Explicativas 02 

Projetos em Tramitação  01 

Projetos Reprovados - 

 

 

 

 



 

1.3. Comissões 

  

  As Comissões são colegiados que tem a finalidade de examinar matéria em 

tramitação da Câmara e emitir parecer sobre a mesma, ou de proceder a estudos sobre assuntos 

de natureza essencial, ou ainda, de investigar fatos determinados de interesse de Administração. 

A Câmara de Coelho Neto tem três comissões permanentes com composição a saber:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL   COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

            Presidente: Júnior Santos                    Presidente: Camila Liz 

          Vice-Presidente: Rafael Cruz         Vice-Presidente: Moabe Branco 

              Relator: Sillas Alexandre         Relator: Reginaldo Janse (Cará) 

 

 
COMISSÃO DE OBRAS, EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA 

Presidente: João Paulo  

Vice-Presidente: Ricardo Chaves 

Relator: Luiz Ramos 

 

 COMISSÃO DE 

LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E 

REDAÇÃO FINAL 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO 

COMISSÃO DE OBRAS, 

EDUCAÇÃO, SAÚDE E 

ASSISTÊNCIA 

Pareceres Emitidos 13 03 01 

Pareceres Aprovados 13 03 01 

Pareceres Reprovados  - - - 



 

Parte II – Pauta Representativa 

Na pauta representativa, destacamos  um resumo das decisões tomadas pelo Legislativo 

a partir de agendas de debates com membros da sociedade e entidades representativas. A 

Câmara não realizou auudiências públicas, mas garantiu a representatividade em iniciativas do 

Poder Executivo como audiências públicas e conferências.  

O espaço da tribuna que é reservado para a participação popular tiveram várias 

inscrições para a tratativa de temas dos mais diversos e que serviram de 

debate/encaminhamentos em diversos setores da Administração Pública, incluindo a sugestão 

de tema para projeto de lei.  

 

  
Advogado Jardel Seles     Servidor Público Wilson Ramos 

 

     Professora Beth Ferreira     Professor Celemias Araújo 

 

 



 

 Em outra vertente a Câmara se fez representar participando de eventos de interesse 

público, capacitações e encontros com agendas e temas diversificados. Foi garantida por 

exemplo, a participação representativa na Marcha de Vereadores – Brasília, Painel de Vinculos 

do Tribunal de Contas do Estado – Chapadinha, Audiência Pública do Orçamento Participativo 

– Caxias, apresentação do "Município Legal: + Receitas + Direitos" em São Luís, Atividade 

Comemorativa aos 10 Anos da APA dos Morros Garapenses – Duque Bacelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duque Bacelar - MA 

 

 

 

Brasília-DF 

 

 

Chapadinha - MA 

 

 

                  Caxias - MA 

 



 

Dentro do seu poder representativo, a Câmara também manteve o diálogo aberto com 

as lideranças eclesiasticas, políticas e com os demais poderes. No dia a dia tem se buscado 

fortalecer o discurso e a prática das atividades desenvolvidas em cooperação, principalmente 

no que se refere s discussão de temas que envolvem as demandas populares.  

 

Audiência com novo comandante da PM    Inauguração da Sede das Promotorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Audiência com o Prefeito 
             Audiência com o Pároco   

 

 

 

 

 

 



 

Parte III - Fiscalização 

Cumprindo uma das atribuições inerentes ao Poder Legislativo, a Câmara atuou 

também na cobrança de informações/atuação de setores do Poder Executivo mediante a 

solicitações que partiam de demanda popular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiência com Comissão de Professores 

 

No que tange a atuação parlamentar, os vereadores tem se utilizado das indicações para 

fazer as cobranças que atendam demandas urgentes da população. A indicação é a proposição 

escrita ou verbal pelo qual o vereador sugere ou cobra medidas de interesse público aos poderes 

competentes.  

 

Como exemplo dessa atuação podemos destacar que a cobrança de providências em 

quase sua totalidade para o Exeutivo estava relacionado a resolução de problemas relacionados 

a diversos temas como infraestrutura, educação, trânsito, segurança pública, saúde e meio 

ambiente.  

 

 

 

 

 

 



 

Ao todo foram exatas 90 (noventa) indicações encaminhadas pelos edis com o vereador 

Rafael Cruz (MDB) liderando o ranking seguido na sequência pelo vereador Júnior Santos 

(MDB), com uma indicação a mais de diferença entre os dois .  

 

A seguir a distribuição de indicações feita por cada parlamentar:  

 

 

 

 

Máterias do Legislativo 

 

Projetos Encaminhados 10 

Projetos Aprovados 07 

Autoria dos Vereadores 08 

Autoria da Mesa Diretora 02 

Projetos em Tramitação  01 

Projetos Reprovados 02 

 

Rafael Cruz  26 

Júnior Santos  25 

Moahabe Branco  11 

Osmar Aguiar  06 

Ricardo Chaves  06 

Liza Pires  05 

Marcos Tourinho  05 

Camilla Liz  02 

João Paulo  02 

Luiz Ramos  01 

Reginaldo Janse  01 

TOTAL  90 



 

Parte IV – Transparência  

 

A Câmara de Vereadores aprovou na Sessão Ordinária do dia 14 de março, o Projeto 

de Resolução nº 005, de 11 de março de 2019, que Cria o Serviço de Informações ao Cidadão 

no âmbito do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências. 

 

 Ela regulamenta o direito à informação garantido pela Constituição Federal, no inciso 

XXXIII, do Capítulo I - dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos: “todos têm direito a 

receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo 

ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas 

cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. 

 

Assim, a divulgação de informações ganha procedimentos para facilitar e agilizar o 

acesso, além de fomentar o desenvolvimento de uma cultura de transparência e controle social 

na administração pública. 

 

Há duas vertentes para o acesso à informação: disponibilização de informações públicas 

em atendimento a solicitações específicas de um interessado; e a divulgação de informações de 

interesse coletivo ou geral pelo setor público, independentemente de requerimento. 

 

Na Câmara, o Serviço de Informação ao Cidadão - SIC é supervisionado pelo 

4.1. Divulgações 

A Câmara tem priorizado a divulgação de todas as suas ações. Para isso um site foi 

colocado no ar com a manutenção permanente e a disponibilidade para consulta das matérias 

apreciadas pelo plenário.  

Além do site, a Câmara mantém perfis nas redes sociais Facebook (2.064 seguidores) e 

recentemente foi criado o perfil no Instagram (166 seguidores). 

 

 



 

4.2. Portal da Transparência 

 

 
 

 

A transparência da Câmara de Coelho Neto foi atestada por duas vezes no primeiro 

semestre durante avaliação feita pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE, do Maranhão.  

O resultado se baseia na verificação da situação de cumprimento do Portal da 

Transparência realizada pela Corte de Contas no último dia 14. A avaliação do Tribunal se 

baseia na análise de alguns critérios tais como: existência do site eletrônico, nome oficial, 

tempestividade, disponibilização da Informação por meio de Sistema, Compatibilidade de 

informações, e disponibilização dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA) e dos 

relatórios de gestão fiscal (RREO e RGF).  

No portal a Câmara divulga diversas informações de interesse público como folha de 

pagamento, legislação, edições do Diário Oficial, licitações, prestações de contas e execução 

orçamentária e financeira.  

  

 

 

 



 

Participar é o desafio! 

 

 

 

 

Com apenas quase seis meses de gestão, a nova Mesa Diretora da Câmara de Coelho 

Neto tem se colocado vigilante aos reclames populares. E não poderia ser diferente. É ilegítimo 

não “ouvir a voz das ruas”, principalmente quando estamos falando da Casa do Povo.  

 

No segundo semestre esperamos ue novas ações, projetos e programas desenvolvidos 

pelo Poder Legislativo possa servir cada vez mais de estílo para a partiicpação popular nas 

decisões que diz respeito a todos.  

 

Precisamos debater a cidade com todos os seus problemas, discutir os nossos problemas 

comuns e juntos buscarmos a solução para os mesmos. Não se concebe avanços de forma 

individual, ao contrário essa é uma tarefa que precisa ser feita com várias mãos e a participação 

é de fundamental importancia para tenhamos resultados mais efetivos.   

 

Continuaremos a priorizar o diálogo, as parcerias e o exercício da cooperação para que 

a atuação da Câmara esteja a altura dos reclames da população e que esse trabalho se reverta 

em benefícios para a coletividade.  

  

 

 


