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Ata nº 017/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 26 (vinte e seis) dias do mês de 

Abril de 2016 (dois mil e dezesseis), às 18:00 (dezoito) horas. Reuniu-se na Câmara 

Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo, na sede da Câmara, sob a 

Presidência do Vereador Sr Gildevaldo Estevão, e Secretariado pelo Vereador Sr 

Aquiles Moreira da Silva. DO PEQUENO EXPEDIENTE: A seguir o Sr Presidente fez 

a abertura da Sessão e após as formalidades regimentais, convidou o Vereador Sr 

Aquiles Moreira da Silva para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia 

Sagrada. Ato contínuo solicitou ao Sr Secretário que efetuasse a chamada dos Srs. 

Vereadores, para verificação do Quorum legal, responderam presente 11 (onze) Srs. 

Vereadores: Ailton Cafeu, Aquiles Moreira da Silva, Eneias Zanelato Carvalho, 

Glesson Borges, Gildevaldo Estevão, Isaias Rosa de Oliveira, José Ferreira, Judite 

Ribeiro de Oliveira, Uarlan Fernandes, Valdemar Moraes e Vilmar Gonçalves de 

Oliveira. Ato contínuo, o Sr Presidente convidou para tomar assento na cadeira de 

convidados desta Casa de Leis: a Senhora Gilcilene Coordenadora de Liderança de 

Comunidades. A seguir o Sr Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que 

procedesse a leitura dos expedientes enviados a esta Casa de Leis, e informasse 

qual a Pauta da Ordem do Dia. Assim sendo, o Sr Secretário, procedeu à leitura que 

constou do seguinte: PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente 

OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 771/2016, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 000620/2016, que encaminha resposta 

referente a Indicação n° 082/2016, de autoria do Vereador Glesson Borges. Leitura 

do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 812/2016, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 000621/2016, que encaminha resposta 

referente a Indicação n° 095/2016, de autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva. 

Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 814/2016, da Superintendente de 

Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000622/2016, que encaminha 

resposta referente a Indicação n° 118/2016, de autoria do Vereador Gildevaldo 

Estevão. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 810/2016, da 

Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000626/2016, 

que encaminha resposta referente a Indicação n° 101/2016, de autoria do Vereador 

Glesson Borges. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 811/2016, da 

Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000627/2016, 

que encaminha resposta referente ao Requerimento n° 008/2016, de autoria do 

Vereador Gildevaldo Estevão. DIVERSOS: Leitura do expediente COMUNICADO n° 

CM277557/2015, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, em favor da ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade 

AEC CEIM Brilho do Saber no valor de R$ 4.100,00. Leitura do expediente 

COMUNICADO n° CM277558/2015, do Ministério da Educação, informando a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do 
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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor da ASSOCIAÇÃO 

Escola Comunidade AEC Carmelina Rios no valor de R$ 3.480,00. Leitura do 

expediente COMUNICADO n° CM277559/2015, do Ministério da Educação, 

informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor da 

ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade AEC CEIM Criança Feliz no valor de R$ 

6.100,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277560/2015, do Ministério 

da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a 

execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em 

favor da ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade AEC CEIM Guriri no valor de R$ 

5.980,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277561/2015, do Ministério 

da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a 

execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em 

favor da ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade AEC CEIM Izabel Rodrigues Vieira no 

valor de R$ 3.820,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277562/2015, do 

Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a 

garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, em favor da ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade AEC CEIM Lar da 

Criança no valor de R$ 2.340,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° 

CM277563/2015, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, em favor da ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade 

AEC CEIM Meu Amiguinho no valor de R$ 3.980,00. Leitura do expediente 

COMUNICADO n° CM277564/2015, do Ministério da Educação, informando a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor da ASSOCIAÇÃO 

Escola Comunidade AEC CEIM Morada do Ribeirão no valor de R$ 3.520,00. Leitura 

do expediente COMUNICADO n° CM277565/2015, do Ministério da Educação, 

informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor da 

ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade AEC CEIM Mundo do Saber no valor de R$ 

4.880,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277566/2015, do Ministério 

da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a 

execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em 

favor da ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade AEC CEIM Nossa Senhora Aparecida 

no valor de R$ 3.020,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277567/2015, 

do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros 

destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, em favor da ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade 

AEC CEIM Ovelhinha no valor de R$ 4.040,00. Leitura do expediente 
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COMUNICADO n° CM277568/2015, do Ministério da Educação, informando a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor da ASSOCIAÇÃO 

Escola Comunidade AEC CEIM Paraíso Infantil no valor de R$ 4.680,00. Leitura do 

expediente COMUNICADO n° CM277569/2015, do Ministério da Educação, 

informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor da 

ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade AEC CEIM Paulista no valor de R$ 3.160,00. 

Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277570/2015, do Ministério da 

Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a 

execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em 

favor da ASSOCIAÇÃO Comunidade AEC CEIM Prof. Ormy Fonseca e Silva no 

valor de R$ 2.620,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277571/2015, do 

Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a 

garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, em favor da ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade AEC CEIM São 

Francisco de Assis no valor de R$ 3.120,00. Leitura do expediente COMUNICADO 

n° CM277572/2015, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, em favor da ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade 

AEC CEIM São João no valor de R$ 5.880,00. Leitura do expediente COMUNICADO 

n° CM277573/2015, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, em favor da ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade 

AEC CEIM São Pedro no valor de R$ 4.860,00. Leitura do expediente 

COMUNICADO n° CM277574/2015, do Ministério da Educação, informando a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor da ASSOCIAÇÃO 

Escola Comunidade AEC Sementinha no valor de R$ 3.220,00. Leitura do 

expediente COMUNICADO n° CM277575/2015, do Ministério da Educação, 

informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor da 

ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade AEC Tesouro da Ilha no valor de R$ 4.820,00. 

Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277576/2015, do Ministério da 

Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a 

execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em 

favor da Escola Comunidade AEC CEIM Paulo Freire no valor de R$ 3.420,00. 

Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277577/2015, do Ministério da 

Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a 

execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em 
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favor da ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade AEC CEIM Santo Antonio no valor de 

R$ 4.960,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277578/2015, do 

Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a 

garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, em favor da ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade AEC CEIM Sonho de 

Criança no valor de R$ 3.340,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° 

CM277579/2015, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, em favor da ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade 

AEC CEIM Pequeno Príncipe no valor de R$ 2.720,00. Leitura do expediente 

COMUNICADO n° CM277580/2015, do Ministério da Educação, informando a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor da ASSOCIAÇÃO 

Escola Comunidade AEC Claudia Scarinze no valor de R$ 2.600,00. Leitura do 

expediente COMUNICADO n° CM277581/2015, do Ministério da Educação, 

informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor da 

ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade AEC CEIM Dois Esquilos no valor de R$ 

4.060,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277582/2015, do Ministério 

da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a 

execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em 

favor da ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade AEC CEIM Santa Maria no valor de R$ 

4.340,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277583/2015, do Ministério 

da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a 

execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em 

favor da ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade AEC CEIM Pingo de Gente no valor de 

R$ 2.620,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277584/2015, do 

Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a 

garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, em favor da ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade AEC do Consórcio dos 

Centros de Educação no valor de R$ 9.160,00. Leitura do expediente 

COMUNICADO n° CM277585/2015, do Ministério da Educação, informando a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor da ASSOCIAÇÃO 

Escola Comunidade do Consórcio das Esc EPM Mariricu no valor de R$ 9.640,00. 

Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277586/2015, do Ministério da 

Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a 

execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em 

favor da ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade AEC da Escola Comunitária Rural Mun 

no valor de R$ 4.860,00. PODER LEGISLATIVO: Leitura do processo protocolizado 
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sob o n° 000610/2016, de autoria do Vereador José Ferreira, que encaminha 

atestado médico para justificar ausência na Sessão Ordinária do dia 19 de abril do 

corrente ano. Leitura do processo protocolizado sob o n° 000611/2016, de autoria do 

Vereador Uarlan Fernandes, que requer seja concedido espaço no horário da 

segunda parte do Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 26/04/2016, a fim 

de que a Sra. Gilcilene Souza Pereira, Coordenadora do Grupo de Liderança das 

Comunidades de Nova Vista I e II, Dilô Barbosa, São Domingos, Araricanga, 

Cacimbas, Córrego do Chiado, São Jorge, Morro da Arara, possa se pronunciar 

sobre o manifesto à pavimentação asfáltica da Rodovia São Mateus à Boa 

Esperança. Leitura do Projeto de Lei n° 014/2016, do Poder Legislativo, que 

“Autoriza o Poder Executivo sobre a criação do Programa de Catalogação e registro 

para proteção e conservação das nascentes e olhos d‟água existentes no território 

do município de São Mateus-ES”, de autoria do Vereador Gildevaldo Estevão Bispo. 

Proposições Sujeitas à Discussão e Votação: Indicação nº 196/2016 de autoria 

do vereador Sr Ailton Caffeu que solicita: Extensão de rede elétrica com instalação 

de postes com luminárias na rodovia BR 381 (trecho compreendido entre os Kms 37 

e 41); Indicações nº 197 e 198/2016 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da 

Silva que solicita: Que os ônibus da linha Guriri/Maria Amélia façam o percurso até o 

bairro aroeira, e vice-versa; Construção de redutor de velocidade na Rua Otílio 

Pereira (Rua 20), situada no Bairro Bonsucesso II (nas proximidades da Igreja 

Pentecostal). Indicações nº 199 e 200/2016 de autoria do vereador Sr Eneias 

Zanelato Carvalho que solicita: Instalação de lixeiras com tampa nas ruas da sede e 

do bairro Guriri, com prioridade na Rua Professor Amaro do Nascimento Mendes, 

nas imediações do Cantinho Lanches; Terraplenagem e cascalhamento da ladeira 

situada na estrada de acesso à Comunidade Córrego do Aterro. Indicações nº 201 

e 202/2016 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão que solicita: Pintura de 

faixas de pedestre e instalação de placas de advertência de passagem sinalizada de 

escolares, na Rua Coronel Constantino Cunha, no Bairro Ideal (trecho compreendido 

entre a APAE e a Escola Pio XII); Disponibilização de Agente Comunitário de Saúde 

para atender os moradores da Comunidade Sapucaia. Indicações nº 203 e 

204/2016 de autoria do vereador Sr Glesson Borges que solicita: Calçamento da 

Rua São Gabriel, situada na Comunidade Rio Preto; Construção de quadra 

poliesportiva coberta na Escola Municipal de Ensino Fundamental „Golfinho‟, 

situada no Bairro Ideal. Indicações nº 205 e 206/2016 de autoria do vereador Sr 

Isaias Rosa de Oliveira que solicita: Calçamento da Avenida Raphael Barbosa 

Brahim, situada no Bairro Guriri, lado norte; Reparo ou substituição dos aparelhos de 

telefone de uso público – orelhões, instalados em Guriri. Indicações nº 207 e 

208/2016 de autoria do vereador Sr José Ferreira que solicita: Colocação de 15 

(quinze) luminárias nos postes situados na Comunidade Córrego do Aguirre, Distrito 

de Nestor Gomes; Substituição das lâmpadas queimadas nos postes situados nas 
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ruas da sede do Distrito de Nestor Gomes. Indicação nº 209/2016 de autoria do 

vereador Sr Judite Ribeiro de Oliveira que solicita: Substituição das lâmpadas dos 

postes de iluminação pública situados nas Ruas Colômbia e Argentina, no Bairro Vila 

Nova, por outras à vapor de sódio; Indicações nº 210 e 211/2016 de autoria do 

vereador Sr Uarlan Fernandes que solicita: Limpeza do valão situado no Bairro 

Liberdade (nas proximidades da chácara do Sr. José Ferreira, conhecido 

popularmente por Companheiro); Construção de Praça com área de lazer na 

Comunidade Dilô Barbosa, Distrito de Itauninhas. Indicação nº 212/2016 de autoria 

do vereador Sr Valdemar Moraes que solicita: Aquisição de terreno na Comunidade 

Santa Maria, para construção de cemitério público. Indicações nº 213 e 214/2016 

de autoria do vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira que solicita: Construção de 

prédio para instalação da Unidade de Saúde do Bairro SEAC; Construção de 

estrutura com cobertura e banheiros, em local adequado, para realização das aulas 

práticas dos candidatos/condutores de motocicletas. Requerimento nº 020/2016 de 

autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que solicita: Forneça prestação de 

contas dos gastos realizados com a perfuração de poços artesianos para o 

abastecimento do SAAE. Requerimento nº 021/2016 de autoria do vereador Sr 

Glesson Borges que solicita: Construção de ponte interligando os Bairros Morada do 

Ribeirão e Jaqueline, de acordo com a Lei nº 1550/2016 – Lei Orçamentária anual 

para o exercício financeiro de 2016. Em 1° Turno o Projeto de Emenda a Lei 

Orgânica Municipal n° 001/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a 

redação do inciso XIII do artigo 9° e inciso VI do artigo 189 da Lei Orgânica 

Municipal de 05 de abril de 1990”. DO GRANDE EXPEDIENTE: A seguir o 

Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra a Senhora Gilcilene Souza 

Pereira, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra 

e demais presentes, narra todo o acontecimento na manifestação pela luta para a 

conclusão da pavimentação asfáltica da Rodovia que liga São Mateus ao município 

de Boa Esperança. A qual não aconteceu devidamente, pela forma truculenta de 

abordagem das policias, sem o mínimo de respeito com as pessoas, inclusive idosos 

e crianças. Fala da organização da manifestação, que não foi feita de qualquer 

forma, inclusive foi informada com antecedência. Comenta sobre a sua prisão e a de 

companheiros inclusive de menores. Comenta dos aparelhos celulares que foram 

apreendidos, e Deletaram todos os arquivos de mídia. Mas apesar dos fatos 

acontecidos, avisa que não desistirão de reivindicar seus direitos e da próxima vez 

se organizarão melhor. Agradece a oportunidade e atenção, e pede ajuda dos Srs 

vereadores para que intercedam junto aos Deputados para resolver a situação que 

já se prolonga por anos. Em seguida o Sr Presidente relata que se essa solicitação 

de ajuda viesse anteriormente ao acontecido, certamente não teria sido dessa forma, 

mas se dispõe junto aos demais vereadores para ajudar e intermediar essa situação 

perante aos Deputados, inicialmente tentando marcar uma reunião com os mesmos. 
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A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr 

Valdemar Moraes, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, 

convidados de honra e demais presentes, fala das dificuldades e a luta do povo para 

conseguir o que é de direito. Concorda e parabeniza a Sr Gilcilene, e dar seu apoio 

no que necessário. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra 

ao Vereador Sr José Ferreira, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, 

convidados de honra e demais presentes, parabeniza a Sr Gilcilene pela coragem e 

atitude. Diz que sabe dessa luta por estradas melhores, porque no momento é 

vereador, mas sua profissão é motorista de transporte escolar, então sabe do que 

estão falando. Agradece e também se dispõe a ajudar no que for preciso. A seguir o 

Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Eneias 

Zanelato, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de 

honra e demais presentes, concorda e dar todo apoio para juntos resolverem essa 

situação. Parabeniza a atitude e coragem da Sr Gilcilene e de todos os 

manifestantes. E diante disso propõe uma moção para próxima semana 

homenageando todas as comunidades envolvidas na manifestação. Agradece e se 

despede. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao 

Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, que após saudar todos da Mesa Diretora, 

Vereadores, convidados de honra e demais presentes, parabeniza a todos os 

participantes da manifestação e relata que infelizmente para alcançar um direito é 

preciso esse tipo de manifestação. Agradece e se despede. A seguir o Presidente Sr 

Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Uarlan Fernandes, que após 

saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais 

presentes, parabeniza a todos em especial a Sr Gilcilene pela atitude e coragem, e 

expressa seu apoio no que for preciso. Agradece e se despede. Em seguida o 

Presidente passou para a ORDEM DO DIA: E submeteu em discussão e votação: 

Indicações nºs 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 

209, 210, 211, 212, 213 e 214/2016. Sendo sugerido, Deferido e Aprovado por 

unanimidade votação em Bloco das mesmas. EM VOTAÇÃO: Aprovadas por 

unanimidade. EM DISCUSSÃO: Requerimento nº 020/2016 de autoria do vereador 

Sr Eneias Zanelato Carvalho. RETIRADO pelo autor por duas sessões. EM 

DISCUSSÃO: Requerimento nº 021/2016. EM VOTAÇÃO: Aprovadas por 

unanimidade. Moção nº 013/2016 de autoria de todos os Srs vereadores, que 

solicitam: Voto de Congratulação às Turmas de Arquitetura e Urbanismo da FVC 

(Faculdade Vale do Cricaré), pela realização do evento – 2ª Bicicletada, que 

acontecerá no dia 1º de maio do corrente ano – Dia Municipal do Ciclista; solicitada 

verbalmente no decorrer da Sessão do dia corrente, Sendo Deferido. EM 

VOTAÇÃO: Aprovada por unanimidade. EM DISCUSSÃO: Em 1° Turno o Projeto 

de Emenda a Lei Orgânica Municipal n° 001/2016, de autoria do Poder 

Executivo. EM VOTAÇÃO: Aprovado com voto contrário do Sr Eneias Zanelato 
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Carvalho e Sr Uarlan Fernandes, e Abstenção do Sr Aquiles Moreira da Silva. Não 

havendo mais nada a tratar, o Sr Presidente declarou encerrada a presente Sessão, 

e, para constar, eu................................................, Aquiles Moreira da Silva - 

Secretário, conferi a presente Ata, que por estar em conformidade será assinada por 

mim, pelo Sr Presidente e demais membros da mesa. 

 
 

 

GILDEVALDO ESTEVÃO BISPO                                            UARLAN FERNANDES                             

Presidente                                                                                           Vice-Presidente 

 

 

 

AQUILES MOREIRA DA SILVA                                                  GLESSON BORGES                            

1º Secretário                                                                                             2º Secretário 


