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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08 DE JUNHO DE 2021 

VERSA SOBRE: PROJETO DE LEI Nº 19/2021– DE AUTORIA DA 

VEREADORA CHRISTIANE PINHEIRO - INSTITUI A 

OBRIGATORIEDADE DA INCLUSÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA 

DE SINAIS - LIBRAS - NO CURRÍCULO ESCOLAR NO ÂMBITO 

DO MUNICÍPIO DE MATÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 20/2021 – DE AUTORIA DO VEREADOR 

CLEMILTON LOUREIRO - DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE 

PRÊMIO EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.  

INDICAÇÕES: INDICAÇÃO Nº 09/21 - INDICA A 

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE LAZER COM 

INSTRUMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO POVOADO 

QUILOMBO, NESTE MUNICÍPIO – VEREADOR JOÃO GOMES 

“TIJÃO”. INDICAÇÃO Nº 10/21 - INDICA A PINTURA DE 

TODAS AS LOMBADAS (QUEBRA-MOLAS) DA ZONA URBANA 

DO NOSSO MUNICÍPIO – VEREADOR JOÃO GOMES “TIJÃO”. 

INDICAÇÃO Nº 11/21 - INDICA A CONSTRUÇÃO DE 

LOMBADAS OU REDUTORES DE VELOCIDADE NA RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO – VEREADOR JOÃO GOMES 

“TIJÃO”. 

No dia oito de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 18h00min, no Plenário 

da Câmara Municipal de Matões foi realizada a Sessão Ordinária com a 

presença dos seguintes vereadores: PRESIDENTE, Thyago Morais de Brito; 

PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE, Clemilton Loureiro da Silva; SEGUNDO VICE-

PRESIDENTE, Gilberto da Silva Lima; PRIMEIRO SECRETÁRIO, Lucas Medeiros, 

SEGUNDA SECRETÁRIA, Jacqueline Costa Assunção, Aurélio da Mata Silva, , 
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Dayany de Arêa Leão Coutinho, Hagamenon dos Santos Silva, Maria Ilma de 

Morais Clímaco e Wederson Gaeth de Brito. A Sessão Ordinária foi aberta com 

uma leitura bíblica e logo em seguida foi apresenta a ata da sessão anterior, 

sem ressalvas. Na pauta da reunião estava o PROJETO DE LEI Nº 19/2021– DE 

AUTORIA DA VEREADORA CHRISTIANE PINHEIRO - INSTITUI A OBRIGATORIEDADE 

DA INCLUSÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS - NO CURRÍCULO 

ESCOLAR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MATÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 20/2021 – DE AUTORIA DO VEREADOR CLEMILTON LOUREIRO 

- DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE PRÊMIO EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES 

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.  INDICAÇÕES: 

INDICAÇÃO Nº 09/21 - INDICA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE LAZER COM 

INSTRUMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO POVOADO QUILOMBO, NESTE 

MUNICÍPIO – VEREADOR JOÃO GOMES “TIJÃO”. INDICAÇÃO Nº 10/21 - INDICA 

A PINTURA DE TODAS AS LOMBADAS (QUEBRA-MOLAS) DA ZONA URBANA DO 

NOSSO MUNICÍPIO – VEREADOR JOÃO GOMES “TIJÃO”. INDICAÇÃO Nº 11/21 

- INDICA A CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS OU REDUTORES DE VELOCIDADE NA 

RUA BARÃO DO RIO BRANCO – VEREADOR JOÃO GOMES “TIJÃO”. As 

indicações foram lidas e despachadas para o senhor prefeito. A relatora da 

Comissão de Constituição apresentou o parecer favorável ao projeto de lei nº 

20/2021 e o parecer do projeto de lei nº 19/2021, foi considerado inapto para 

discussão e votação. Em seguida, foi posto em votação as matérias, e o 

presidente verificou que foi aprovado o projeto de lei nº 20/2021, enquanto o 

projeto de lei nº 19/2021 foi rejeitado. No segundo expediente, pela ordem de 

inscrição, o vereador Lucas Medeiros externou sua felicidade no cumprimento 

da promessa de campanha do prefeito municipal em construir e recuperar as 

estradas de sua região. Disse que tem testemunhado a felicidade da 

população que tem aprovado a atuação gestor público. Em tempo, 

agradeceu aos apoiadores da obra e ao prefeito que assumiu o compromisso. 
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Como segundo escrito, o vereador Wederson Gaeth de Brito reforçou seu 

pedido para que a secretaria de saúde priorize os garis na vacinação contra 

covid19. Pontuou que são vulneráveis, bem como comerciantes e funcionários 

bancários. Requereu que o governo determine que os carros de som sejam 

espalhados nos bairros para expandir as informações da vacinação, para o 

vereador, ainda existe uma parte da população desinformada. Alegou que a 

deputada Cleide Coutinho ainda não destinou recurso e projeto para o 

serviço asfáltico na Av. Divino Espirito Santo e demais Avenidas, existe apenas 

o desejo da parlamentar em determinar este serviço. Diante disso, esclareceu 

que não pretende ser o mentor da obra, mas apenas cumprir seu dever de 

vereador reivindicando as necessidades da população. Em seguida, o 

vereador Aurélio da Mata, fez uso da palavra e cobrou o melhoramento da 

iluminação pública e recuperação da estrada do povoado Boa Esperança, 

e, além disso, continuou cobrando a distribuição do kit de merenda escolar 

aos alunos que estão ausentes na sala de aula de modo presencial. Assegurou 

que acompanha de perto as necessidades dos alunos e, consequentemente 

das escolas. Ainda garantiu que fiscalizará se os vereadores desta câmara, 

que são professores da rede pública, assumem a sala de aula. Pois o futuro é 

feito com educação, mas também com honestidade, concluiu o vereador. O 

vereador Clemilton Loureiro enalteceu seu projeto de lei e na ocasião 

agradeceu a aprovação dos nobres pares. Reafirmou que o futuro se faz com 

a educação, ainda usou a frase de um pensador dizendo que “o maior 

inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do 

conhecimento”, diante disso, pediu que tenhamos cautela com nossas 

palavras. Ainda esclareceu que o funcionário goza do direito chamado 

licença, por isso, sugeriu que antes cada parlamentar tenha conhecimento 

dessas informações para que não apresente certas situações em julgamento 

leviano. O vereador João Gomes assegurou que a comunidade está 
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acompanhando o trabalho desse parlamento, por isso, muitos tem procurado 

o vereador para que apresente indicações, como exemplo, citou o pedido 

de um morador do povoado Quilombo que requereu a construção de uma 

praça pública naquela comunidade. Denunciou que a direção da escola do 

povoado Santa Luzia não cancelou a aulas, após a confirmação de contagio 

do coronavírus, com isso o governo quebra o acordo firmado com o sindicato. 

Insistiu que o prefeito determine a distribuição da merenda escolar, e disse que 

não compreende a dificuldade que o município impõe. Cobrou ainda a 

eleição dos diretores de escolas, e que amplie esse direito nos demais 

povoados. Sobre a saúde pública, fez um comparativo das informações e fez 

um levantamento do número de mortes, pela observação concluiu que teve 

um crescente número de óbitos nesse ano. Por isso, pediu que o município não 

relaxe e adote os devidos cuidados. Fez ainda observações quanto a 

vacinação contra covid19, diante disso, sugeriu que o município poderia 

avançar e aplicar mais doses diariamente. O vereador e líder do governo, 

Hagamenon Maceda, destacou sua visitação na zona rural, escolas e obras 

do governo, disse que ficou surpreso com o aumento de alunos na sala de 

aula, com isso, mostra a confiança na direção e professores. Esteve também 

no sindicato dos professores e lá buscou informações para o melhoramento 

do alunado e a categoria de profissionais de educação. Enfatizou que as 

reinvindicações serão levadas ao senhor prefeito e este saberá atender da 

melhor forma possível.  Destacou a eficiência da equipe da saúde pelo 

compromisso e trabalho prestando na vacinação contra o novo vírus. Disse 

que entende, e, é a favor das cobranças, mas é preciso humildade para 

reconhecer o que está sendo feito. Esclareceu que a merenda escolar está 

sendo entregue nas escolas, como isso, o governo não tem a possibilidade de 

entregar a merenda na escola e do mesmo fundo distribuir um kit de merenda 

escolar. Ainda requereu que o deputado Rubens Junior destine a emenda 
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para a construção de uma praça no povoado Quilombo, assim, atendendo 

ao pedido do líder da oposição. Mais uma vez, reafirmou que o município 

avança e o governo mantém todos os serviços funcionando, como o hospital 

Divino Espírito Santo e os veículos da saúde, ainda como a Apae que, segundo 

o vereador, apenas na gestão do prefeito Ferdinando Coutinho a entidade 

pode contar como apoio maciço do governo municipal. Sem mais nada a 

tratar, o senhor presidente deu por encerrada e reunião, agradeceu a 

presença de todos e pediu a benção de Deus sobre este parlamento. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Matões, 08 de junho de 2021. 

 

THYAGO MORAIS DE BRITO, Presidente (DEM). 

CLEMILTON LOUREIRO DA SILVA, Primeiro Vice-Presidente (CIDADANIA). 

GILBERTO DA SILVA LIMA, Segundo Vice-Presidente (DEM). 

JACQUELINE COSTA ASSUNÇÃO, Primeira Secretária (DEM). 

LUCAS BARBOSA MEDEIROS SILVA, Segundo Secretário (CIDADANIA). 

AURÉLIO DA MATA SILVA, Vereador (PP). 

CHRISTIANE MARIA OLIVEIRA PINHEIRO DO RÊGO, Vereadora (PP). 

DAYANY DE ARÊA LEÃO COUTINHO, Vereadora (CIDADANIA). 

HAGAMENON DOS SANTOS SILVA, Vereador (CIDADANIA). 

JOÃO GOMES DA SILVA NETO, Vereador (PP). 

JOSÉ AUGUSTO MOREIRA DE CASTRO, Vereador (PP). 

MARIA ILMA DE MORAIS CLÍMACO, Vereadora (PDT). 

WEDERSON GAETH DE BRITO, Vereador (PDT). 

 

 


