
Câmara Municipal de São Mateus
Estado do Espírito Santo

no 21 da feunião da 1' Sessão Extraordinária, realizada aos 12 (doze) dias
o mês de janeiro de2A21 (dois mil e vinte um), às 18h00 (quinze horas), reuniu-sena
âmara Municipal de São Mateus - Estado do EspÍríto Santo, situada à Av. Dom José

vit 100, Blocos 11 e 12 - Bairro Santo Antônio, sob a Presidência do Senhor
reador Paulo Fundão, e Secretariado pela Senhora Vereadora Ciety Cerqueira. O

or Presidente fez a abertura da Sessão proferindo as seguintes palavras "sob a
de Deus e em nome da Comunidade, iniciamos nossos trabalhos". Em

uida, o Senhor Presidente requestou ao vereador Carlinho Simião para que fizesse
leitura da Bíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente solicitou

ue a Senhora Secretária que efetuasse a chamada dos Senhores Vereadores, para
ificação do quórum legal, aos quais responderam 11 (onze) presentes. Ato contínuo,

senhor presidente suspendeu a sessão para que as comissÕes permanentes se
nissem para eleger os Presidentes e Vice-presidentes. Ato contínuo, o Senhor

residente retomou os trabalhos da sessão solicitando à primeira Secretária, a
readora Ciety Cerqueira, que efetuasse a leitura do resultado dos respectivos

das Comissões Permanentes, com seus Presidente e Vice-Presidente.
Excelentíssimo Sr. Paulo Fundão, Presidente desta Casa, nós Vereadores: Adeci de

, Carlinho Simião, Ciety Cerqueira, Cristiano Balanga, Delermano Suim, Gilton
mes, lsaelAguilar, Lailson da Aroeira e Robertinho de Assis". Vimos à presença de-

.Êxa. de acordo com que preceitua o capitulo lV, seção I e artigo 42, inciso l,
rtigo 43 da resolução 003/2009, datado em 1 de Julho de 2009, regimento interno
esta Casa de Leis, para informar que assim ficaram constituídas as ComissÕes

tes para o Biênio legislativo 2A2112022. Comissão de Constituição Justiça,
ireitos Humanos, Cidadania e Redação: Gilton Gomes - Presidente, lsael Aguilar -
ice-Presidente, Ciety Cerqueira e Lailson da Aroeira, Membros; Comissão de
inanças, Orçamento e Fiscalização: lsael Aguilar * Presidente,Gilton Gomes - Vice-
residente, Delermano Suim e Robertinho de Assis - Membros; Comissão de Obras,
rbanismo e lnfraestrutura: Lailson da Aroeira - Presidente, Delermano Suim - Vice-

sidente, Carlinho Simião e Cristiano Balanga - Membros; Comissão de Educação,
ultura, Saúde e Meio Ambiente: Robertinho de Assis - Presidente, Adeci de Sena -
ice-Presidente, Cristiano Balanga e Carlinho Simião - Membros. Estando, pois, de
ordo com a Lei, seja registrada em ATA, para os fins de Direitos Legais. GRANDE

EDIENTE: Ato contínuo o Senhor Presidente, o Vereador Paulo Fundão, informou
nobres parlamentares, que há um Veto tramitando na Casa de Leis, do Chefe do

xecutivo, com pedido de urgência para a votação do mesmo. O Senhor Presidente, o
dor Paulo Fundão, concedeu a palavra ao Líder do Governo, o Vereador Cristiano

alanga. O Vereador iniciou sua fala pedindo dispensa das formalidades, ressaltor-i
obre a necessidade de todos trabalharem em união e com visão sobre o ano de 2021,'a fazer o melhor para o MunicÍpio, pois, é necessário no início do ano, a

idade de um orçamento, para melhor trabalhar e atender a população. Pediu
ispensa das formalidades e fez uma congratulação ao Jornal Tribuna do Cricaré, que

te ano completa 37 anos de jornalismo e entretenimento, porquanto, foi fundada em
2 de Janeiro de 1984, fazendo sempre uma contribuição dentro e pelo Município,
arabenizou ao Jornal Tribuna do Cricaré pela trajetória jornalística, em nome de todos

parlamentares. O Senhor Presidente,teceu Loas ao Jornal Tribuna do Cricaré. Não
vendo mais nada a tratar, o Presidente declarou encerrada a presente
são e para constar, eu... Delermano Suim 2'
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retário. Fiscalizei a presente Ata que lida e achada conforme será assinada por
im, pelo Senhor Presidente qf demais Vereadores Presentes.
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