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Ata no 005/2021 da reunião 3a Sessão Ordinária, realizada aos 26 (vinte e seis) dias
do mês de janeiro de2A21 (dois mil e vinte um), às 15h00 (quinze horas), reuniu-se
ordinariamente na Câmara Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo,
situada à Av. Dom José Dalvit 100, Blocos 1'l e 12 * Bairro Santo Antônio, sob a
Presidência do Senhor Vereador Paulo Fundão, e Secretariado pela Senhora
Vereadora Ciety Cerqueira. O Senhor Presidentefez a abertura da sessão proferindo
as seguintes palavras "sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos
nossos trabalhos". Em seguida o Senhor Presidente com fundamento no parágrafo
único do art. 80 do Regimento lnterno, convidou o Senhor Vereador Lailson da Aroeira
para que fizesse a leitura da Bíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: Ato contínuo,
o Senhor Presidente solicitou a 1a Secretária que efetuasse a chamada dos Senhores
Vereadores, para verificação do quórum legal, aos quais responderam 11 (onze)
presentes. Ato contínuo o Senhor Presidente determinou que colocasse a disposição
dos Senhores Vereadores as Atas n' 002, 003 e 00412021, informando que não tendo
nenhum parlamentar que queira retificar as Atas serão consideradas aprovadas, o que
ocorreu com aprovação unânime. Em seguida o Senhor Presidente solicitou que a 1a
Secretária procedesse à leitura dos expedientes, que constou o seguinte:
EXECUTIVO: OF/PMSM/SMGAB No 02412021, da Prefeitura Municipal de
Mateus, protocolizado sob o n" 00007512021, datado de 20 de janeiro de 2021, qud
encaminha Projeto de Lei n" 00212021; Projeto de Lei n" 00212021,que "institui o
programa de recuperação fiscal para pessoas físicas e jurídicas refis no âmbito do
serviço autônomo de água e esgoto de São Mateus - SAAE". OF/PMSM/SMGAB N'
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03012021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o no
000091/2021, datado de 22 de Janeiro de 2021, que encaminha VETO 00212021;
VETO 0A212021 - VETAR O PROJETO DE LEI N'. 05512020, de autoria do Poder
Legislativo que "torna patrimônio cultural municipal a casa de farinha quilombola
existente no parque de exposição do município de São Mateus/ES e dá outras
providências". OF/PMSM/SMGAB No 02912021,da Prefeitura Municipal de São
Mateus, protocolizado sob o n'00009012021, datado de22 de Janeiro de2021, que
encaminhalei no 1.93612021; Lei no 1.93612021,que "proÍbe o comércio, o
manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício sonoros no municÍpio
de São Mateus, e dá outras providências". OF/PMSM/SMGAB No O19t2O21,da
Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n' 000088t2021, datado de
22de Janeiro de2021, que encaminha respostas das indicações n's: 001 à02112021;
OF/PMSM/SMGAB No 03312021da Prefeitura Municipal de São Mateus,
protocolizado sob o no 00008912021, datado de 22 de Janeiro de 2021, que
encaminha respostas das indicaçÕes n's'. 022 à 004212021. PODER LEGISLATIVO:
requerimento datado de 26 de janeiro de 2021 desta Casa de Leis que solicita uso da

tribuna para Senhora Merielle de Oliveira Sá a fim de que possa proferir
pronunciamento sobre serviços de transporte coletivo urbano no município de São
Mateus, prestado pela empresa Viaçâo São Gabriel; indicação 043 e 044t2021 de
autoria do vereador Adeci de Sena, Reforma da quadra poliesportiva situada em
Nativo de Barra, Distrito de Nativo de Barra Nova; Construção de CEIM no
Residencial Village, situado no bairro Litorâneo; lndicação no 045 eO46t2O21de autoria
do vereador Carlinho Simião, Término do calçamento da Rua ltupeva, situada no bairro
Aviação; Término do calçamento da Rua ltupeva, situada no bairro Aviação; Reforma
e manutenção da quadra de esportes situada no Residencial Village, no bairro
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Litorâneo; lndicação no 047 e 04812021de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira,
Construção EMEF ém Nestor Gomes - Km 41, Distrito de Nestor Gomes; Perfuração
de poço artesiano na comunidade São Cristóvão - km 28, Distrito de Nestor Gomes;
lndicação no 049 e 05012021de autoria do Vereador Cristiano Balanga, Construção de
vestiário com banheiro e instalação de alambrado no campo de futebol situado na
comunidade Divino EspÍrito Santo;Construção de quadra poliesportiva coberta na
comunidade Paulista;lndicação no 051 e 05212021de autoria do Vereador Delermano
Suim, Perfuração de poço artesiano na comunidade Km 28, às margens da Rodovia
Miguel Curry Carneiro, Distrito de Nestor Gomes; Pavimentação da Rua Eduardo
Medeiros, situada em Nestor Gomes - Km 41, Distrito de Nestor Gomes;lndicação no
053 e 05412021de autoria do Vereador Gilton Gomes, Capina e limpeza das ruas e
avenidas do bairro Liberdade; Construção de CEIM no Residencial Village, no bairro
Litorâneo; lndicação no 055 e 05612021de autoria do Vereador lsael Aguilar, Perfuração
de poço artesiano na comunidade Dilô Barbosa, Distrito de ltauninhas;lnstalação de
alambrado no campo de futebol situado na comunidade Santa Maria, Distrito de
Itauninhas;lndicação no 057 e 05812021de autoria do Vereador Kacio Mendes,
Extensão do horário de atendimento, pelo menos duas vezes por semana, nas
Unidades de Saúde do município de São Mateus-ES;Revisão da atual situação da
rede de esgoto do bairro Ayrton Senna eadjacências, e, após essa análise, realizar as
necessárias providências para sanar os problemas encontrados e inclusão da rede de
esgoto nas ruas e avenidas que ainda não possuem esgotamento sanitário; lndicação
no 059 e 06012021de autoria do vereador Lailson da Aroeira, Reforma e ampliação da
Escola Pluridocente Municipal "Antônio Lima", localizada na comunidade Corrego
Grande; Reparo do calçamento da Rua Maria José Alves dos Santos, situada no
bairro Bonsucesso; lndicação no 061 e 06212021de autoria do Vereador Robertinho de
Assis, Elaboração e implantação de projeto paisagístico no Município; Calçamento da
Rua Bariloche, situada no bairro Carapina; lndicação no 063t2021 de autoria do
Vereador Paulo Fundão, Reconstrução da Praça Lauriano Alves Barbosa, situada no
bairro Boa Vista (anexa ao antigo Conselho Tutela|; Moção n'OO7\2O21 de autoria do
Vereador Robertinho de Assis, Voto De Congr:atulação Ao 130 Batalhão Da Polícia
Militar em São Mateus, pelos excelentes resultados operacionais alcançados no ano
de 2020. Com a palavra, o Senhor Presidente, estendeu a comunidade que sempre
que um cidadão sentir-se prejudicado, que a Tribuna da Casa de Leis estará aberta
para reivindicações. Dando prosseguimento a segunda parte do pequeno expediente,
O Senhor Presidente concedeu a palavra para o uso popular para que a senhora
Merielle de Oliveira Sá, que é pesquisadora da Universidade Federal do EspÍrito
Santo (UFES), Estudante; para que mesma pudesse retratar os serviços prestados
pela empresa Viação São Gabriel, a qual é responsável pelo transporte público desta
cidade de São Mateus, serviço este, que de acordo com a usuária do serviço, é de
péssima qualidade, ela retrata que mesmo fora do ano letivo, os estudantes,
colaboradores, vão à universidade para fazer pesquisas e realizar seus trabalhos e,
as linhas UFESiIFES só funcionam em período letivo, pois há um ponto dentro do
polo universitário, mas para os colaboradores e pesquisadores a rotina continua a
mesma e,correndo risco de serem assaltadas ou algo do tipo. Outra questão também
levantada pela Merielle e a higienização dos transportes públicos (ônibus) utiliza.dos
pela população, observa-se que isso não acontece com frequência e por conta da
pandemia não estão tendo os devidos cuidados para com o usuário que pagam por
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seus serviços e, serviços estes, que não são de qualidade. O Vereador, Cristiano
Balanga, questionoú a senhora Merielle se eles haviam encaminhado documentação
á empresa prestadora de serviços informando e reivindicando a melhoria nos serviços
da empresa. A mesma respondeu que sim, que haviam enviado um documento,
porém, obtiveram a resposta de para que anotassem os horários em que havia mais
alunos utilizando o ônibus e encaminhar outro documento contendo essas
informações para que possam disponibilizar mais ônibus nesses horários específicos.
Na oportunidade o Senhor Presidente, o Vereador Paulo Fundão, colocou as equipes
das ComissÕes Permanentes para fiscalizar a questão acima citada, na oportunidade,
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho de Assis, que é
presidente da comissão de Saúde e, se colocou a disposição para fiscalizar junto à
população a higienização dos transportes públicos, fez também algumas colocações
sobre o serviço prestado pela respectiva empresa de ônibus, que não é somente os
alunos da UFES que reclamam do serviço prestado pela empresa, mas a população
em geral. Prosseguindo, o Senhor Presidente, outorgou a palavra a Vereadora Ciety
Cerqueira, iniciou a fala parabenizando a Merielle por usar a Tribuna para reivindicar
seus direitos e dos colegas, se colocando a disposição para lutarem juntos por essa
causa, por também serem a maioria de mulheres que estão nesses setores. O Senhor
Presidente acrescentou ainda que juntamente aos colegas Vereadores se colocaram
a disposição para lutar pela qualidade de transporte e com segurança. Citou também,
o projeto de lei que consentia a empresa 30 anos de exclusividade com transporte
público da cidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente, cedeu à palavra ao Vereador
Cristiano Balanga, que iniciou a fala cumprimentando a Mesa Diretora, aos nobres
pares e a todos os presentes, fez memória a questão da pandemia, que é necessário
de uma consciência rápida, pois, tem havido percas de pessoas pela Covid-19, se
solidarializou com as famílias que perderam seus entes. Citou o trabalho das equipes
de saúde, do secretario Henrique, que tem lutado todos os dias para fornecer um
atendimento digno para a população, que tem trabalhado incansavelmente para evitar
o contagio, tentando inibir as festas, bailes, há alguns clandestinos, mas precisam
trabalhar para que haja conscientização por parte da população. Lembrou-se da
vacinação que começou a acontecer no Estado, da disponibilidade do Senhor Prefeito
em buscar as vacinas e, assim já vacinou os idosos do Lar dos Velhinhos e,
profissionais do local. GRANDE EXPEDIENTE: Em seguida, o Senhor Presidente,
concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes, que deu início a sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e, a todos os presentes, em seguida defendeu sua
indicação da construção de CEIM no resídencial Village, que o mesmo será assinado
por Gilton Gomes e Adeci de Sena. Pois, há no residencial aproximadamente mais de
mil crianças, e as mesmas precisam ir para outros Bairros para poder estudar. A
segunda indicação é a limpeza do Bairro Liberdade, que por ventura, já estaria sendo
realizada. Aproveitou o momento para parabenizar a todos que estão trabalhando
nessa limpeza. Ato contínuo, o Senhor Presidente, concedeu a palavra para o
VereadorAdeci de Sena, a proposiçáo 05412021 foi retirada pelo autor da discussão e
votação, pois, os dois vereadores fizeram indicaçÕes similares, portanto, os dois
assinarão juntos. Dando continuidade a sua fala cumprimentando a todos, fez a
defesa da indicação, reforma de uma quadra poliesportiva do Nativo - Distrito de
Nativo, onde são usadas para prática de esporte, atividades físicas da escola e área
de lazer. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho
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Simião, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora, rogou por suas
indicaçÕes: calçaménto da Rua ltupeva, no Bairro Aviação, só complementar o
calçamento que está inacabado. A segunda indicação é a reforma e a manutenção da
quadra poliesportiva do Village, pois é uma das poucas áreas de lazer que o
residencial tem. Em seguida, o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Vereador
Robertinho, iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora, a todos os presentes,
suasindicações são, o calçamento da Rua Bariloche, situada no Bairro Carapina,
próximo ao Bairro Sernamby, esta rua é onde está localizado o SAMU, que foi
inaugurada essa semana pelo Governador e a Vice-Governadora do Estado; o
calçamento vai dar ao local mais acessibilidade para o funcionamento do SAMU e as
famílias residentes nesta rua; a segunda indicação é sobre o paisagismo do
município, assim sendo, quê quem fazia o movimento de plantação de árvores eram
as escolas com projetos, com essa pandemia não há mais esse movimento e, é de
grande necessidade que se invista em paisagismo no Município. Ato contínuo, o
Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, iniciou sua
fala pedindo dispensa das formalidades, ele fez memória do Projeto do REFIS
(imposto ao qual é cobrado em cima dos donos de comércios da cidade de
Mateus), o dinheiro arrecadado com esse imposto é o que garante as obras nd
município e, ele tem o intuito de parcelar essas dívidas para que o município contin
desenvolvendo e empresas não fecharem. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Delermano, deu início a sua fala cumprimentando a
Mesa Diretora e, a todos os presentes, deu uma leve esplanada sobre o REFIS, as
indicaçÕes que o Delermano roga são a perfuração de um poço artesiano no km 28,
há necessidades naquela comunidade e, dentro das necessidades há prioridades, e o
poço é uma dessas prioridades, pois o local está sem abastecimento de água. E a
pavimentação da Rua Eduardo Medeiros, situada no Distrito de Nestor Gomes, a
pavimentação vai dar acessibilidade aos moradores que residem nessa rua. O Senhor
Presidente, concedeu a palavra ao Vereador lsael Aguilar, que iniciou a fala
cumprimentando a Mesa Diretora e a todos os presentes, comemorou a chegada da
patrulha mecanizada para atender aos pequenos produtores, mas, todavia, não será
possível realizar esse atendimento por completo, por que não há uma lei que os
amparam nesse cumprimento de obras, pois não foi votada no legislativo passado, a
Iei que apelidaram de "Porteira pra Dentro". O Vereador pede pressa e um olhar
diferenciado para esse projeto, pois os mais prejudicados são os pequenos
proprietários. O presidente solicitou aparte, e foi concedida, lembra-se do momento
em que o vereador lsael o procurou para que o ajudasse nessa situação e, fez uma
crítica à forma que esse Projeto de Lei foi manuseado e rejeitado, pelo conteúdo do
projeto, ele ajudaria não somente o pequeno agricultor, mas também o próprio
Município. Em ato contínuo, o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao VicePresidente, o Vereador Kacio Mendes,inicia sua fala cumprimentando a Mesa Diretora
e todos os presentes, fez uma fala reivindicando, bem como, da empresa prestadora
do serviço de transporte público, ao qual não atende o bosque, onde residem mais de
100 (cem) famílias, ele relatou que os moradores do Bosque da praia andam 3 (três)
km para chegar ao primeiro ponto e para voltar para suas residências tarde da noite,
ficando vulneráveis. Ele ainda deu uma sugestão de uma licitação de outra empresa
assumir essas localidades que a viação São Gabriel não atende. Sobre suas
indicações, a extensão de horários de funcionamento das Unidades de Saúde, para
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atender melhor quem trabalha a semana toda e não tem tempo de fazer uma consulta
ou alguns exames e, quando vão, precisam se ausentar do local de trabalho, há uma
mobilização do Poder Executivo para contratação de mais médicos para o município;
e Saneamento básico do Bairro Ayrton Senna, que atenderá mais de duas mil
famílias, os moradores do Bairro sofrem com o período chuvoso, pois, as águas
percorrem os declÍnios da via, represam em determinados pontos, danificando as
ruas, dificultando trafegabilidade de veículos
pedestres, ainda causando
proliferação da dengue, que por sua veza água parada é o hospedeiro e procriação
de mosquito. Em seguida o Senhor Presidente transferiu a cadeira da presidência
para vice-presidência e assumiu a tribuna, o Vereador Paulo Fundão iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e a todos os presentes, "Eu agradeço a Deus por
me fazer indomável. Eu sou dono do meu destino, eu sou capitão da minha alma".
Sob a inspiração do grande estadista Nelson.Mandela, inicio este discurso com infinita
emoção que me assoma ao subir nesta honrosa tribuna, no parlamento municipal de
minha amada cidade, como parlamentar, para me dirigir aos meus pares, e a toda
sociedade mateense. Essa frase que deu foças ao inesquecível Nelson Mandela, é a
mesma que me impulsiona para representar
cidadão mateense. Sou livre,
independente, devo meu mandato primeiramente a Deus e ao povo da minha cidade.
O advogado e filósofo Sêneca já dizia "os homens dividem-se em dois grupos. Os que
seguem em frente
fazem alguma coisa. E os que ficam atrás a criticar."
lndubitavelmente nesta casa estaremos ocupando o primeiro grupo, daqueles que
realizam e deixam um legado para as futuras gerações, este é o meu ideal e de todos
que hoje ocupam assento nesse parlamento. Essa semana que passou foi profícua,
estivemos reunidos com o Prefeito Daniel e a vice-governadora Jaqueline, na terça
feira, deixamos ínsito que o diálogo entre este parlamento, o executivo e o Governo
do Estado, tem tudo para dar certo, e atingirmos o desiderato maior da política, servir
a nosso povo. Na quarta feira, dia 20 de Janeiro do corrente ano, solicitei a minha
assessoria que fosse protocolar através do ofício do gabinete da presidência de no
01112021 no Palácio da Fonte Grande do Governo do Estado, a solicitação para que o
Governo do Estado intervenha junto à empresa Suzano para quem a mesma faça a
doação da área que hoje se encontra o complexo do antigo greca para o Município,
com o intuito de juntos com o Executivo Municipal possamos construir o maior centro
educacional esportivo da região norte, beneficiando milhares de famílias. Na mesma
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quarta feira, marcamos presença na inauguração do SAMU, onde tivemos a
oportunidade em gesto cortês do prefeito Daníel que me concedeu parte do seu
tempo, denotando que é desprovído de vaidades - de falar ao Governador Renato
Casagrande que São Mateus precisa do Governo do Estado e, que a política passou;

o momento é de estarmos irmanados em busca de melhorias para nosso povo e,
pude perceber e sentir que o Governador Casagrande irá olhar São Mateus com

outros olhos, tenho plena convicção disso. De igual forma quero deixar registrado
uma tarde memorável que passei no sábado com nosso querido amigo e nobre
Vereador Adeci de Sena e, o nosso digníssimo secretário de gabinete Jailson
Barbosa, com os familiares, amigos e assessores do nobre vereador no pesque
pague de nosso querido amigo Chico lá no Nativo. Foi uma tarde de muito
aprendizado e, confesso Adeci, que cresço e aprendo muito com diáalogos como
esse que tivemos. Muito obrigado pelo carinho e fraterna amizade. Esses dias tem
sido terrível para todos e, mais uma vez sou obrigado a subir a esta Tribuna para
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homenagear filhos queridos de nossa cidade, que nos deixaram por esta terrível
pandemia, cito adui
meu eterno professor Mateus Francisco de Souza
carinhosamente chamado de Chiquinho, pai do meu amigo fraterno, advogado Dr.
Marcelo Almeida de Souza, deixando registrado nesta casa de Leis os meus mais
sinceros sentimentos a todos os familiares. Na mesma toada, entristecido com o
falecimento da minha eterna supervisora do João Pinto Bandeira, Maria Alice de
Souza Bezerra, só nos resta pedir ao Pai Celestial que conforte a todos os familiares
e amigos neste momento de dor indescritível. Ao fim e ao cabo, registro que
apresentei nesta sessão uma indicação para a reforma da Praça Lauriano Barbosa no
Bairro Populaç por entender ser inconcebível que um Bairro tão antigo e de tradição
em nossa cidade fique abandonada e em estado deplorável, precisamos recuperá-la e
entrega-la as famílias que queiram frequentar". Ao finalizar sua fala, o Vereador Paulo
Fundão, agradece a população, representados na pessoa da Merielle Oliveira de Sá,
por ter de forma lhana e fidalga usado a Tribuna popular em defesa dos seus direitos.
ORDEM DO DIA: ato contínuo, o Senhor presidente colocou em discussão e votação
as indicaçÕes de números 04312021 a 06312021, exceto a 05412A21 que foi retirada
pelo autor Gilton Gomes, pois irá assinar juntamente com o vereador Adeci de Sena.
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador lsael Aguilar, que pediu
dispensa das formalidades, ressaltou as duas indicaçÕes, uma no Dilô Barbosa, a
perfuração do poço artesiano que sofre a escassez de água em tempos de seca; e
outra, o alambrado do campo de futebol da comunidade de Santa Maria, pois, está
abandonada sem manutenção. Em seguida, o Senhor presidente concedeu a palavra
ao Vereador, Carlinho Simião, iniciou sua fala pedindo dispensa das formalidades,
pediu ajuda para que os nobres vereadores votassem a favor de suas indicações que
são: o calçamento no bairro Aviação, uma rua onde não foi concluído o calçamento, e
ninguém sabe o porquê só metade dela foi feita; a manutenção da quadra de esporte
do Residencial Village, pois é um local onde as famílias podem se reunir para lazer,
crianças, jovens e adultos nas práticas de esportes. Em seguida, o Senhor
Presidente, concedeu a fala ao Vereador Cristiano Balanga, iniciou pedindo dispensas
das Formalidades, e trouxe para a plenária a indicação da construção de alambrado e
vestiário com banheiro, na comunidade, Divino Espírito Santo, já alguns anos que
este campo precisa de reparos e manutenção, para que a comunidade possa interagir
e ter momentos de lazer, visando que o Município incentiva a prática de esportes,
existindo inúmeros campeonatos. E, não pode deixar de olhar para as comunidades
que muito se empenham para participarem dos campeonatos, mesmo com os campos
em péssimo estado. Há 30 (trinta) anos que a própria comunidade construiu o campo
e hoje necessita de reparos. Pediu aos nobres pares ajuda para que esta indicação
seja realizada. A segunda indicação é a construção da quadra poliesportiva na
comunidade Paulista, pois a comunidade não tem uma área de lazer, que possa
atender a comunidade e a escola. O Senhor Presidente concedeu a palavra a
Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou a fala cumprimentando a Mesa Diretora e a
todos os presentes, parabenizou a Merielle Oliveira Sá, por reivindicar não somente o
seu direito, mas sim, o de toda cidadão que depende do transporte público, que estão
insatisfeitos com os serviços prestados pela empresa e, se coloca a disposição dela
para ajudar nessa reivindicaçáo, fez memória também das mais de dois mil vidas que
foram ceifadas pelo Corona Vírus. Ela agradece ao Senhor llmar, Jornal A llha, por
publicar um texto de autoria da Vereadora Ciety, carta esta que foi protocolada junto
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às demandas dos colegas Vereadores. A Vereadora, Ciety Cerqueira, mencionou que

fez algumas visitaS no final de semana anterior à sessão, fizeram visitas às

comunidades onde as máquinas estão trabalhando, Comunidade Aterro e Araribá,
mencionou também, a alegria de todos ao receberem as maquinas para fazer a
manutenção das estradas que dão acesso as suas propriedades. Falou do Projeto de
Lei, apelidado por "Porteira Adentro", que está sendo revisado para ajudar os
produtores a escoar os produtos
realizar algumas tarefas dentro de suas
propriedades. As indicações da Vereadora Ciety Cerqueira, são: a perfuração do poço
artesiano na comunidade São Cristóvão, pois é de grande necessidade para esta
comunidade, atendendo assim, a todas as famílias daquela comunidade; a segunda
indicação é a construção de uma escola na de 1o ao 5o ano no Distrito de Nestor
Gomes, uma indicação realizada a partir de uma conversa com uma senhora que é
professora aposentada e agora vê seus netos terem que sair para estudar em outra
localidade, pois, não há uma escola proxima que atenda as crianças de 07 (sete) há 9
(nove) anos de idade, a construção dessa escola, será de grande importância para as
famílias daquele Distrito, pois muitas vezes os pais precisam acordar os filhos antes
das 5h da manhã para levar ao ponto de ônibus escolar, saindo cedo de casa e
chegando tarde. Toda criança, tem o direito de estudar perto de casa, é dever do
Estado e obrigação das nossas famílias cobrarem politicas publica voltada para
nossas famílias. Em ato contínuo, o Senhor presidente colocou em votação em bloco,
as indicaçÕes 43 a 05312021, 055 a 06312021, não tendo nenhum voto contrário,
todas as indicaçÕes foram aprovadas por unanimidade. Logo após, o Senhor
Presidente submeteu em votação a Moção00712021, tendo sido aprovada em turno
único por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu o Projeto de Lei
00112021, que dispÕe sobre a recuperaÇão de créditos fiscais, REFIS e outras
providências em discussão e votação; tendo sido aprovado em turno único por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente, informou sobre o Requerimento
formulado por 10 (dez) vereadores, "os Vereadores, infra firmados, no uso de suas
atribuições legais, consubstanciados no que preceitua o artigo 158, inciso lV e, o
artigo 160 do Regimento lnterno, desta Casa Legislativa, requerem que seja incluída
na ordem do dia da sessão ordinária do dia 26 de Janeiro de 2021, para discussão e
votação imediata a seguinte proposição Projeto de Lei n" 00212021 de autoria do
Poder Executivo, que institui o programa de recuperação fiscal, para pessoas físicas e
jurídicas (REFIS), no âmbito do Serviço Autônomo de Agua e Esgoto (SAAE). De
imediato eu defiro". Antes do Senhor Presidente Suspender a sessão para as
ComissÕes emitirem o parecer ao Projeto do REFIS, ele fez uma palavra sobre a
reivindicação de um morador do Bairro Guriri, Adivalter Gireli, sobre o policiamento no
Iocal. Ato contínuo, apos retornar
Senhor Presidente apresentou os dois
procuradores da Câmara Municipal, o Doutor Vitor Guanandy (ex-secretário do
governo do Prefeito Daniel, ex-procurador Geral do Município de Conceição Barra, exassessor Jurídico da Secretaria de Estado da Saúde) e o Doutor Manoel Costa. O
Senhor Presidente, leu o resultado do parecer das ComissÕes Permanentes de
Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças em aprovação ao Projeto de Lei n"
00212021 do Poder Executivo, submeteu em discussão e votação, não havendo
nenhum Vereador interessado em discutir, submeteu em votação, tendo sido
aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente
declarou encerrada
presente Sessão
constar,
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presente Ata que lida e achada conforme será assinada por mim, pelo Senhor
Presidente e demais Vereadores Presentes.
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