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ta no 018t2021 da reunião da 13'Sessão Ordinária, realizada aos 20 (vinte) dias do
ês de abril de 2021 (dois mil e vinte um), às 15h00 (quinze horas), reuniu-se
rdinariamente na Câmara Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo,
ituada à Av. Dom José Dalvit 100, Blocos 11 e 12 - Bairro Santo Antônio, sob a
ia do Senhor Vereador Paulo Fundão, e Secretariado pela Senhora
ora Ciety Cerqueira. O Senhor Presidente fez a abeúura da sessão proferindo
seguintes palavras: "sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos
ossos trabalhos". Requestou a Vereadora Ciety Cerqueira que fizesse a leitura da
tíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: ato contínuo, o senhor presidente, usando
e suas prerrogativas legais, solicitou à senhora secretária que efetuasse a chamada
os Senhores Vereadores para verificação do quórum legal, aos quais responderam 11
onze) presentes. Ato contínuo, alicerçado no art. 98 do regimento interno, o senhor
idente determinou a senhora secretária Ciety Cerqueira que efetuasse a leitura da
no 017t2021. Com fundamento no § 1o, no artigo 98 do regimento interno e, dado se
nha algum vereador que queira retificar a ata, não tendo nenhum vereador que queira
a retificação da ata será considerada aprovada. em seguida, o senhor presidente
rminou a Senhora Secretária, que fizesse a leitura do expediente que continha
: requerimento protocolizado sob o no 00046212021, de autoria
DER LEGIS
Vereadora Ciety Cerqueira, solicitando espaço no pequeno expediente da sessão
rdinária do dia 20 de abril de 2021, para que a Senhora Mariana Motta, possa faze
da tribuna popular, para proferir pronunciamento sobre "Atuação do Comitê
unicipal De Educação Do Campo". Proposições: lndicação Nos 233 8 23412021 de
utoria do Vereador Adeci de Sena, construção de passarelas ecológicas para
o rio lpiranga, situado em Urussuquara, e na praia do sossego situada em Ca
rande; reforma do predio da Escola Pluridocente Municipal 'Alice Moreira Machado',
uada na comunidade Barra Nova norte; lndicação No" 235 E 23612021 de autoria do
reador Carlinho Simião, aquisição de terreno em Barra Nova Sul para realização do
al do camarão; aquisição de terreno em Barra Nova Sul, para construção de
idade Básica De Saúde; lndicação Nos 237 E 23812021 de autoria da Vereadora
ety Cerqueira, Criação Da "Casa Dos Conselhos" no Município de São
inada a dar apoio na organizaçáo e funcionamento dos conselhos municipais
itês; ativação do conselho de segurança alimentar do Município De São Mateus
SEAiSM. lndicação Nos 239 e 24012021 de autoria do Vereador Cristiano Balanga,
e recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Copa 70, No Bairro Santo
io, bem como, marcação de faixa de pedestres em frente às unidades
ionais e instalação de redutores de velocidade em pontos estratégicos da
a via pública; ampliação e reforma do CEIM São Pedro, localizado Na Rua Copa
0, no Bairro São Pedro; lndicação No 24112021 de autoria dos Vereadores Delerm
im E lsael Aguilar, priorização dos servidores públicos do SAAE que realizam

ho na área de saneamento básico, bem como os líderes de todas

a

anizações religiosas, no âmbito do Município De São Mateus-ES, na vacina
o covid-19; lndicação No 24212021 de autoria do Vereador Delermano Suim,
o de rede elétrica com instalação de postes com luminárias localidad
ecida como Aguirre, situada em Nestor Gomes Km 41; lndicação nos 243
'.4412021 de autoria do Vereador Gilton Gomes, Reforma do prédio da unidade d
e do bairro Santa Tereza (Ponte); realizar operação tapa buraco na Rua
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dos Santos e na Avenida Aulo Gélio de Oliveira Neves, situadas no bairro Santo
nio; indicação no 245t2021de autoria do Vereador lsaelAguilar, extensão de rede
ca com instalação de postes com luminárias na estrada situada no Córrego
ntaninha (trecho ôompreendido entre a residência do Senhor Nelzinho até a do
nhor Zé do Mel); indicação no 246t2021 de autoria dos Vereadores lsael Aguilar e
acio Mendes, priorização das pessoas com deficiência, no âmbito do município de
ão Mateus-ES, na vacinação contra o COVID-19; lndicação no 24712021de autoria do
Kacio Mendes, construção de centro de vivência e área de lazer no Bairro
m Bosco; lndicação nos 248 e 249t2021 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira,
rfuração de poço artesiano na comunidade Córrego Grande - Km 18, localizada na
odoviá Miguei Curry Carneiro; reforma geral do prédio da Unidade Básica de Si
ornélia Conceição, situada no bairro Bonsucesso, bem como instalação de cobe
que os pacientes aguardem atendimento protegidos de sol e chuva; lndicação n(
e 251t2021 de autoria do Vereador Robertinho Assis, Limpeza e capina das rua
Loteamento Jardim Eldorado, situado no bairro Pedra D'água, município de
ateus/ES; Pavimentação asfáltica da estrada situada na comunidade Dilô Barbosa,
Distrito de ltauninhas, Município de São Mateus/ES (nas imediaçÕes das
Senhor Geraldo Pícoli e Jurandir) requerimento no 00312021 de autoria
Gilton Gomes, solicitou, que apÓs a devida tramitação regimental
aprovação do presente requerimento, seja endereçado ao Secretário Municipal d
Finanças do Município de São Mateus, a seguinte providência: Que sejam fornecida
as seguintes informações e apresentados os seguintes documentos: quantas cas
foram construídas, por meio do projeto social, no Bairro Aroeira; quais critéri
utilizados para seleção dos cidadãos a serem beneficiados com a doação ou cessão d
casa no referido bairro; Que seja apresentada relação atualizada dos cidadãos qu
foram ou que serão beneficiados; Que sejam apresentados os documentos qu
baseiam ou norteiam o projeto social em tela; Que seja informada quanto a existênci
de data estimada para entrega das casas aos beneficiados; Quais as ações que es
sendo realizadas pela Secretaria para finalizaçáo e efetiva entrega das casas
cidadãos beneficiados. Moção no 03712021 voto de congratulação de autoria d
Vereadora Ciety Cerqueira, Ao Comitê Municipal de Educação do Campo,

or

importante atuação em defesa da educação do campo no Município De
Mateus/Es. Moção no 03812021 voto de congratulação de autoria do
Robertinho De Assis, à senhora Helena Almeida Moreira, pelos relevantes Se
Sociais Prestados no Município de São Mateus/Es. Notificamos a V. Exa. o crédito^
recursos financeiros, sob bloqueio, em 1310412021, no valor de R$ 38.082,21 (trinta

oito mil e oitenta e dois reais e vinte um centavo), R$ 183.015,14 (cento e oitenta e
mil e quinze reais e quatorze centavos). Na conta vinculada ao Termo de Compromi
no 0352711-34t2011, firmado com Município de São Mateus, assinado
2Bt1Ot2O11, no âmbito do programa PPI FAVELAS, sob a gestão do Ministério
Desenvolvimento Regional, que tem por objetivo "Obras de lnfraestrutura Produção d
114 UH pelo OGU Equipamentos Comunitários (1 praça, '1 quadra poliesportiva e
centro)". Ato contínuo, o Senhor Presidente usando de suas prerrogativas legail
determinou que a senhorita Mariana Mota assumisse a Tribuna Popular para p
seu discurso sobre "Atuação do Comitê Municipal de Educação do Campo". lnicio.u
fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, falou sobre o Co
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unicipal de Educação do Campo, visa buscar a educação voltado para o interior em
pecifico (Educação do Campo), em 2011 nasce a ideia e o Comitê Municipal de
ucação do Campo, a Educação do Campo que são beneficiados 60 (sessenta)
do interior dentro de inúmeros territorios, falou de muitas conquistas do
mitêem não fechar escolas, há algum tempo não haviam diretores nas chamadas
scolinhas, e hoje com o Comitê Municipal das Escolas do Campo tem diretores e
os nas escolas multiseriadas, porém a permanência do diretor itinerantes nas
s são as comunidades que decide, são eles quem elegem os diretores. O
Adeci de Sena solicitou aparte, iniciou sua fala parabenizando a Mariana e
os membros do Comitê da Educação do Campo, expressou seu desejo de
'abalhar lado a lado com a educação do campo, melhorando o trabalho da educação
as comunidades onde se encontra abraçados pelo Comitê de Educação, se colocou à
isposição da Equipe do Comitê Municipal da Educação do Campo. O Vereador Gilton
solicitou aparte concedida, parabenizou a Equipe do Comitê Municipal da
ducação do Campo pela luta de uma educação melhor. Ciety Cerqueira solicitou
arte a qual foi concedida, relatou um pouco da sua luta pelas escolas do Campo e
ue vai continuar a lutar pela educação do campo, nas escolas existe o ensinar às
rianças sobre o sentimento de pertença, do dever, direito a educação e de como o
pode ajudar na construção do futuro das crianças do campo. Em seguida, a
iana fez uma colocação sobre a educação do campo para finalizar, que o campo
produz somente produtos de exportação mas também educação. Ato contínuo,
2 (dois) vereadores inscritos, o Senhor Presidente concedeu a palavra a
Ciety Cerqueira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e
os presentes, fez um voto de pesar a Família Galvão, a Senhora Marcionília,
mbém fez um voto de pesar aos familiares do senhor João Miguett. Em seguida o
nhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que iniciou sua
la cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memória dos trabalhos
e o Prefeito Daniel Santana realizou dentre esses 100 (cem) dias de mandato,
atou que a meta do Prefeito é trabalhar pelo ser humano, como o mesmo disse São
verá um canteiro de obras. GRANDE EXPEDIENTE: tendo 07 (se
adores lnscritos, O Senhor Presidente passou a cadeira da presidência para
residente, Kacio Mendes e assumiu a Tribuna Popular para proferir seu discurso,
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, "quem age
bondade faz bem a si mesmo, quem pratica a maldade acaba se prejudicando".
Provérbios 11:17). Sob a inspiração deste profícuo versículo da bíblia, em Provérbios
11:17, inicio este discurso para me dirigir aos meu Nobres Pares e toda a sociedade
ateense. Nobres colegas, cabe-me, por incumbência da minha própria consciência,
honrosa sessão, falar de uma pessoa magnífica, arrebatado do convívio dos
igos e familiares, expresso aqui sobre meu querido arnigo de adolescência Willians
, que foi abruptamente retirado de nosso convívio por esta praga perniciosa
a covid-19; Willians que sob sua ótica era um jovem, admirável, sempre
lícito, afável e preocupado em dispensar aos amigos a melhor consideração. Deixo
istrado nos anais desta augusta Casa de Leis o seu falecimento, e farei uma moção
próxima sessão formalizando esse registro. Senhora Vereadora, Senhores
ores, também deixo aqui registrado que recebi na data de hoje o a
lamentar da Deputada Federal Lauriette em nosso Gabinete, juntamente com a
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querida amiga jornalista Ângela Gusmão, do jornal do norte, dialogamos sobre
lguns projetos que buscaremos apoio da Nobre Deputada para realizarmos em prol da
ociedade Mateense. É assim que agiremos e trabalharemos, com pauta positiva. Para
ão falar que não falei de flores, deixo registrado que esta Casa de Leis tem sofrido
ues insanos, pérfidos e, totalmente desleais, porque quem ataca ficou silente nos
Itimos 04 (quatro) anos e agora está tentando passar como paladino da moralidade, o
ue não é, trazendo dúvidas que merecem ser dissipadas, e serão em breve, por este
ue vos fala. Veja como é tacanho o debate político em nossa cidade. Não há nenhum
ivo palpável para ataques a este parlamento. Nunca pensei que seria atacado de
vil e mendaz, especialmente por alusÕes a mim tão carente de argumentos
ntelectivos. Nunca temi e nem temo o enfrentamento político, como qualquer ser
umano, tenho virtudes e defeitos. Já passei por várias tentativas de desconstrução de
rinha imagem, nenhuma tão orquestrada e bem organizada, como a que venho
ndo. Peço encarecidamente, deixem a eleição de 2022 para o ano que vem, a de
24 para 2024, abaixem as armas, vamos pensar no povo Mateense, parem de
esestabilizar o momento político vivido por São Mateus, o povo Mateense não
nerece. Vamos trabalhar juntos para lrazer dias melhores para nosso povo, vocês já
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de vocês, por longos e longos anos, deixem o

esenvolvimento chegar a São Mateus, não coloquem pedras no caminho plantando
ificuldade para colher facilidade. Em breve terei a lume algumas situações que
aqui neste parlamento, que beneficiavam alguns que hoje atacam os
readores, mas que ficaram calados nos últimos 04 (quatro) anos, trarei números,
, empresas e valores daqueles que hoje estão atacando os Vereadores. Vocês
perplexos. Por fim, quero deixar aqui registrado que fiquei felÍz ao receber na
passada ligação de um parlamentar que gostaria muito que estivesse hoje aqui
, trata-se do ex Vereador Jozail do Bombeiro. Fiquei feliz e, disse a ele,
or, a Câmara de São Mateus está de portas abertas para você, porque você é
daqueles que merecem nosso respeito. Meu muito obrigado." Em seguida, o
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que iniciou sua
la pedindo dispensa das formalidades, aproveitou a oportunidade e lembrou que
go, dia 18 de abril foi comemorado o dia do amigo e,fez uma homenagem
igos que o acompanham durante sua campanha, na sexta feirafez uma visita na rua
in, Rua Nanuque, Rua Valdir Bonomo, no Bairro Aviação, relatou que a comunidade
icou satisfeita em ver a união dos Vereadores, Câmara e Prefeitura , relatou que esta
receberá um calçamento de bloquetes, também na sexta feira fez uma visita no
irro Morada do Ribeirão. Rogou por suas indicaçÕes que são: reparo e
nto asfáltico e faixa de pedestre em frente a unidade educacional e
stalação de redutores de velocidade em pontos estratégicos na Rua Copa 70, Bairro
nto Antônio, esta rua é uma das mais antigas e famosa de São Mateus, é uma rua
suma importância para o Bairro Santo Antônio e Bairros vizinhos, de grande tráfego
pedestres e veículos intenso nesta Rua, abriga mais de 160 domicílios. E reforma e
pliação do CEIM São Pedro, localizado na Rua Copa 70, no Bairro São Pedro,
carência de espaço para atender melhor as crianças e funcionários da
sma, podendo assim aumentar o numero de vagas para melhor atender a população
região, entendemos que investir na educação é investir na formação do
ão que terá condições de construir um futuro melhor para si e a sociedade. Em
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uida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que
iciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, parabenizou ao
itê Municipal de Educação do Campo, trouxe um voto de pesar aos familiares de
u amigo Rael e Vanusa, pelo falecimento de seu filho e, sua amiga Delmara do
irro ldeal, filha do Saudoso Manoel Salustiano, mais conhecido como Neco, que
mbém perdeu seu esposo Junior, por essa peste perniciosa. Rogou por suas
icações que são: Priorização dos servidores do Saae na vacinação contra o Covid9, pois os mesmos estão sempre em contato com pessoas que possam estar
as e não sabem, e precisam continuar trabalhando, pois é um serviço essencial
, pediu também que o Vereador lsael Aguilar assinasse juntamente com ele esta
icação. E a extensão de rede elétrica na comunidade Aguirra, é uma comunidade
rente, é uma necessidade para aquela localidade. Em seguida o Senhor Presidente
u a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que iniciou sua fala cumprimentando
Mesa Diretora e todos os presentes, lembrou de alguns familiares que estão em
há mais de um ano sem sair de casa se resguardando por conta do Covid-19, e
Iguns familiares que estão acompanhando, fez memória de algumas viagens, com
as com os Deputados Estudais para trazer melhorias para São Mateus, fez visita
Campo Grande pedindo apoio nos serviços das estradas para aquela região na
, rogou por suas indicações que são: uma área para o festival do camarão,
iu para que o Vereador Adecí de Sena assinasse junto com ele. Fez um Projeto de
i para a substituição dos nomes da Rua Bonanza situada no Loteamento Residencial
oma Estância no bairro Aviação, a denominação de "Rua Marina Simião Correira", e a
Cirrus situada no Loteamento Residencial Soma Estância no bairro Aviação, a
inação de "Rua Nice Lyrio Motta". Em seguida, o Senhor Presidente, concedeu a
'a a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
ra e todos os presentes, Iembrou quando professora algumas realidades da
após aposentadoria se tornou coordenadora do Comitê Municipal de
ucação do Campo, onde também pôde conhecer muito sobre a educação
unicípio de São Mateus, professores dentre outros. Lembrou de algumas reuni
alguns Deputados pedindo por São Mateus. Rogou por suas indicaçÕes que são:
criação da Casa dos Conselhos e Comitês, onde pode ser um espaço para facilitar o
so da população há novas possibilidades; e também a reativação do Conselho
imentar do Município de São Mateus, que com a pandemia algumas pessoas
'am o emprego e a fonte de renda da família, dificultando assim a aquisição de

,

limentos para os familiares, ativando o Conselho Alimentar, poderá assegurar'à
mentação as famílias que neste momento estão necessitando. Em seguida, o Senhor
residente, concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, que iniciou sua fala
umprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, parabenizou o Comitê
unicipal de Educação do Campo, se colocou a disposição do Comitê e falou do
de acompanhar as escolas do campo para ajuda nas situações criticas. Rogou
suas indicações que são: construção de passarela na comunidade de Urussuquara,
po Grande e Praia do Sossego, para poder atender a população na travessia de
a comunidade para a outra, onde o rio é perigoso e já morreram várias pessoas; e a
da escola da comunidade do Barra Nova, para atender dignamente aos alunos
funcionários, e pediu ao Vereador Carlinho Simião para assinarem juntos.. Ato
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes, que
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sua fala cumprimentando a Mesa Diretora, todos os Vereadores presentes e o
úblico presente, deixou registrado a visita do Vereador da Grande Vitória, o Anderson,
Sub Secretário da Casa Civil, o Marcos, o Assessor especial da Casa Civil, o Arthul
ue fizeram uma visita em uma reunião sobre Desenvolvimento Regional e Sustentável
, sobre melhorías para o desenvolvimento do Município. Trouxe um assunto sobre o
do Profissional de Educação Física, para trazer para o Estado. Rogou por
uas indicações que são: sobre as pessoas com deficiência para incluir no grupo de
acinação, pois há a necessidade de realizações de procedimentos médicos, tendo
que ter contato com possíveis lugares contaminados para seus tratamentos, já
sam por dificuldades por suas deficiências, poderiam assim incluí-los no grupo
rioritários da vacinação do Município; e a construção do centro de vivencia no Bairro
Bosco, que tem por objetivo em trazer lazer, interação social para aquela
nidade, a intenção não é ó levar um espaço de práticas de atividades físicas.
DO DIA: ato contínuo, o Senhor Presidente colocou em discussão as
233 a 25112021; para discussão o Senhor Presidente concedeu a palavra
Vereador Gilton Gomes, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e
os presentes, parabenizou a equipe do Comitê Municipal de Educação do
po, discutiu sobre a reforma da unidade de saúde do Bairro Santa Tereza, o
garantiu apoio nesta reforma do prédio da unidade de saúde; e pediu também
tapa buraco em todo Bairro Santo Antônio e limpeza dos mesmos e outros
airros também; pediu que os Vereadores assinassem com ele o Requerimento
o uma resposta da Assistência Social sobre as casas da Aroeira, quando serão
ues, as casa estão todas prontas, um quantitativo de 400 casas e, as famílias
tão só aguardando a entrega" Em seguida o Senhor Presidente concedeu a palavra
Vereador Cristiano Balanga, pediu dispensas das formalidades, em resposta ao
ionamento do Vereador Gilton Gomes sobre a operação tapa buracos, falou que
uma indicação da Rua Copa 70, que está há mais de 20 (vinte) anos em estado
ico, relatou que a rua precisa é de calçamento e não tapa buraco" Em seguida, o
hor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira, que iniciou s
la cumprimentando a Mesa Diretora, e todos os presentes, relatou que realizou uma
isita ao Hospital Roberto Silvares e da estrutura para o atendimento ao Covid-19, para
os atendimentos aos pacientes. Trouxe também algumas noticias dos
rbalhos, que estará sendo liberado alguns calçamento do Bairro Aroeira e a ordem de
rviço e a licitação já estão em andamento para a pavimentação asfaltico da Av. que
da BR até o semáforo próximo ao colégio Caic, o esgoto do Bairro Colina tambétn
tratamento. Relatou dos ataques infames que os Vereadores estão
bendo, lançaram manchetes Fakes News sobre vacinas tomadas por eles. Rogou
suas indicações: perfuração de um poço artesiano na comunidade do Córrego
ande na Av. Curry Carneiro, uma comunidade carente de água; e a reforma da
idade básica de saúde Cornélio Conceição, no Bairro Bonsucesso, para os pacientes
aguardar o atendimento médico. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu
bloco a votação das indicações nos 233 a 25112021, tendo sido aprovados por
nanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente, submeteu em discussão, não tendo
inguém para discutir colocou em votação o Requerimento 00412021, tendo sido
ado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão as
oções nos 037 e 03812021, ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a
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readora Ciety Cerqueira, rogou por sua moçâo de congratulação a Equipe do Comitê
cipal de Educação do Campo; falar do Comitê de Educação do Campo é falar de
da, de esperança e sentimento de pertença, onde que tem uma escola numa
unidade pode ter certeza que ali tem progresso, trabalho, tem honestidade. Não e
trabalhar numa escola do campo, muitas vezes faltam recursos, mas só não falta a
ça de acreditar em dias melhores e, que nunca falte em nós a vontade de
izar algo em prol daqueles educandos daquele lugar a educação do campo trabalha
plena sintonia com as comunidades, trabalha a realidade daquela comunidade e
sentido de pertença, estudar numa escola do campo é um privilégio, pode-se
ar que nossos alunos quando vão para as escolas agrícolas e regressando para
casas com embasamento ajudando no desenvolvimento paru a comunidade, a
refeitura de São Mateus, é o único Município no País que tem o documento que é
ializado, que é a resolução da Educação do Campo, onde podemos buscar
refícios para as escolas do campo. Em turno único, o Senhor Presidente submeteu
votação as moções 037 e 03812021, aprovados por unanimidade. Em seguida o
nhor Presidente submeteu em Discussão e votação, em Primeiro Turno, Projeto de
ei Complementar no 003/2021, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre
as temporárias e emergenciais decorrentes do Decerto no 12.415 de 1710312021
o âmbito da Administração Pública Municipal nas situações que especifica e dá outras
idências. De acordo com o Regimento lnterno (art. '153), precisa ser votado em
ois turnos, o primeiro turno tendo sido aprovado por unanimidade em primeiro turno.
Ío contínuo, o Senhor Presidente submeteu em Discussão e votação, em Turno
nico, do Projeto de Lei no 00212021, de autoria do Vereador Carlinho Simião, que Dá
atual (via local) Rua Bonanza situada no Loteamento Residencial Soma Estância no
irro Aviação, a denominação de "Rua Marina Simião Correia", tendo sido aprovado

unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente, submeteu em Discussão e
;ão, em Turno Unico, Projeto de Lei no 003/2021, de autoria do Vereador Carlinho
imião, que Dá a atual (via local) Rua Cirrus situada no Loteamento Residencial Soma
ncia no bairro Aviação, a denominação de "Rua Nice Lyrio Motta", o Veread
inho Simião solicitou a fala foi concedida, agradeceu ao Senhor Presidente pe
rgência na votação dos Projetos de Leis, tendo sido aprovado por unanimidade. Ato
nuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira para
idar a Equipe do Comitê Municipal de Educação o Campo para receber a moção
e Congratulação. O Vereador Gilton Gomes pediu a fala foi concedida e, indagou ao
or Presidente sobre as contas do Ex Prefeito Amadeu Boroto e o Prefeito Daniel
, para ser submetido em votação. O Senhor Presidente esclareceu que os
s foram despachados e, serão publicados no Diário Oficiat do Estado e serão
ntimados para defesas juntamente com seus procuradores devidamente habilitados. O
or Presidente, fez uma retificação que ao usar a tribuna esqueceu de citar o nome
o Assessor parlamentar da Deputada Federal Lauriette, o Jonacir Patrocínio, para
r algumas emendas para São Mateus. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor

identgfficlarou encerrada a presente Sessão e para
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Ata que lida
achada conforme será
assinada por mim, pelo Senhor

idente e demais componentes da Mesa Diretora.
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