
Câmara Municipal de São Mateus
Estado do Espírito Santo

da reunião da 14a Sessão Ordinária, realizada aos 20 (vinte) dias do mês
abril de 2021 (dois mil e vinte um), às 15h00 (quinze horas), reuniu-se

inariamente na Câmara Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo,
ituada à Av. Dom José Dalvit 100, Blocos 1 1 e 12 - Bairro Santo Antônio, sob a
residência do Senhor Vereador Paulo Fundão, e Secretariado pela Senhora
ereadora Ciety Cerqueira. O Senhor Presidente fez a abedura da sessão proferindo

seguintes palavras. "sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos
sos trabalhos". Requestou ao vereador Carlinho Simião para que fizesse a leitura
Bíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: Ato Contínuo, O Senhor Presidente,
ndo De Suas Prerrogativas Legais, Solicitou A Senhora Secretária Que Efetuasse

Chamada Dos Senhores Vereadores Para Verificação Do Quórum Legal, Aos Quais
esponderam 11 (Onze) Presentes. Ato Contínuo, alicerçado no art. 98 do Regimento

nterno, o senhor presidente determinou a senhora secretária Ciety Cerqueira para
a leitura da ata no 01812021. Com fundamentado no § 10, no aúigo 98 do

egimento lnterno, não tendo nenhum vereador que queira fazer a retificação da ata
considerada aprovada por unanimidade. Em Seguida, o senhor presidente

ou a senhora secretária, que fizesse a leitura do expediente a qual continha
DER EXEGUTIVO: OF/PMSM/SMGAB no 20812021, protocolizado sob o Íro

1, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei n'
1012021. Projeto de Lei no 01012021 que "ESTABELECE AS DIRETRIZES
)RÇAMENTARIAS PARA O EXERCICIO DE 2022". OF/PMSM/SMGAB n" 22012021,
rotocolizado sob o n" 00048912021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
ncaminha Projeto de Lei n' 01112021.Projeto de Lei n' 01112021 que - "ALTERA A
EDAÇÃO DO §2', E TNSERE OS §§3", 4",5o E 6" NOART. 151 DA LEt MUNICIPAL
" 1.19212012 DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ".OF/PMSM/SMGAB N" 14912021,

Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n" 00047712021, datado de
de Abril de2021, que encaminha Respostas das lndicações nos 176, 177,181,184

20412021. OF/PMSM/SMGAB N'21212021, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
rotocolizado sob o n" 00047812021, datado de 20 de abril de 2021, que encaminha

postas das Indicações n's 216,217,218,221 a 23212021.
rojeto de Lei n" 00412021 - Poder Legislativo que "DISPÕf R pU ,NA

NTERNET, DA LISTA DE ESPERA DOS PACIENTES QUE AGUARDAM POR
IoNSULTAS (DtSCRtMtNADAS pOR ESPEC|ALIDADE), EXAMES E
NTERVENÇÕES CIRURGICAS E OUTROS PROCEDIMENTOS NOS
STABELECIMENTOS DA REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICíPIO E DA

TRAS PROMDÊNCIAS", autoria: Vereador Adeci de Sena. Projeto de Lei no

1 - Poder Legislativo, que "FICA DENOMINADA A CASA DA MULHER
OCALIZADA NO IVIUNIICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES DE 'CASA DA MULHER _
OSANA FUNDÃO AZEVEDO E DA OUTRAS PROUDÊNCIAS", AUtOriA: VETEAdOT
)aulo Fundão. Projeto de Lei no 00612021 Poder Legislativo, que .CRIA

NAGEM AO PROFESSOR DESTAQUE NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES
DA OUTRAS PROVIDÊNCAS", autoria: do Vereador Paulo Fundão. Requerimento

izado sob o no 00048412021 datado de 22 de abril de 2021, de autoria do
'ereador Cristiano Balanga, que encaminha a solicitação do uso da tribuna a Sra. Ana
laria de Oliveira Pestana, Presidente do 7' Grupo Escoteiro Agenor de Souza Lé, para
ue possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre o tema
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Câmara Municipal de São Mateus
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undamentos do Escotismo e o Escotismo em São Mateus." Requerimento
rotocolizado sob o no 00048812021 datado de 26 de abril de 2021, de autoria da
ereadora Ciety Cerqueira, que solicita o uso da tribuna para que o Sr. Hassan

Spadarott Bullus - Secretário Municipal de Planejamento, Captação de
rsos e Desenvolvimento Econômico e a Servidora Sra Edna Araújo Rios Milanez,
a fazer uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre o tema "Ações

idas pela Secretaria Municipal de Planejamento, Captação de Recursos e
nvolvimento Econômico". Requerimento protocolizado sob o no 00049212021,

de 27 de abril de 2021, de autoria do Vereador Paulo Fundão, que encaminha a
icitação do uso da tribuna para que o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Henrique
iz Follador, possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre
tema "Criação da Casa da Mulher" no município de São Mateus. Proposições:

ndicação no 252 de autoria do Vereador Adeci de Sena Calçamento da Avenida
)ceano lndico, no Bairro Guriri (trecho compreendido entre a Avenida Esbertalina
arbosa Damiani e a ES-010 - estrada de acesso a Nativo de Barra Nova); lndicação

253 e 25412021 de autoria do Vereador Carlinho Simião, Construção de unidade de
aúde na Comunidade Ferrugem, Distrito de Nativo de Barra Nova; Patrolamento e

da Rua Domingos Carrafa e da Avenida Maria Tezolin Carrafa, situadas
Bairro Guriri; Indicação no 255 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, Extensão
rede elétrica com instalação de postes com luminárias na estrada localizada no
imônio Córrego da Areia (ate a rodovia que liga os municípios de Nova Venécia e
Esperança); lndicação no 25612021 de autoria dos Vereadores Ciety Cerqueira e

de Sena, Municipalizaçáo do trânsito do Município de São Mateus-ES; lndicação
o 25712021 e de autoria do Vereador Crístiano Balanga, lnstalação de academia ao ar
ivre no Bairro Aviação; lndicação no 25812021 de autoria dos Vereadores Cristiano

langa e Delermano Suim, Regularizaçáo do terreno da área de lazer do Bairro
reirão, doado informalmente pela municipalidade à comunidade, para a execução de
lhorias no ambiente; lndicação no 25912021 de autoria do Vereador Delermano

uim, Calçamento da Rua Principal da localidade conhecida como Aguirre, situada
estor Gomes - Km 41; lndicação no 26012021 de autoria dos Vereadores Delerma

e Lailson da Aroeira, Calçamento da Avenida Santo Antônio, situada no Bairro
a do Lago; lndicação nos 261 e 26212021 de autoria Gilton Gomes, Capina e

impeza das ruas e avenidas do Bairro Vitória; Capina e limpeza das ruas e avenidas
o Bairro Morada do Lago; lndicação nos 263 e 26412021 de autoria do Vereador Isael

uilar, Pavimentação da ladeira do Morro do Nazário, situada na Comunidade
a, Distrito de ltauninhas; Perfuração de poço artesiano na Vila Boa Sorte,

ituada na comunidade Santa Maria, Distrito de ltauninhas; lndicação nos 265 e
021 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, Construção de estaçáo de

'atamento de esgoto para atender os bairros Santo Antônio, Vitória, Bonsucesso l, ll e
ll, Morada do Lago, Ayrton Senna, São Miguel, Colina e Aroeira; Construção de CEIM

bairro Ayrton Senna; lndicação no 267 de autoria do Vereador Paulo fundão,
ularização fundiária dos Bairros Vila Nova, Vitória, Bonsucesso e Aroeira, todos

Município de São Mateus-ES; lndicação nos 268 e 26912021 de autoria do
ereador Robertinho de Assis, Extensão de rede elétrica com instalação de postes com

uminárias na Rua 54, lado norte, no bairro Guriri(trecho compreendido entre as Ruas
de Brito e Cabo Francisco Carlos Nascimento); Patrolamento da estrada de
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so às Comunidades Córrego da Úrsula e Recanto da Mata (iniciando nas
imidades do Supermercado Santa Terezinha, localizado no Km 29 da Rodovia

iguel Curry Carneiro), Município de São Mateus/ES. Moção no 03912021 voto de
lação do Vereador Cristiano Balanga ao 70 GRUPO ESCOTEIRO AGENOR

E SOUZA LE, em virtude dos excelentes serviços prestados à comunidade Mateense
pela passagem do aniversário de fundação do grupo, ocorrido no último dia 23.
oção. no 04012021voto de congratulação do Vereador Robertinho de Assis, ao Senhor
TACILIO RISSO, pelos relevantes serviços prestados em prol do resgate da cultura e
istória da Comunidade Santo Antônio - Km 28, município de São Mateus. Ato

, o Senhor Presidente, usando de suas prerrogativas legais, convidou a
hora Ana Maria, o Senhor Secretário de desenvolvimento Hassan Rezende e a
idora, Senhora Edna, do mesmo modo convidou o Senhor Secretário de Saúde

ue Follador para assentarem no banco de honra. Em seguida, o Senhor
residente concedeu a palavra a Senhora Ana para proferir seu discurso, que iniciou
ua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, com palavras de

idão pela homenagem do Vereador Cristiano e dos demais Vereadores pelo dia do
scoteiro ocorrido no dia 23 de abril, passou um vídeo do responsável dos grupo dos

pela Região do Espírito Santo, onde o mesmo agradeceu a homenagem
ita pelo Vereador Cristiano Balanga, contou uma breve história do 100 anos de
coteiro no Brasil e no Espírito Santo. O Vereador Carlinho Simião pediu aparte,

ida, parabenizou ao grupo de Escoteiro, fez memoria de sua época de
ro. O Vereador Robertinho de Assis pediu aparte, concedida, parabenizou ao

rupo escoteiro pelo dia do Escoteiro, se colocou à disposição para ajudar o grupo a
izar a documentação e uma sede fixa do Grupo Escoteiro onde possam se reunir.

Vereador Adeci de Sena pediu aparte, concedida, lamentou pela a fala da Ana por
terem uma sede para as reuniÕes, se colocou à disposição juntamente com o

'ereador Robertinho de Assis para conseguirem uma sede para o grupo de escoteiro.
Vereador Delermano Suim pediu aparte, concedida, parabenizou a equipe

ro, lembrou da época que fez iniciação no grupo de escoteiro, porém não def
imento, mas agradeceu pelo trabalho de formação de homens melhores para

sociedade. O Vereador Cristiano Balanga pediu aparte, concedida, parabenizou a
Maria e toda a equipe do Grupo de Escoteiro, pelo desempenho no papel de

esenvolvimento de pessoas de bem, estará juntamente com os demais Vereadores
uscando um local para a sede do Grupo de Escoteiro. O Senhor Presidente usando
as prerrogativas legais, fez a entrega da Congratulação a Equipe do 70 Grupo

ro Agenor De Souza Lé, juntamente com os 10 Vereadores fez uma foto para
istrar o momento. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao

rio de Saúde, Henrique Follador, iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
iretora e todos os presentes, trouxe uma fotografia da Senhora losana Fundãol

sobre a ampliação do prédio da atual "Casa Rosa", para melhor atender as
res do Município de São Mateus, que por conta do Covid-19 algumas atividades

lizadas para mulheres não estão funcionando, pediu agilidade para poder
r para funcionar o mais rápido possível e, fez algumas pesquisas sobre figura

ininas que lutaram por melhorias para São Mateus e o nome que mais foi citado foi
da Senhora losana Fundão, tia do Presidente desta Casa de Leis. A partir de então,
lcidiram homenagear a Senhora losana Fundão, dando o nome dela para a "Casa
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osa". O Secretário de Saúde, relatou também, que na Casa losana Fundão ou a Casa
osa, terá especialistas que atenderá principalmente o público feminino do Município.

contÍnuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Secretário de Planejamento,
o de Recursos e Desenvolvimento Econômico, iniciou sua fala

imentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que teve uma agenda
mesmo dia com algumas empresas interessadas em se instalarem em São Mateus,

proveitou a oportunidade para apresentar a cidade para os mesmos, os pólos
ucacionais e industriais, relatou também sobre seu desejo de desenvolver a cídade
ra a população, o mesmo usou um termo popular que é "não é dar o peixe, mas sim
sinar a pescar", pois há inúmeras empresas vindo para São Mateus e Írazer

rsos. De imediato o Senhor Presidente concedeu a palavra a senhora Edna, que
niciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez uma

ção que São Mateus tem a capacidade de receber inúmeras empresas, pois há
Ios educacionais onde colocar no mercado qualificação que abrange vagas nas

, relatou que o aeroporto é um das partes que poderá ser ampliada, pois a
Azul Connection fez algumas avaliaçÕes e poderá receber vôos comerciais, e

tendo vôos para o Município as empresas tendem a visualizar a cidade de São
ateus como um local para instalar suas sedes empresariais. O Prefeito Daniel

iantana juntamente com o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento criaram a
Casa do empreendedor", onde as pessoas já saem de lá com a documentação pronta
ara trabalhar. O Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety, agradeceu

Secretário Hassan Rezende e a Edna por terem aceito o convite para assumirem a
'ribuna Popular para falar do trabalho realizado em São Mateus e as notícias que

por vir. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes, que
rabenizou ao Secretário Hassan e a Edna por Írazer o desenvolvimento para São
ateus. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho,
rabenizou ao Secretário Hassan e a Edna pelo trabalho, e colocou a Casa de Leis a

isposição sempre que houver novas informações sobre empregos e desenvolvimento
Município, pois a população está necessitada de empregos. Em seguida o Senhor
idente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que parabenizou o

ecretário Hassan e a Edna pela dedicação pela pasta, falou que a unidade é o
minho, e todos estão no caminho certo e acredita que em breve terão bons avanços

desenvolvimento do Município. Em seguida o Senhor Presidente concedeu a
lavra a Vereador Carlinho Simião, parabenizou ao Secretário Hassan Rezende e a

idora Edna, relatou da época da política, que o Secretário veio a candidato e
rincou que tirou alguns votos do mesmo, e o destaque dele é bem significativo. Em

uida o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, brincou
o Vereador Carlinho e o Secretário Hassan que o Vereador Adeci pedia voto para
an e, o Hassan para o Adeci, deixando que o eleitor fizesse a melhor escolha,

radece pela união para que o Executivo continue trabalhando e, lembrou do trabalho
Servidora Edna alguns anos atrás em um empresa que prestou serviço para região

Vereador Adeci de Sena, e expressou sua alegria em estar trabalhando pelo
imento de São Mateus, parabenizou o trabalho do Secretário Hassan e a

ervidora Edna em união com o Executivo e o Legislativo para a melhoria do
unicípio. GRANDE EXPEDIENTE: Com 07 (sete) Vereadores inscritos, o Senhor
residente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que solicitou a dispensa
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formalidades, relatou sobre o péssimo serviço prestado pela empresa ECO 101,
rrecadando pedágios e não estão fazendo as melhorias necessárias nas estradas,

iu uma agenda com os representantes da empresa. Relatou que no dia 2310412021
lizou uma visita no Córrego da Areia, comunidade 13 de setembro, agradeceu

a um grupo de representantes das instituições de Educação, Esporte e
Comissão Central e Cultural, os representantes das comunidades fizeram

lgumas reivindicações que foram ouvidas com atenção do Vereador Cristiano
anga. Lembrou também do dia do goleiro no dia 2610412021,fe2 uma homenagem

goleiros do Município atuantes e os aposentados e ao goleiro Paulo Vitor que
joga no GD Chaves em Portugal. Fez memória dos 100 dias de Vereança,

e trabalho e fiscalização dos trabalhos executados dentro do Município. Em seguida, o
hor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, iniciou sua fala

ntando a Mesa Diretora e todos os presentes, lembrou da visita que fez no
ativo e uma agenda sobre a pimenta rosa (a aroeira) e a extração de oleo da pimenta

relatou também da visita que fez ao Bairro Vila Verde onde foi cobrado a limpeza
o Bairro e repetiu sobre a união dos Vereadores em trabalhar por São Mateus

ndependente das críticas ou não. Rogou por suas indicações que são: calçamento na
v. Oceano lndico compreendido na Av. Esbertalina Barbosa Damiani, e ES 10 até o

Nativo de Barra Nova. E a municipalização do trânsito de São Mateus assinado
Vereadores Adeci de Sena e Ciety Cerqueira , para melhorar o fluxo de carro em

Mateus e, com o desenvolvimento da cidade é necessário a modificação que for
. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador

rmano Suim, iniciou a fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
rouxe um voto de pesar aos familiares do Ex-vereador Estrelinha e aos familiares do

João Cabecinha. Rogou por suas indicações que são: calçamento da
unidade Aguirre, é um local de difícil acesso; calçamento da Av. Santo Antônio do

irro morada do Lago, que foi assinado juntamente com o Vereador Lailson da
a, para melhor acessibilidades para aquela localidade. Ato contínuo, o Senhor

idente fez a leitura do Requerimento feita por todos os Vereadores para a inclusão
a ordem do dia para a votação, do Projeto de Lei que denomina o nome da "Ca
osa" de Casa da Mulher losana Fundão. Recebeu também, um ofício, sobre "mi

, minha vida" da Secretaria da Assistência Social, convidando os Nobres Edis para
sorteio das casas do projeto do Governo "Minha casa, minha vida", os Vereadores

ue irão acompanhar o sorteio serão Lailson da Aroeira e Gilton Gomes. Em Seguida o
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho de Assis, iniciou sua

la cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez um voto de pesar na
ribuna popular para os familiares do ex Vereador Estrelinha e para a família do
onaceli que sofria com depressão e tirou sua vida na semana anterior. Relatou que
uitas pessoas estão procurando para encontrar médicos para liberarem laudos

a trabalhar, mas náo fizeram a perícia no INSS, mais de 8 meses sem
rabalhar e passando necessidade em casa, o INSS de São Mateus não está

ionando transferindo para o Município de Colatina para fazer as perícias. Rogou
seu voto de Congratulação ao Senhor Otacílio Risso, pela recuperação da cultura e

a comunidade São Antônio no Km 28,fez um breve relato da vida do Senhor Otacílio.
dos 60 leitos que foram inaugurados pelo Governador Renato Casagrande no

ospital Roberto Silvares, no dia 21, para atendimento aos pacientes com Covid-19,
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arabenizou toda a equipe de saúde que atua diretamente com os pacientes com
-19. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety
ueira, iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, se

u com a família Medeiros, que há tempos procuravam seu irmão Rogério
iros que foi encontrado internado no hospital Bom Jesus no Piauí, mas que

nfelizmente veio a óbito antes de transferi-lo, e agradeceu a equipe de saúde e
ssistência social que estão ajudando no translado do corpo do senhor Rogério

para a família. Relatou da equipe de topografia estava nos Km's para fazendo
metragem para o calçamento, falou do maquinário que estão atendendo a todos das

idades" Rogou por suas indicações que são: extensão de rede elétrica,
nstalação de postes e luminárias na comunidade Corrego da Areia que vai até rodovia
ue ligam os municípios de Nova Venécia e Boa Esperança essa rodovia não possui

luminação contribuindo para o aumento de assaltos. E a municipalizaçáo do trânsito,
ibuição da municipalizaçáo para cada município reorganizando e melhoria do trânsito

a cidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente usando de suas prerrogativas legais,
fetuou a leitura do Requerimento assinado por todos os Edis e submeteu em votação
Projeto de Lei no 005/2021 que denomina a "Casa Rosa" com nome "Casa da Mulher

osana Fundão", tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida concedeu a
alavra ao Vereador Carlinho Simião, iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora
todos os presentes, relatou que realizou algumas visitas Guriri, Nativo, Comunidade
a ponta, Barra Nova Norte. E na comunidade Ferrugem reivindicou o termino da
nidade de saúde. Guriri pede socorro, fazer a manutenção e cascalhamento das ruas

Guriri, o patrolamento da rua Domingos Carrafa e a Av. Maria Tezolini Carrafa. Em
uida, o Senhor Presidente concedeu a cadeira ao vice presidente para proferir seu

iscurso. "Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, vi uma postagem no facebook
temente, que estamos trocando o nosso bom dia, boa tarde, por meus pêsames,
sentimentos minhas condolências e, neste último domingo não foi diferente.

rme expressei anteriormente, após a perda dos nossos amigos Carlos Balanga e
ha, no domingo fomos abruptamente surpreendidos com a trágica notícia

lecimento de um filho desta amada cidade, de família tradicional e que fez historia
cidade. Falo aqui do nosso sempre vereador Nilton Polato Barbosa,

osamente chamado e conhecido como estrelinha, vereador por dois mandatos
Casa de Leis e, de 1993 a 1996 com o Prefeito Amocin Leite e, de 1997 a 2000

o Prefeito Rui Baromeu, um deles atuando com meu saudoso pai Teteu Fundão,
quem ficou amigo leal e fiel, e sempre que encontrávamos e citávamos o nome do
u pai, lágrimas desciam nos olhos do nosso agora saudoso amigo Estrelinha. Quero

ixar aqui ínsito que seu nome será sempre lembrado Estrelinha, em breve terá seu
em uma repartição da futura sede deste Parlamento, porque você sempre

rbalhou em prol da sociedade e lutou por aqueles mais humildes, fezboa escola com
"velhinho", como carinhosamente chamava meu pai. Fica aqui registrado nos anais'ilnno", como cannnosamente chamava meu par. Frca aqur regtstrado nos anats

Casa de Leis esta singela homenagem ao nosso sempre Vereador Nilton Polato
, em breve faremos a moção, assim que tivermos a certidão de óbito, deixo

ui meus mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos" Senhora Vereadora,
Vereadores, na semana pretérita, São Mateus e o esporte mateense

ram um dos seus mais notáveis defensores, nosso amigo Carlos Alberto Lopes
yres de Faria, carinhosamente chamado de Carlinhos Balanga, veio a óbito e deixou
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imenso yazío no coração de todos aqueles que o conheciam. Deixo registrado
augusta Casa Leis esta singela homenagem, e assim que obtivermos a certidão

e óbito faremos uma moção em sua homenagem. Na semana passada, tivemos mais
perda para a sociedade mateense por esta praga perniciosa chamada covid-19,

a notícia que nosso amigo João Luiz Batista dos Santos, carinhosamente
rhamado por todos de Cabecinha, havia perdido a luta contra esse vírus letal. Deixo

i registrado os meus mais sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos, por
perda irreparável. Deixo registrado essa singela homenagem bem como faremos
moção em sua homenagem assim que conseguirmos a certidão de obito. Falar
Jorge Barcelos, o Jorginho, que faleceu na semana passada, foi servidor desta
de Leis, de 1997 a 2000" Deixo aqui registrado os meus mais singelos

ntimentos aos familiares e amigos". ORDEM DO DIA: Ato contínuo, o Senhor
residente suspendeu a sessão por tempo indeterminado, para a emissão dos

res das ComissÕes Permanentes. Reabriu a sessáo submeteu em discussão e
as indicaçôes nos 252 a 26912021, tendo sido aprovado por unanimidade" Não
mais nada a Íratar, o S#hq Presidente declarou encerrada a presente
e para constar, eu.........fàH>- Delermano Suim 2o

io. Fiscalizei a presenle Alúue lida e achada conforme será assinada por:cretário. Fiscalizei a presenle Affiue lida e achada conforme será assinada por
im, pelo Senhor Presidente eipemais componentes da Mesa Diretora..
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Vice-Presidente
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