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a aos
do mês de maio de 2A21 (dois mil e vinte um), às 15h00 (quinze horas), reuniu-se
ordinariamente na Câmara Municipalde São Mateus - Estado do Espírito Santo, situada
àAv. Dom José Dalvit 100, Blocos 11 e 12 - Bairro SantoAntônio, sob a Presidôncia
do Senhor Vereador Paulo Fundão, e Secretariado pela Senhora Vereadora Ciety
Cerqueira. O Senhor Presidente fez a abertura da sessão proferindo as seguintes
palavras: "sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos
trabalhos". Requestou ao vereador Carlinho Simião para que fizesse a leitura da Bíblia
Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: Ato contínuo, O Senhor Presidente, usando de
suas prerrogativas legais, convidou a Senhora Secretária de Assistência Social
Marinalva Broedel, o Secretário de Esporte e Lazer e Juventude, o Senhor Jasson
Barcellos, a Senhora coordenadora do curso de enfermagem do curso de enfermagem
da Faculdade Vale do Cricaré FVC, a Senhora Dayana Loureiro, convidou-os para
adentrar e assumir o banco de honra desta Casa de Leis. Em seguida, o Senhor
Presidente solicitou à Senhora Secretária que efetuasse a chamada dos Senhores
Vereadores para verificação do quórum legal, aos quais responderam 11 (onze)
presentes. Alicerçado no art. 98 do Regimento lnterno, o senhor presidente determinou
à senhora secretária Ciety Cerqueira para efetuasse a leitura da Ata no A211202'1. Com
fundamento no § 1o, no artigo 98 do Regimento lnterno. Não tendo Nenhum Vereador
que quisesse retificar a Ata, será considerada aprovada por unanimidade. A seguir, o
Senhor Presidente determinou à Senhora Secretária que fizesse a leitura do expediente
da sessão ordinária do dia 1AA5/2021 que continha: PODER EXECUTIVO:
OFIPMSM/SMGAB N" 24812021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado
sob o n" 00056012021, datado de 12 de maio de 2A21, que encaminha Respostas das
lndicaçÕes nos 220, 256, 270 a 29012021; OF/PMSM/SMGAB No 25712021, da
Prefeitura Municipalde São Mateus, protocolizado sob o n" 00058212021, datado de 17
de maio deZA21, que encaminha Respostas das lndicaçÕes n"" 29112021 a30812021;
OF/PMSMISMGAB N' 255/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado
sob o n" 00058312021, datado de 17 de maio de2021, que encaminha Resposta ao
requerimento n' 0A412021. PODER LEGISLATIVO: Requerimento protocolizado sob o
no 00056912021, datado de 13 de maio de2021, de autoria do Vereador CRIST
BALANGA, solicitando o uso da tribuna para que a SRA. DAYANA LOUREI
SEIBERT _ COORDENADORA DO CURSO DE ENFERMAGEM DA FACULDADE
VALE DO CRICARE FVC, possa proferir pronunciamento sobre o tema
.,FUNDAMENTOS DA ENFERMAGEM, PELOS RELEVANTES SERVIÇOS
PRESTADOS PELOS ENFERMEIROS NO COMBATE A COVID.19, BEM COMO,
PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DO ENFERMEIRO, COMEMORADO NO
ULTIMO DIA 12". Requerimento protocolizado sob o no 000571,2AZt, datado de 13 de
maio de 2A21, de autoria do Vereador KACIO MENDES, solicitando o uso da tribuna
para que o Sr. JASSON BARCELLOS - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES,
LAZER E JUVENTUDE possa proferir pronunciamento sobre o tema'IMPLANTAÇÃO
DO CENTRO DE REFERÊNCIA DAJUVENTUDE, NO MUNICíPIO DE SÃO MATEUS-
ES"" Requerimento protocolizado sob o no 00058012021, datado de 14 de maio de2021,
de autoria do VereadorADEC| DE SENA, solicitando o uso da tribuna para que o Sra.
MARINALVA BROEDEL MACHADO DE ALMEIDA _ SECRETARIA MUNICIPAL D
AÇÃO SOCIAL (SEMAS), possa proferir pronunciamento sobre o tema'DlA NACIONAL
DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E
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rojeto de Let n" ouí12u21, do Hoder Legtslattvo, que!, vY !

SOBRE CONJUNTO DE AÇÔES E CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E

CoMBATE A UOLÊNC|A CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES". Autoria:
Vereadora CIETY CERQUEIRA. ProposiçÕes: lndicação nos 309 e 31012021 de autoria
do Vereador Adeci de Sena, lnstalação de placas informativas nas comunidades do
Distrito de Nativo de Barra Nova, a saber: Barra Nova Sul, Barra Seca, Campo Grande,
Candeias, Credo, Ferrugem, Gameleira, llha Preta, Nativo, São Miguel e Urussuquara,
bem como na Rodovia ES-315; Regularizaçáo fundiária da Comunidade de Barra Nova
Sul; lndicação nos 311 e 31212021de autoria do Vereador Carlinho Simião, Construção
de rede de esgoto na Rua José de Alencar (antiga rua 6), situada no bairro Ayrton
Senna; Calçamento da Rua Josó de Alencar (antiga rua 6), situada no bairro Ayrton
Senna. lndicação no 31312021 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, Regularização
fundiária de Nestor Gomes - Km 41, de acordo com a Lei n" 78212009, que "Autoriza o
Poder Executivo Municipal de São Mateus a estabelecer programa para promover
regularização fundiária municipal e dá outras providências"; lndicação nos 314 e
31512A21 de autoria do Vereador Cristiano Balanga, Término da pavimentação com
bloquetes da Rua Dagoberto Fundão, localizada no bairro Ribeirão; Pavimentação com
bloquetes das Travessas 1 e 2,localizadas entre a Rua São José, no bairro São Pedro
e a Avenida João Batista Crespo, no bairro Vitória; lndicação no§ 31612421 de autoria
dos Vereadores Delermano Suim e Ciety Cerqueira, lnstalação de câmeras de
videomonitoramento na Rodovia Miguel Curry Carneiro, trecho compreendido entre os
Kms 28 e 44, nos seguintes locais: nas imediaçÕes do Supermercado Pirola, no Km 28;
nas proximidades do Posto de Combustível, no Km 35; no trevo de acesso ao município
de Jaguaré, em Nestor Gomes - Km 41 na saída da Rua Cachoeira do Cravo, esquina
da Padaria Amfer; e na Comunidade Km 44; lndicação nos 31712A21 de autoria do
Vereador Delermano Suim, Revitalização da praça situada no Bairro Jackeline;
lndicação no 318 e 31912021 de autoria do Vereador lsael Aguilar, Perfuração de poço
artesiano na comunidade São Domingos, Distrito de ltauninhas; Construção de muro
em torno do cemitério de ltauninhas, Distrito de ltauninhas; lndicação no 320/2421 de
autoria de todos os Vereadores, Reconstrução do campo de futebol situado no bairro
Guriri, município de São Mateus-ES; lndicação no 32112021 de autoria de todos
Vereadores, lnstalação do cerco eletrônico nas vias de grande fluxo, entradas e saídas
do Município de São Mateus-ES; lndicação no 322 e 32312021 de autoria do Vereador
Lailson da Aroeira, Reitera a indicação no 15712021, que diz respeito ao calçamento da
Rua Maria Calixto Conceição, localizada no bairro Bonsucesso; Construção de Centro
de Vivência no terreno da municipalidade, situado em frente à EMEF Marizete Venâncio
do Nascimento e CEIM Brilho do Saber, no Loteamento São Miguel, bairro Aroeira;
lndicação na 324 e 32512021 de autoria do Vereador Robertinho de Assis, Substituição
das lâmpadas comuns dos postes de iluminação pública, situados nas Ruas Zarif
Jogaib, Wilson Gomes e Presidente Costa e Silva, no bairro Santo Antônio, por outras
a vapor de sódio/LED; Limpeza e capina da Rua Conceição da Barra, lado sul, no bairro
Guriri, Município de São Mateus/ES; Moção no 04512021 voto de pesar de todos os
Vereadores aos familiares da Senhora LUIGIA UBIZZONI BORDONI, em virtude do seu
falecimento ocorrido no dia 13 de maio de 2021; Moção no 04612021 voto de
congratulação do Vereador Robertinho de Assis, à Senhora EVANIA NEGRIS, pelos
relevantes serviços prestados à Educação neste município; Moção no 04712021 votb de
pesar do Vereador Paulo Fundão aos familiares do Senhor OLAVO ZULIANE
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em virtude do seu no e março de zu21;
Moção no 04812A21 voto de pesar do Vereador Paulo Fundão aos familiares do Senhor
WILLIANS VINHATI SOARES, em virtude do seu falecímento ocorrido no dia 17 de abril
de 2021. Ato Contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Secretária da
Assistência Social, que iniciou sua fala pedindo a quebra de protocolos
cumprimentando primeiramente a Senhora Vereadora assim cumprimentando a Mesa
Diretora e todos os presentes, relatou sobre a criança de 07 (sete) anos que foi morta,
Aracély Cabreira foi sequestrada, estuprada e morta por uma família tradicional
Capixaba, o conselho tutelar é o orgão de entrada (demanda) de denúncia, é através
dele que a rede pode entrar com intervenção, sendo encaminhado para o CREAS
(Centro de Referência Especializado de Assistência Social), uma instituição especializada no
atendimento de crianças e adolescentes quando os direitos foram violados, assim podendo

trabalhar com a rede daAssistência como o CRAS (Centro de Referência deAssistência Social).
Nestes locais há uma equipe multidisciplinar onde acompanha de perto toda criança vitimada.
Relatou uma história de uma criança onde foi morta do Município de Sooretama e também da
criança que foiviolentada no Município de São Mateus que repercutiu nacionalmente. Deixou um
alerta para terem um olhar diferenciado para os mmportamentos das crianças e adolescentes,
muitas pessoas têm medo de fazer a denúncia e assím muitas crianças ficam sofrendo abusos e
agressões ao lado. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Robertinho deAssis como está sendo a parceria dos órgãos públicos com a rede daAssistência
Social? Em resposta ao Vereador a Secretária Marinalva, há um contato de assessores
diretamente, o que atrapalha é apenas as denúncias, todos os conselhos municipais estão
trabalhando nessas questÕes. O Vereador Robeffnho se colocou à disposiSo da Secretária. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes, que parabenizou a
Secretária pelo belíssimotrabalho na luh do próximo. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu
a palavra ao Vereador Carlinho Simião, agradeceu ao apoio nas questÕes Assistenciais. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety parabenizou a Secretária
pelo trabalho e a fala na mlocação que a mesma fez sobre a proteção das crianças e adolescente
e, relatou que nesta Casa de Leis está sendo lido um Projeto de Lei que reforça os meios de
denúncia de agressão, abuso de crianças e adolescentes. AVereadora fez uma pergunta
os familiares denunciarem o agressor e abusador e em seguida levar a criança ou
para o mesmo ambiente que o agressor. Quando acontece um caso, a sociedade precisa
entender que a criança abusada não foi abusada por que quis, mas ela não tem a opção de
escolha de ser ou não abusada por alguém. Em resposta a Vereadora, a Secretáriafezaseguinte
colocação, que a Secretaria e os profissionais trabalham com duas veilentes, quando
comprovado o abuso, a consequência para o abusador e a prisão, então, esse contexto que ela
volta para o mesmo ambiente que o abusador, as decisÕes judiciais nunca são nesse contexto e,

o outro procedimento que utilizam é chamado de família extensa, a criança já teve o direito dela
violado pela violência sofrida, jamais nós vamos violar novamente o direito dela, não adianta
colocar ela dentro de uma instituição de acolhimento se ela tem toda uma família extensa,
pode dar o carinho e atenção que ela precisa. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Kacio Mendes, parabenizou ao trabalho da Secretária no Município e,
expressou sua felicidade em saber que es6o desenvolvendo os trabalhos juntamente com a
secretaria de esporte, nos projetos sociais em toda comunidade. Ato contínuo, o Senhor
Presidente conedeu a palavra a Senhora Dayana Loureiro, que iniciou suafala cumprimentando
a Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu o convite em nome dos enfermeiro's do
Município, falou da história da enfermagem. Relatrru sobre a impodância da profissionaliza$o da
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, que e uma e cenmr@, a enTermagem e oe ongem bntanrca,
lnglatena se alastrou por todo o mundo. Relatou sobre ter valorização do profissional
principalmente neste tempo de pandemia, pois não estão recebendo o valor real que neressitam,
tanto em salário quanto em reconhecimento, preparou um breve relato sobre a profissão. A
Florence Nightingale foi uma matriarca da enfermagem moderna em todo o mundo,
tendo uma visibilidade maior com sua participação na guerra da Criméía, em 1854,
ela foi para atuar como serviços básicos de higiene e não como enfermeira e, foi a
partir daí que começaram a pensar sobre o que era enfermagem e na origem da
profissão, o fato que se conseguissem manter os campos der guerra higienizados
estariam eliminando os focos de infecção hospitalares, então a profissão surge da
necessidade de se manter os ambientes higienizados para não surgir infecções
que poderiam causar óbitos em soldados feridos ou na população, o trabalho da
Florence foi muito além de organizar o ambiente e salvar vida, quebrou o
preconceito da participação da mulher no exército e mudou a visão da sociedade
em relação à enfermagem. Na significância tinha prática do silêncio que existe na
profissão, que antes era cuidados por instituições e alguns anos depois foi se
tornando profissão. O significado da lâmpada na enfermagem, pois Florence
percorria todo campo de guerra para cuidar de pessoas feridas, com uma lamparina
acesa. Portanto, o significado vem da necessidade do cuidado de dia e da noite, a
lâmpada era um raio de esperança e de vigília. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Secretário de Esporte, o Senhor Jasson Barellos, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, está usando a tribuna para falar da
implantação do Centro de Referência da Juventude no Município, relatou que é um salto no
desenvolvimento da juventude reduzindo a taxa de envolvimento de jovens na criminalidade, é
um local onde os jovens poderão encontrarapoio psicologico, má1ico, terapia ocupacional, dentre
outros serviços. Dez Municípios receberão este entro e, São Mateus é um dos Municípios, no
Centro terá oficinas profissionalizantes e até mesmo buscando uma renda terão auxílio profissional
nesse quesito. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano
Suim, que parabenizou ao Secretário pelo empenho em trazer esse tipo de projeto para São
Mateus, e que muitos jovens terão apoio dentro do Munícípio. Em seguida o Senhor Presii
concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, parabenizou o Secretário pelo empenho
trazer o Centro de Referência da Juventude. Em Seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, parabenizou o Secretário pelo envolvimento com as
comunidades. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da
Aroeira que parabenizou ao Secretário pelo belíssimo trabalho, expressou sua felicidade pela luta
para incluir São Mateus dentro do proleto e, relatou sobre uma esmlinha de futebol que existe no
Baino Bonsucesso e o desejo que esta esmlinha seja assistida pela Secretaria. Em Seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho de Assis, que parabenizou ao
Secretário pelo trabalho e, pediu que othasse pela comunidade da Areinha, Pedra DAgua e
Liberdade. Em seguida, o Senhor Presidente mncedeu a palavra ao Vereador Kacio
parabenizou ao trabalho do Secretário, que assim que o secretário assumiu a pasta teve o
privilegio de ter trabalhado e lutado para voltar alguns eventos esportÍvos do Município, das
construções de quadras e reformas de campos de futebol, é grato por ter participado do
desenvolvimento dos projetos dentro da Secretaria de Esporte. Em seguida o Senhor Presidente

declinou o pequeno expediente, tendo todos os Vereadores concordados. GRANDE

EXPEDIENTE: Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a cadeira da presidência para oVice
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que nos
comunicação desta augusta Casa de Leis, boa tarde: 'Você nunca sabe que resultados virão da
ação. Mas se você não fzer nada, não existirão resultados". Sob inspiração do advogado, político
e pacifista indiano, Mahafuna Gandhi, um dos grandes estadistas de todos os tempos, início este
discurso para me dirigir aos meus pares e toda sociedade mateense. Nobres pares, incialmente
quero deixar registrado e agradeço humildemente e extremamente desvanecido as expressões
generosas lançadas desta tribuna pelo Nobre Vereador Lailson da Aroeira na semana pretérita,
fiquei muito emocionado, de igual forma dos Nobres Vereadores Adeci de Sena que
paulatinamente vem tecendo palavras que me deixam lisonjeado, oVereador Kacio Mendes que
a cada dia vamos estreitando nossos laços de amizade fraterna, o Vereador Gilton Gomes que
tem denotado um carinho e apreço a minha pessoa conferindo-me qualidade que, a rigor, não as
disponho. Vereadora Ciety que a cada dia aumenta o meu afeto e respeito por sua conduta ímpar,
o Vereador Delermano Suim, por sua lealdade e amizade incomum denotada a minha pessoa,
Vereador IsaelAguilar um irmão fraterno, leal, de uma fidelidade e lhaneza sem igual, Vereador
Cristiano Balanga que tem sido um parceiro leal e tem tido a humildade de escutar em prol da
nossa harmonia, Vereador Robertinho de Assis, que tem sido um amigo, respeitoso e um
parlamentar que tem nos ajudado a manter essa união que tem dado certo e por ultimo ao
Vereador Carlinho Simião que tem sido companheiro, paciente e agido de forma fidalga com este
Presidente, agradeço a cada um de vocês, se estamos hoje em sintonia com os anseios da
sociedade, isso é trabalho de cada um de vocês, muito obrigado de coração. Com essa união
faremos historia em nossa cidade e, seremos protagonistas nas eleiçôes do ano que vem. Fiz
essas mençÕes, porque hoje tivemos nesta Casa utilizando a tnbuna de honra a Secretária de
Assistência Social. O Secretário de Esporte trazendo notícias alvissareiras para a sociedade, a
Coordenadora do Curso de Enfermagem da FVC e, também teríamos mais outros dois pedidos
para utilização da tribuna, porém, devido ao tempo não nos foi possível deferir, isso so vem
demonstrar que a sociedade está presente nesta Casa em todas as sessões, pois sente a nossa
sintonia e respeito para com todos. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Cristiano Balanga, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes, relatou das visitas que realizou no dia 12 de maio de 2021, com 51 anos
comunidade Divino Espirito Santo nunca havia tido reunido no local representantes do
do Prefeito de São Mateus, relatou que esta Casa de Leis juntamente mm a Secretaria de'
Assistência Social, Defesa Social, estarão fiscalizando quem já tem habitação e foi e,ontemplado
com o sorteio da casa da caixa econômica sofrerá punição severas, na semana pretérita houve a
entrega do calçamento na Comunidade de Santa Maria, reduto do Vereador lsaelAguilar e,
agradeceu pelo mnvite de poder mostrar os trabalhos juntamente com os demais Vereadores.
Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho de Assis, que
iniciou cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez um voto de mngratulação à
Senhora Evânia Negris e,fez um breve relato da história da mesma. Fez um voto de pesar aos
familiares da Senhora Luigia Bordoni, fez um breve relato da vida da senhora Luigia Bordoni. Falou
do dia 12de maio o dia intemacionalda enfermagem, rogou pelo piso salarial. Também falou
dia 16, dia do gari e, pediu para que as pessoas possam ter consciência da separação de resíduos
para não orcrer nenhum acidente com estes profissionais. No dia 15 de maio tambem foi
comemorado o dia do Assistente Social e, em especial sua ex professora Ana Pestana.
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua
fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu ao Bergue do entro
adminístrativo, pelos trabalhos realizados nas comunidades na semana anterior. Paraben2bu a
todos os profissionais de assistêncía social pelo trabalho que realizam no Município. Agradeceu
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pela humildade de lembrar do ex Vereador Doda Mendonça que fez a indicação e o lsael concluiu.
Rogou por suas indicaçÕes que são: uma ela assinou com o Delernano Suim, em conjunto tem
vindo buscado melhorias câmeras de vídeo monitoramento, para inibir a ação de assaltantes;
regularização fundiária de Nestor Gomes, Km 41, tem a presente finalidade de atender a
comunidade para a regularização dos terrenos da população terem seus direitos. Cumprimentou
ao servidor Hiago e a todos aqueles que levantam e defendem a bandeira LGBI uma luta pela

igualdade de gênero. Falou também da Maria Eduarda, da região dos Km que estava na finaldo
concurso de poesia Estadual. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra aoVereador
Adeci de Sena, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
parabenizou as Senhoras Dayana e a Marinalva e ao Senhor Jasson pelo uso da tribuna, relatou
sobre as visitas realizadas na semana passada. Rogou por suas indicações: instalação de placas
informativas no distnto de Bana Nova (Nativo), para poder informar as pessoas que as localidades
e estradas, para expandir o turismo na região; regularização fundiária na mmunidade Barra Nova
Sul, para facilitar a vida da população poder investir em seus terrenos. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que iniciou sua fala cumprimentando
a Mesa Diretora e todos os presentes, parabenizou e agradeceu a Polícia Militar pelo trabalho
realizado na comunidade Nativo de Bana Nova, relatou sobre as visitas realizadas e a demandas
que estão chegando. Relatou da agenda que terá nesta semana com o Secretário de Governo do
Palácio Fonte Grande sobre os projetos que estão trazendo para São Mateus. Com espeque no
Art. 83 do Regimento lnterno, o Senhor Presidente fez um requerimento verbal para ser
pronogada a sessão por mais uma hora, submetendo em votação, tendo sido aprovado por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente mncedeu a palavra ao Vereador Delermano
Suim, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memória da
visita a comunidade de Santa Maria na entrega do calçamento, parabenizou ao Vereador lsael
pela humildade dentro do seu trabalho e cedeu a palavra aos outros vereadores mostrando a
união de todos nos trabalhos, lembrou que no dia 15 comemora o dia da família e o dia do
assistente social. Rogou por suas indicaçÕes que são: instalação de câmeras de vídeo
monitoramento assinado com a Vereadora Ciety Cerqueira, para melhor controlar e inibir as
de criminosos; revitalização da prap no Bairro Jaqueline, que é um baino que está crescendo
muito. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson daAroeira, que
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, expressou sua felicidade
das boas notÍcias do Centro de Referência da Juventude que está vindo para São Mateus, e o
proleto do campo "bom de bola" que será construído no Baino Bonsucesso, expressou também
sua alegria pelo presidente terfalado de cada Vereador pelo carinho que vem denronstrando seu
apoio. Lembrou de uma frase onde ouviu sobre o bem que ele realizou em uma unidade de saúde,
por estar trabalhando. Rogou por suas indicações que são: calçamento da Rua Mana Calisto, é o
desejo da comunidade local, são diversos buracos inviabilizando a passagem pela rua; construção
de um centro de vivência na área pública situada em frente a EMEF MarizeteVenâncio.
DO DIA: Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em votação e votação as indica$es de
nc 309 a 32512021, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente
submeteu em discussão e em seguida em votação as mo@es: nG M5 a 0482A21, tendo sido
aprovado porunanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o Sqhhqr Presidente declarou
encerrada a presente Sessão e para constar, eu..,.;§)
Delermano Suim - 2' Secretário. Fiscalizei a presente Ata q6lida e achada conforme
será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais componentes da Mesa
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