Câmara Municipal de São Mateus
Estado do Espírito Santo

junho de 2021 (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 11 e 12 - Bairro Santo Antônio, sob a Presidência 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". Em seguida o Senhor Presidente requestou ao
vereador Delermano Suim para que fizesse a leitura da Bíblia Sagrada. PEQUENO
EXPEDIENTE: Ato contínuo, 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 que efetuasse a leitura da Ata no
02512021. Com fundamento no § 1o, do artigo 98 do Regimento lnterno, não tendo nenhum
Vereador que quisesse retificar a Ata, considerou-a aprovada, por unanimidade. A segui, o
Senhor Presidente determinou à Secretária, que fizesse a leitura do expediente da sessão
ordinária do dia 1510612A21 que continha: PODER EXECUTIVO: OF/PMSMiSMGAB N"
28712021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n'00067512021, datado
de 08 de junho de 2021, que encaminha Respostas das lndicações no' 34712021 a36612021;
OF/PMSM/SMGAB N" 28912021, protocolizado sob o n" 00067612021, da Prefeitura Municipal
de São Mateus, que encaminha Lei n'1.94912021;Lei n" 1.94912021, que'AUTORIZA O
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR AREA DE TERRAS A EMPRESA OXFORD
PORCELANAS ESPíN O SANTO LTDA. E DA OUTRAS PROVDÊNCIAS'. PODER
LEGISLATIVO: proposições: lndicação no'388 e 38912021 de autoria do VereadorAdeci de
Sena, Término do calçamento da Rua Bernardino José Sena, situada em Barra Nova, norte,
neste Município; Extensão da rede elétrica com instalação de postes com luminárias na Rua
São Paulo, situada na comunidade Rio Preto - Vargem Grande (nas imediações da fábrica de
blocos do Pedrinho, até a estrada de acesso ao Nativo de Barra Nova); lndicação no'390 e
39112021 de autoria do Vereador Carlinho Simião, Capina, limpeza e varrição das ruas e
avenidas, lado Sul, no bairro Guriri; Construção de 02 (dois) redutores de velocidade (quebramolas) na Avenida Amocim Leite (sendo um na entrada do bairro Chácara do Cricaré - lnocoop,
e outro em frente à entrada do Condomínio Blocos; Indicação no'392 e 39312021 de autoria
da Vereadora Ciety Cerqueira, Reforma da ponte de madeira situada na estrada que liga o
grupo 02 "Leandro Silva", no assentamento Zumbi dos Palmares, à sede da Associação d
Pequenos Agricultores do assentamento Zumbi do Palmares; Sinalização com pintura das
faixas de pedestre nas ruas e avenidas situadas no Centro da cidade, lndicação no' 394 e
39512021de autoria do Vereador Cristiano Balanga, Construção de campo de futebol no bairro
Nova São Mateus; lnterceda junto à empresa Suzano Papel e Celulose para que faça a doação
de um terreno (área de recuo de 520m de frente e 80m de fundos, do imovel denominado Talhão
E4AN12) localizado na entrada da Comunidade Divino Espírito Santo, para a construção de
escola, Unidade de Saúde, cemitério, base para patrulha rural e área de lazer com campo de
futebol gramado, quadra de areia, parquinho e ambiente de convivência; lndicação no'396 e
39712021 de autoria do Vereador Delermano Suim, lmplantação de sistema de
videomonitoramento no entroncamento da Avenida João Nardoto com a Rua General
que dão acesso, respectivamente aos bairros Forno Velho (Cohab) e Sernamby; Reforma do
'CEIM Paulo Freire", Iocalizado no bairro Vila Verde; lndicação no' 398 e 39912021 de autoria
do Vereador Gilton Gomes, lnterceder à empresa Viação São Gabriel para retornar ao horário
normal de funcionamento (das 06:00 às 22:40h) da linha de ônibus que atende o bairro Santa
Tereza; Calçamento da Rua MateusAntônio Matos (ao lado do campo de futebol), situada no
bairro Porto; lndicação nos 400 e 40112021 de autoria do Vereador lsaelAguilar, lnstalação de
academia ao ar Iivre em ltauninhas, na área de terra pertencente à municipalidade, próximo à
escola; Substituição das lâmpadas comuns dos postes de iluminação pública, situados na Rua
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Distrito de ltauninhas, por outras a vapor de sódio (Led); lndicação no 402 de autoria do
Vereador Kacio Mendes, lnclusão dos comerciantes e trabalhadores do comércio em geral no
grupo prioritário do plano de vacinação contra a Covid-19, no Município de São Mateus/ES;
lndicação no'403 e 40412Q21 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, Reitera a indicação de
no 19912021 que diz respeito a capina e limpeza das ruas e avenidas do bairro Bonsucesso;
lmplantação de Escolinhas Municipais de Esportes interbairros, no Município de São
Mateus/ES; lndicação nos 405 e 40612021 de autoria do Vereador Paulo Fundão, Limpeza e
capina do valão localizado no bairro Morada do Lago, neste Município; Término do
manilhamento do valão localizado no bairro Vila Nova, neste Município; lndicação no' 407 e
40812021 de autoria do Vereador Robertinho de Assis, Limpeza do leito e margem do valão
localizado no bairro Liberdade, neste Município; Construção de abrigo no ponto de Ônibus
localizado na Rodovia Miguel Curry Carneiro (ao lado da mercearia do Sr. João Mantegazine),
na comunidade Km-28, Distrito de Nestor Gomes, Município de São Mateus/ES; Moção no
05512021 Voto de Congratulação do Vereador Adeci de Sena, à Senhora MARIA DA GLORIA
DE ARAUJO SANTOS, pelos relevantes serviços prestados aos pescadores à frente da Colônia
213, no município de São Mateus/ES; Moção no 05612021 Voto de Pesar do Vereador Paulo
Fundão aos familiares da senhora fÂNtn MARA SILVA NEVES, em virtude do seu falecimento
ocorrido no dia 14 de junho de2021. DIVERSOS: Ofício no 0381/2021lGIGOV /T, protocolizado
dia0910612021 sob no 000677/2021, de autoria da Gerência Executiva de Governo -Vitoria/ES,
que notifica a Câmara Municipal de São Mateus, quanto ao crédito de recursos financeiros, sob
bloqueio, em 0710612021 , no valor de R$ 277.319,00 (duzentos e setenta e sete mil e trezentos
e dezenove reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse no 89163712019 - Operação
1066684-49, firmado com Município de São Mateus, assinado em2011212019, no âmbito do
Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que
tem por objetivo "pavimentação no município de São Mateus ES". Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, expressou sua felicidade em ter
recebido o Senhor Presidente da República na entrega das residências do Bairro Aroeira,
juntamente com o Prefeito Daniel Santana, rogou por benefícios para ao Munícípio de São
Mateus, aproveitou a oportunidade para exclamar o agradecimento a Deputada Soraya Man
que acolheu as demandas do Vereador, agradeceu as receptividades do Vereador lsael e
servidor Hiago no final de semana em Nova Lima. Usando suas prerrogativas legais, o Senhor
Presidente convidou o historiador, Senhor Eliezer Nardoto, paraÍazer parte do banco de honra
desta augusta Casa de Leis. Em seguida, o Senhor Presidente transferiu a cadeira da
presidência ao Vice presidente para assumir a tribuna para proferir seu discurso, se solidarizou
com a Vereadora Ciety Cerqueira com os ataques que mesma vem recebendo de algumas
pessoas, explanou que o mandato da mesma é coerente em defesa da sociedade. GRANDE
EXPEDIENTE: com 08 Vereadores inscritos, em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Robertinho deAssis, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora
e todos os presentes, falou sobre o tema que tem trago para a região norte do Estado, examês
oftalmológicos, mais precisamente no Município de Conceição da Barra, onde veio trazer um
benefício e segurança aos pacientes que necessitam dessa especialidade, agradeceu ao
Deputado Freitas e o Governador Casagrande pelos feitos realizados no Norte do Espírito
Santo, relatou o falecimento da senhora Valdicléia Chaves Silvestre moradora do loteamento
El Dourado no Bairro Pedra D'Água, decorrente do Covid-'l9. Rogou porsuas indicações que
são: limpeza do valão do Bairro Liberdade, pois é um local que está com mal cheiro e
atrapalhando a vivencia da comunidade. Em seguida, o Senhor Presidente usando suas
prerrogativas legais, concedeu a palavra ao Historiador Eliezer Nardoto, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memória que a Câmara de
Vereadores do Município de São Mateus que é a mais antiga do Brasil, de 1764. lmagina a
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mais antiga atuando no Município de São Mateus. Aproveitando a oportunidade para dizer o
seguinte, que esta Câmara tem alguns Vereadores que não tenho muito contato, mas desejo
ter para saber a história de cada em sua singularidade e, esta Câmara Presidente, ela é uma
das mais representativas do povo de São Mateus, irei pontuar um por um, quer ver um lugar
mais abandonado do que Urussuquara, Campo Grande, Barra Nova? A gente nem sabe direito
onde fica a divisa territorial de lá, mas foi eleito um Vereador, o Adeci de Sena; aí você vai lá na
outra ponta do Município ltauninhas, Santa Maria, São Geraldo, Nova Lima, largado de mão,
está lá o Vereador lsaelAguilar; Ai vem nos Bairros da periferia, do Bonsucesso, Aroeira, Ayrton
Senna, vem o Vereador Lailson da Aroeira; aí a gente vai lá para a Pedra D'água, a baixada da
Pedra D'água, um dos grandes Bairros de São Mateus, está lá o Vereador Robertinho de Assis,
que é de uma família tradicional daqui de São Mateus; daí vem o Vereador Delermano Suim
que vem lá do Km 41 e região e vem para São Mateus; nós temos a nobre Vereadora Ciety
Cerqueira, São Mateus é um Município com maior números de assentamentos do Estado do
Espírito Santo quiçá do Brasil, lá os assentados elegeram uma Vereadora; temos o Bairro ldeal,
Nativo o Vereador Carlinho Simiáo; vamos para a Baixada, Cricaré, Ponte, temos o Vereador
Gilton Gomes; o Cohab, Sernamby, tem o Vereador Kacio Mendes; tem o.Seac, Rodocon, Km,
posto de combustível, tem a representatividade do Vereador Cristiano Balanga; o Presidente
Paulo Fundão, que é descendente da Família do Barão de Aymorés, da família Cunha e, do
Barão de Timbuí, o nosso Presidente tem a representação do Centro da Cidade, Bairro Boa
vista, Advogados. Então, temos nesta Câmara uma representação de toda a sociedade de São
Mateus, aumentando a responsabilidade dos Senhores, onde a população precisa ser ouvida,
toda vez que venho à Câmara eu faço questão em dizer do meu respeito a autoridade do
Legislativo, pois o Legislativo é a única instituição que pode proteger o povo. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, rogou por suas indicações que são: a
reforma da ponte do assentamento Zumbi dos Palmares, ponte esta que é usada para unir as
comunidades, irá trazer mais segurança e benefício da comunidade; sinalização e pintura das
faixas de pedestres na cidade de São Mateus, passando pela cidade observa-se que há alguns
lugares a sinalização está apagadas. Parabenizou os profissionais que estão de frente
combate ao Covid-19. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Verea{or
Cristiano Balanga, que pediu dispensa das formalidades, as quais foram concedid
Vereador Cristiano Balanga se dirigiu a senhora Vereadora onde ele fala que o vídeo não era
Fake News, mas foi um eleitor da mesma, réplica da Vereadora Ciety Cerqueira, onde a mesma
se defendeu dizendo que os que foifalado no vídeo era denegrindo sua imagem como pessoa
e profissional. Rogou por suas indicações que são: construção de um campo de futebol no
Bairro Nova São Mateus, onde a comunidade não tem uma área de lazer; interceder junto à
empresa Suzano Papel e Celulose para que faça uma doação de terreno localizada na entrada
da comunidade Divino Espírito Santo para construção de uma escola, Unidade de Saúde,
cemitério, base para patrulha rural e área de lazer com campo de futebol gramado, quadro de
areia, parquinho e ambiente de convivência, para atender a comunidade. Em Seguida o Senhor,
Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira para resposta ao Vereador
Cristiano Balanga, onde a Vereadora iniciou pedindo desculpas ao convidado, quando
mencionou na semana pretérita sobre havia usado a tribuna falando sobre a visita do
Presidente da República e, rogou que os parlamentares para que pedissem uma posição do
Presidente podendo entregar um programa mais médicos para todo o país, relatou que o
movimento não foi manifestar e passou vergonha, é de direito deles em se manifestar sobre
seus ideais e, em momento algum quis se opor a algo do mesmo, lembrou sobre as máquinas
que estão atendendo as comunidades, onde as mesmas estavam atendendo com o que é
necessário para cada um. Em seguida, o Senhor Presidente cedeu a cadeira da presidência ao
Vice presidente para assumir a tribuna Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores
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vereaoores, servtoores, rmprensa, puolrco que nos asslsle alraves oos melos qe comunlcaçao
desta augusta Casa de Leis, boa tarde. "há mais coragem em ser justo, do que ser injusto, para
que se salvem as aparências da justiça". Sob a inspiração do jornalista e jurista ltaliano Piero
Calamandrei, inicio este discurso para me dirigir aos meus Pares e a toda sociedade mateense.
Nobres Pares, aqui muito já se falou, mas eu não poderia deixar de mencionar a visita do
Presidente da República, Jair Bolsonaro, junto com a sua comitiva e, também estavam
presentes 10 parlamentares, não se trata de bandeira, já havia falado semana passada, não se
trata de ideologia, receber aqui na autoridade da envergadura do nosso Presidente da
República, se trata de um momento histórico para São Mateus, momento este que poderá não
se repetir nos próximos 30, 40, 50 anos, não se sabe, apesar de quê, o Presidente Bolsonaro,
saiu muito satisfeito da recepção que teve aqui em São Mateus e, prometeu ao Prefeito Daniel
Santana que retornaria a nossa Cidade. Existe uma grande luta e, esta luta tem que ser de
todos e não de alguns, existe uma grande luta para transformar o Campus Federal em uma
Universidade, pediram para eu falar sobre isso, mas não irei falar, eu estive em Brasília em
2A11 e 2012, fiz um profundo estudo sobre a transformação do campus em Universidade, estive
com o Ministro da Educação na época e para que se transforme em uma Universidade temos
que preencher alguns requisitos, preenchidos estes requisitos só o Presidente da República
tem o condão, o poder de encaminhar para o congresso nacional um projeto transformando
nosso campus em Universidade, já falei isso no passado, então não vai ser qualquer Projeto
de Lei oriundo da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal que irá transformar o nosso
campus em Universidade, mas juntos, nós temos sim que nos unir para que aquele campus se
transforme em uma Universidade, mas da forma correta, o Artigo 61, da Constituição Federal,
veda que projetos sejam iniciados pelo Poder Legislativo, projetos que façam que o campus
vire uma universidade, este projeto precisa ser oriunda do Ministério da Educação e do
Presidente da República, então não venha Deputado, Senador dizer que fez um Projeto de Lei,
para enganar a nossa sociedade, este Parlamentar não aceitará. Hoje eu preciso falar também
de uma reunião que tivemos ontem por que já se espalhou pela cidade nos meios de
comunicação da questão da decisão que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
emitiu no mês de maio do corrente ano, trata-se do parecer consulta 237412021 de autoria do
conselheiro do Tribunal de Contas Luiz Carlos Cicilioti, esse parecer determinou que se houver
servidores estatutários no exercício do cargo cujo regime previdenciário seja o regime geral de
previdência social e sejam nesse regime aposentados, esses devem ser colocados em
vacância, a existência de servidores estatutários aposentados em atividade sem o respaldo
decisão judicial implica irregularidade, por que estou trazendo este tema em pauta? Por
ontem iniciamos uma reunião com o conselheiro Ceciliote, aqul através de um vídeo
conferência, tínhamos aqui 06 (seis) parlamentares presentes, mas o sinal.foi interrompido e
não pude terminar a vídeo conferência, fiqueide ir lá pessoalmente, no Tribunalde Contas, mas
a decisão do Tribunal está aqui, o Tribunal se baseou na decisão de dezembro de 2020, do
Supremo Tribunal Federal e, porque estou trazendo isso aqui? Por que em 2A18 o Prefeito
Daniel Santana fez isso no Município de São Mateus, ele fez esse ato, por que o Tribunal de
Contas e na época o Ministério Público o cobravam, porém nós recebemos a Câmara em
janeiro deste ano, temos alguns servidores também aposentados, mas que nós não iríamos
mexer, não é da nossa índole mexer no que a gente pegou, porém a decisão do Tribunal de
Contas é para todos, se nós não cumprirmos quem pagará é a Mesa Diretora, só que nós,
faremos de uma forma legal, dando o princípio da ampla defesa do contraditório, agora, não
terá outro caminho a não ser cumprir a decisão do Tribunal de Contas do Estado abalizado no
Supremo Tribunal Federal, deixo isso aqui por que muitos algozes, muitos adversários já estão
querendo jogar na rua que estou seguindo o mesmo entendimento do Prefeito Daniel Santana,
não tem nada a ver com o Prefeito, o Prefeito nem está sabendo dessa decisão do Tribunal de
Contas, é uma decisão recente que foi publicada agora e, nós como gestores temos que'ter o
respeito das decisões dos Tribunais. Por fim, subo a esta tribuna para manifestar o meu pesar

C.,
<1,

o

=
--r

Câmara Municipal de São Mateus
Estado do Espírito Santo

ea

que me
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nosso
convívio, apenas 68 anos de idade. Admirava
Mara Silva Neves, arrebatada tão cedo de
em Dra. Tânia a extensão de um alto saber e um vigoroso talento. Advogada das mais
combativas que conheci na minha carreira de advogado, era destemida e não tinha limites em
defesa de seus princípios e suas prerrogativas. Pessoa solícita e afável, sempre preocupada
em dispensar a todos a melhor consideração. Em nome de toda advocacia capixaba, ainda
aturdidos pelo imprevisto de seu tristíssimo desaparecimento, lamentamos a perda da nossa
ilustre colega. Ao fim e ao cabo, deixo aqui registrado nos anais desta augusta Casa de Leis,
os nossos mais sinceros sentimentos a todos os familiares da nossa queridíssima Dra. Tânia,
em especial a Dona Nelsinha - sua genitora - e a Regina - sua irmã -. São Mateus perde uma
das suas filhas ilustres, a advocacia perde uma jurista da mais alta envergadura e estirpe,
respeitada por todos. Que Deus possa confortar a todos os familiares e amigos neste momento
de dor indescritível. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao VereadorAdeci
de Sena, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu
aos nobres pares e os servidores pela compreensão de sua ausência pela cirurgia nos olhos
em que se submeteu. Parabenizou os Vereadores Kacio Mendes e lsaelAguilar pela passagem
do aniversário. Rogou por suas indicações que são: término do calçamento da Rua Bernardino
José Sena, situada em Barra Nova Norte, para ajudar no turismo e na comunidade; extensão
da rede elétrica com instalação de postes com luminárias na Rua São Paulo, situada na
comunidade Rio Preto - Vargem Grande, para melhor locomoção para as pessoas daquela
região. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião,
que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memória da
semana fez uma visita ao Nativo do Barra Nova com a Vice Governadora, sentiu falta do
VereadorAdeci que estava de repouso, mas sua filha estava o representando, nessa reunião
para construção de um espigão, para conter o avanÇo das águas do rio e do mar; na sexta teve
uma visita maior, a visita ilustre do Senhor Presidente da República. Rogou por suas indicações
que são: capina, limpeza e varrição das ruas e avenidas do lado suldo Balneário de Guriri, que
hoje a intensão é de deixar o município bonito; construçâo de redutores de velocidade na
avenida Amocin Leite na entrada do bairro Chácara do Cricaré e em frente ao condomínio
blocos, pois os moradores não estão tendo paz em suas moradias. Em seguida, o Senhor
palavra ao Vereador Delermano Suim que iniciou sua
Presidente concedeu
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, trouxe uma palavra, "suba o primei
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degrau, mesmo que não veja a escada toda, mas suba com fé" (Martin Luther kin
parabenizou o colega lsaelAguilar pela passagem do seu aniversário; fez memória da visita do
Presidente da República na visita ao Município, que para o mesmo foi um momento ímpar, onde
levou juntamente com os demais Vereadores a reivindicação de saneamento básico para o
município e também a perfuração de poços que todos já haviam feito indicações aqui nesta
Casa de Leis; relatou também do desejo onde São Mateus possa ter UFSM para que os filhos
possam ter uma educação digna. Rogou por suas indicaçÕes que são: implantação de vídeo
monitoramento no entroncamento da Avenida João Nardoto com a rua General Osório, que dão
acesso, respectivamente aos Bairros Forno Velho e Cohab, onde irá ajudar melhor no
monitoramento da cidade e na ajuda do policiamento nas comunidades; reforma do "CEIM
Paulo Freire", na comunidade Vila Verde, para melhor atender a comunidade. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, falou da presença do Presidente da
República, relatou que não veio para a tribuna para defender bandeira ou partido político, mas
sim o trabalho, expressou sua felicidade em estar na entrega das casas do Bairro a qual e
representa, expressou a alegria em ouvir que muitas famílias conquistaram sua moradia. Rogou
por suas indicações que são: reitera a indicação de no 19912021 que diz respeito a capina e
limpeza das ruas e avenidas do Bairro Bonsucesso, as mesmas se encontram em situações
precárias; implantação de escolinhas municipais de esportes interbairros, para ajudar as
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cnanÇas e adolescentes a desenvolverem uma

o Senhor Presidente submeteu em discussão as indicações

nos

395/2021,40112021,398 e

39912021em seguida o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga
que rogou por sua indicação 39512A21, pois a comunidade está usando o local da paroquia.
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador lsaelAguilar, que defendeu
sua indicação e pediu que incluísse a comunidade de ltauninhas na indicação de substituição
das luminárias das ruas principais das comunidades, Novâ Lima, São Geraldo e ltauninhas. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes que defendeu
suas indicações para que a empresa Viação São Gabriel possa retornar as linhas de horário
normal dos ônibus que atende ao Bairro Santa Tereza; calçamento da Rua Mateus Antônio
Matos. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu as indicações no* 0388 a 40812021 em
votação, tendo sido aprovados por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu
em discussão e votação as moções no'055 eQ5612021, tendo sido aprovados por unanimidade.
Não havendo mais
, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão
Delermano Suim - 2" Secretário. Fiscalizei a
e para constar, eu......
presente Ata que lida e
r conforme será assinada por mim, pelo Sefor Presidente e
demais componeqtes da
Diretora.
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