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Ata no 02712A21 da reuniáo da 21u Sessão Ordinária, realizada aos 22 (vinte e dois) dias do mês de
junho de 2021 (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 Santo Antônio, sob a Presidência do Senhor Vereador Paulo Fundão, e Secretariado pela

Senhora Vereadora Ciety Cerqueira. O Senhor Presidente fez a aberlura 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 quorum legal, aos
quais responderam 10 (dez) presentes, o Senhor Vereador Cristiano Balanga protocolizou um
requerimento explicando sua ausôncia na sessão deste dia. Alicerçado no art. 98 do Regimento lnterno,
o senhor presidente determinou à senhora secretária Ciety Cerqueira para efetuasse a leitura da Ata no

02612021. Com fundamento no § 1o, no artigo 98 do Regimento lnterno, não tendo nenhum Vereador que
quisesse retificar a Ata, considerou-a aprovada, por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente
determinou à Primeira Secretária que fizesse a leitura do expediente da sessão ordinária do dia
2210612021 que continha: PODER EXECUTIVO: OF/PMSM/SMGAB N' 303/2021, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n" 00073112021, datado de 18 de junho de 2021, que
encaminha Respostas das lndicaçÕes nos: 334, 368 a38712021. PODER LEGISLATIVO: Projeto de Lei
Complemenlar n'00112021, do Poder Legislativo, que "ALTERA O ARTIGO 28 E ANEXO I DA LEI
1.059t2012 E AS DEMATS ALTERAÇÓES rNST|rUíDAS PELAS LE|S COMPLEMENTARES 065/13,
o7\t13 e 103/15, DATADAS DE 22t05t2013,23t12t2013 e '10t07t2015, QUE DISPÔE SOBRE A
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS". Autoria: MESA DIRETORA; Requerimento, protocolizado sob o no 00071912021,
datado de 17 de junho de 2021, de autoria da Vereadora CIETY CERQUEIRA, solicitando o uso da
tribuna para que o Sr. MARCOS TEIXEIRA (Coordenador do Laboratório de Educação Ambiental do
CEUNES/UFES), possa proferir pronunciamento sobre o tema: "Educação Ambiental como PolÍtica
Pública", por ter surgido uma agenda para o senhor Marcos, o Senhor Presidente deferiu uma nova data
para que o mesmo pudesse utilizar a tribuna; Requerimento, protocolizado sob o no 00072712021, datado
de 17 de junho de 2021 , de autoria do Vereador KACIO MENDES, solicitando o uso da tribuna para que
o Senhor FABIO FRlcERlO, (Presidente do COMDISAM) e a Senhora TATIANA SIMPLíClO (Presidente
do Conselho Tutelar de São Mateus-ES), possam proferir pronunciamento sobre o tema: "A importância
dos serviços prestados ao município"; Oficio JF 000112021, datado em 18 de junho de2021, de autoria
do Vereador Cristiano Balanga, que justifica sua ausência na Sessão Ordinária do dia 22 de Junho_de
2021, em razáo de agenda política no município de Vitória/ES. Proposições. lndicação no'40p e
41012021 de autoria do Vereador Adeci de Sena, Calçamento rural da rua principal da Comuni
Gameleira, distrito de Nativo de Barra Nova (trecho compreendido entre a lgreja Nossa Senhora
Aparecida e o Bar da Dona Maria); Calçamento rural da rua principal da Comunidade São Miguel, distrito
de Nativo de Barra Nova (trecho compreendido entre o Bar da Deusa e o Bar da Mangueira); lndicação
nos 411 e 41212021de autoria do Vereador Carlinho Simião, lnterceda junto a lnfraero/Aeronáutica para
iluminaçâo do campo de futebol situado no bairro Aviação; Realocação do último poste de energia,
localizado na rua Bosque das Oliveiras, no bairro Morada do Ribeirão; lndicação no 41312021de autoria
dos Vereadores Ciety Cerqueira e Delermano Suim, Perfuração de poço artesiano no pátio da Escola
Pluridocente Municipal "Antônio Lima", localizada na Comunidade Corrego Grande, distrito de Nestor
Gomes; lndicação no 41412021de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, Criação de viveiro municipal de
mudas em São Mateus-ES; lndicação n'41512021de autoria do Vereador Delermano Suim, lmplantação
de Centro de Referência Especializado para População em Situaçâo de Rua (Centro Pop),
decreto no 7.053/2009; lndicação no"416 e 41712021 de autoria do Vereador Gilton Gomes, Capina e
limpeza das ruas e avenidas do bairro Ribeirão; Recapeamento da avenida Presidente Costa Silva,
situada no bairro Santo Antônio; lndicação nos 4íB e 41912021 de autoria do Vereador lsaelAguilar,
Construção de Escola de Ensino Fundamental I (1o ao 5o ano) na Comunidade de Sáo Jorge, distrito de
Itauninhas; Extensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias na rua Adriana Barbosa
Caran, lado sul, no bairro Guriri; lndicaçáo no 42012021de autoria dos Vereadores Kacio Mendes e Paulo
Fundão, Doação de terreno à Associação Mateense de Futevôlei e à Associação de Futebol de Areia de
Guriri, para a construção de sede única das referidas associaçÕes, no bairro Guriri, neste municÍpio;
lndicação nos 421 e 42212021 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, viabilizar a criação de nova linha
de ônibus com os respectivos pontos para atender aos moradores do conjunto habitacional "Solar de

',
E

{
a3
À



Câmara Municipal de São
Estado do Espírito Santo

Mateus

São Mateus", localizado no bairro Aroeira, neste município; Construção de redutor de velocidade (quebra-
mola) na rua Otílio Pereira (rua 20), nas proximidades da lgreja Católica, no bairro Bonsucesso, neste
município; lndicação no" 423 e 42412021 de autoria do Vereador Paulo Fundão, lnstalação de placas
indicativas contendo o nome e CEP nas ruas do bairro Pedra d'Agua, neste município; Construção de
Unidade de Saúde no bairro Nova Era, neste município; lndicação n"" 425 e 42612021 de autoria do
Vereador Robertinho de Assis, Extensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias na
Rodovia Miguel Curry Carneiro, Km 14; Constituir uma equipe técnica de estudo para analisar a
viabilidade de alteração da Lei Complementar no 085/2016, para a expansão do perímetro urbano entre
Guriri e Barra Nova Norte, município de São Mateus-ES; Moção no 05712021 Voto de Pesar dos
Vereadores Delermano Suim e Kacio Mendes aos familiares do Senhor SALVINO PEREIRA FILHO, em
virtude do seu falecimento ocorrido no dia 11 de junho de 2021', Moçáo no 058/2021 VOTO DE
CONGRATULAÇÃO dos Vereadores Kácio Mendes, Paulo Fundão, Adeci de Sena, Carlinho Simião,
Ciety Cerqueira, Cristiano Balanga, Delermano Suim, Gilton Gomes, lsaelAguilar, Lailson da Aroeira,
Robertinho de Assis aos Senhores Conselheiros Tutelares do Município de São Mateus/ES: TATIANA
SIMPLÍCIO, LESSENILDA RODRIGUES, RONI DOS SANTOS PEREIRA E ROZIMERY CESCONETI;
pelos relevantes serviços prestados à infância e juventude, neste Município; Moção no 05912021 VOTO
DE CONGRATULAÇÃO dos Vereadores Kácio Mendes, Paulo Fundão, Adecide Sena, Carlinho Simião,
Ciety Cerqueira, Cristiano Balang.a, Delermano Suim, Gilton Gomes, lsael Aguilar, Lailson da Aroeira,
Robertinho de Assis ao Senhor FABIO FRIGERIO, presidente do COMDISAM (Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente), pelos relevantes serviços prestados à infância e juventude, neste
Município; Moção n' C6012021 VOTO DE APELO do Vereadores Kácio Mendes, Paulo Fundão, Adeci de
Sena, Carlinho Simião, Ciety Cerqueira, Cristiano Balanga, Delermano Suim, Gilton Gomes, lsaelAguilar,
Lailson da Aroeira, Robertinho de Assis, ao Senhor CLAUDIO AUGUSTO BOSCHI, presidente do
Conselho Federal de Educação Física (CONFEF), no sentido de criar o Conselho Regional de Educação
FÍsica do Estado do Espírito Santo. DIVERSOS: Ofício no 043112021/GIGOVMT, protocolizado dia
2210612021 sob no 00073812021, de autoria da Gerência Executiva de Governo - Vitória/ES, que notifica
a Câmara Municipal de São Mateus, quanto ao crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em
1710612021, no valor de R$ 187.982,15 (cento e oitenta e sete mil e novecentos e oitenta e dois reais e
quinze centavos), na conta vinculada ao Contrato de Repasse no 82586112015 - Operaçáo 1028274-70,
firmado com Município de São Mateus, assinado em 3111212015, no âmbito do Programa
Aperfeiçoamento do SUS, sob a gestão do Ministério da Saúde, que tem por objetivo "ampliação de
unidade de atenção especializada em saúde"; Ofício no 043212021lGIGOVMT, protocolizado dia
2210612021 sob no 00073812021, de autoria da Gerência Executiva de Governo - Vitória/ES, que notifica
a Câmara Municipal de São Mateus, quanto ao credito de recursos financeiros, sob bloqueio, em
1710612021, no valor de R$ 202.424,16 (duzentos e dois mil quatrocentos e vinte quatro reais e dezesseis
centavos), na conta vinculada ao Contrato de Repasse no 82575112015 - Operação 1028058-03, fi
com Município de São Mateus, assinado em31112120'15, no âmbito do ProgramaAperfeiçoamento
SUS, sob a gestão do Ministério Da saúde, que tem por objetivo "reforma de unidade de atenção-
especializada em saúde". Em seguida, o Senhor Presidente convidou a Senhora Maria da Gloria de
Araújo, do mesmo modo convidou os senhores Fábio Frigerio e a senhora Tatiane Simplício a ocuparem
o banco de honra. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Senhora Maria da Gloria, que
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu ao Vereador Adeci de
Sena pelo convite para falar sobre a pesca e, expressou a alegria de ter um Vereador do setor pesqueiro.
Relatou sobre o envolvimento do Vereador Adeci de Sena na pesca. Relatou que a profissão da pesca
é uma profissão muito sofrida, os pescadores vão ao mar, mas não se sabe se volta, os benefÍcios estão
sendo conquistados agora, pois estáo todos lutando por isso, e lindo ver um belo de um peixe na mesa
mas não sabem o que os pescadores passam para poder levar o pescado até o mercado. um pouco
sobre a historia de sua vida na pesca com seu esposo, juntamente om seu esposo que também e
pescador e, sentiu a necessidade de criar a Associação de Pescadores (Colônia de Pescadores), que
com o tempo foi crescendo e abrangendo outros Municípios, montaram alguns projetos que pudessem
abranger a todos, um seminário sobre a pesca, a Colônia de Pescadores foi a primeira a participar do
desÍile cívico do municÍpio, a primeira Colônia de Pesca do País a trazer a Marinha itinerante para o
Município, foram os primeiros a terem reuniÕes com o Ministro da Pesca, aplicaram cursos sobre a pesca
e no Senar tiverarn cursos de costura, artesanato, tanque escavado, culinária, tudo dentro da pesca. No
dia 23 de julho do corrente ano haverá uma audiência pública, onde estarão apresentando projetos e
ideias para a comunidade, esta agenda juntamente com os pescadores. Em seguida, o Senhor
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Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, agradeceu aos Vereadores por atender e
ouvir a história da Colônia de Pescadores, parabenizou a Dona Maria da Gloria pelo trabalho junto aos
demais, e parabenizou o explanar do assunto sobre a Colônia e, expressou sua felicidade pelas
conquistas das AssociaçÕes e da Colônia sobre os benefícios para toda a comunidade de pesca do
Município. em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que
iniciou sua fala parabenizando a dona Maria da Gloria pelo belíssimo trabalho dentro da Colônia e, relatou
que e filho de pescador e no passado não tinha todos os benefícios que hoje tem e que é uma grande
conquista para a Colônia. Em Seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton
Gomes, que parabenizou a senhora Gloria e ao Vereador Adeci de Sena pelos trabalhos e se colocou a
disposição da Colônia de Pescadores. Em Seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Carlinho Simião, que parabenizou a dona Glória pelo trabalho e, perguntou sobre o terreno que
havia sido doado para o setor pesqueiro? Em resposta ao Vereador Carlinho Simião, ela relatou que
faltou documentação Íederal para a conclusão da entrega e, agora a ârea está sendo entregue para outra
instituição. O Vereador Carlinho se colocou à disposição da Colônia. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que parabenizou a senhora Glória pelo trabalho, pela
dedicação e, estaráo presentes na reunião. Em Seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Kacio Mendes, parabenizou ao Vereador Adeci de Sena, por ter trago a dona Glória, e também
parabenizou por todo empenho dentro do setor pesqueiro. Em seguida, o Senhor presidente parabenizou
a senhora Gloria pelo trabalho realizado no setor pesqueiro. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu
a palavra ao Senhor Fábio Frigério, iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes, fez memória do caso da criança que foi estuprada e engravidou e relatou que esse caso não
foio único, relatou sobre a dedicaçáo sobre os projetos que a instituíção Nova Esperança vem aplicando
para crianças e adolescentes, pois é uma instituiçâo que busca o melhor para essas crianças. O Senhor
Fábio Relatou sobre um projeto que estará enviando para esta Casa de Leis para aprovação. De imediato
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhora Tatiana, relatou que e Assistente Social de
formação e, falou sobre uma faixa preta no muro do Conselho Tutelar, em manifestação aos casos de
agressÕes fÍsicas e sexuais em crianças e adolescentes, pois o Município é o destaque em crianças e
adolescentes em gravidez, em janeiro teve 26 casos de crianças estupradas. O sonho da Casa Rosa,
que agora é uma realidade, essa Casa Rosa é um local de acolhimento para mulheres, crianças e
adolescentes, que sofrem agressÕes físicas e psicológicas. O Governo do Estado terá uma agenda
juntamente com o Conselho Tutelar para Írazer projetos que vão ajudar abranger o trabalho da
Assistência Social dentro Município. em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Gilton Gomes, que parabenizou o trabalho e conquistas dentro do Conselho tutelar tem feito. Em seguida,
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador lsael Aguilar que parabenizou a equipe pelo
trabalho mesmo dentro das dificuldades. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Carlinho Simião, que parabenizou a equipe pelo trabalho desenvolvido no Município. em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que parabenizou a
equipe pelo trabalho e esforço dos mesmos pela luta de tirar a as crianças da situação de vulnerabilidade.
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu apalavra a Vereadora Ciety, que parabenizou a equipe pelo
trabalho e, relatou a importância do trabalho do conselho Tutelar. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes, que parabenizou a equipe e os conselheiros da Criança
e adolescente do Município e, se colocou à disposição do Conselho Tutelar. Em seguida o Senhbr
Presidente parabenizou a toda equipe pelo trabalho e expressou sua felicidade em recebe-los nesta
Casa de Leis. GRANDE EXPEDIENTE: com 05 (cinco) Vereadores inscritos, em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao VereadorAdeci de Sena, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
Diretora e todos os presentes, relatou dos convidados que usaram a tribuna neste dia, cada um na sua
importância, relatou sobre a agenda que teve na semana passada em Vitoria, pelos 11 km de estrada
para Barra Nova, relatou sobre a cirurgia que realizou na vistas e na revisão já voltou com a segunda
cirurgia agendada, relatou das conquistas que juntamente com a Colônia de Pescadores tem trago para
alguns Municípios. Rogou por suas indicaçÕes que são: calçamento rural da rua principal da Comunidade
Gameleira, Distrito de Nativo (compreendido entre a igreja Nossa Senhora aparecida e o Bar da Dona
Maria), pois a pessoas que precisam ir a igreja e tem dificuldade para chegar na igreja; calçamento rural
da rua principalda Comunidade São Miguel, distrito de Nativo de Barra Nova, pois a comunidade precisa
desta obra pois o trecho está intransitável. 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 memoria da agenda realizada na semana passada em reunião com o Partido Podemos, realizou
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algumas visitas as lideranças que estáo viabilizando alguns benefícios para as comunidades do interior,
relatou sobre a reunião que teve com a coordenação do Sindiserv. Rogou por suas indicaçÕes que são.
inierceda junto a infraero/aeronáutica para a iluminaçáo do campo de futebol situado no bairro Aviação,
pois e o único local que tem para os jovens em área de lazer; recolocaçâo do último poste de energia,
localizada na rua Bosque das Oliveiras, no bairro Morada do Ribeirão, pois o mesmo está atrapalhando
alguns moradores. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim,
que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memoria da semana
preterita da agenda que teve juntamente com a Ciety nas escolas do campo. Rogou por suas indi,
que São: perfuração de um poço artesiano na escola Pluridocente Municipal "Antônio Lima", há a
necessidade dessa perfuração, para melhor atender aos Íuncionários e alunos; implantaçáo de Centro
de Referência Especializado para a população em situação de Rua (Centro Pop), uma proteção social
para acolhimento socioassistencial das pessoas em situaçáo de rua. O Senhor Presidente pediu aos
nobres Vereadores que assinassem juntamente com o mesmo na moçáo 06012021 que clama por um
conselho da profissão de educação física estadual, para o Estado do Espírito Santo, em seguida o
Senhor Presidente determinou a Secretaria Legislativa que incluísse os nomes dos 10 Vereadores na
moção 06012021. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira,
que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, enalteceu a Secretaria de
Saúde pela testagem do Covid-l9 nas comunidades dos km. Rogou por suas indicaçÕes que são:
perfuração de um poço artesiano no pátio escolar Pluridocente Municipal "Antônio Lima", localizada na
Comunidade Córrego Grande, para dar mais dignldade aos funcionários e as crianças; criaçáo de viveiro
municipal de mudas em São Mateus, finalidade em produzir mudas que possam arborizar ao Município
e, mudas frutíferas para os produtores. 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,
relatou sobre a reunião que teve com a comunidade do Colina e com o Prefeito Daniel e alguns
Secretários, onde puderam ouvir dos Secretários a garantia dos serviços que irão para o Bairro. Rogou
por suas indicaçÕes que são: viabilizar a criação de nova linha de ônibus com respectivos pontos para
atender aos moradores do conjunto habitacional "Solar de Sáo Mateus", no Bairro Aroeira, para melhor
atender aos novos moradores do bairro; construção de redutor de velocidade na rua OtÍlia Pereira, na
proximidade da lgreja Católica, no Bairro Bonsucesso, onde há muitas famÍlias que participam desta
comunidade. ORDEM DO DIA: em Seguida o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação as
indicaçôes de nos 409 a 42612021, tendo sido aprovadas por unanimidade; o Senhor Presidente
submeteu em discussão e votação as Moções de no.057 a 06012021, tendo sido provados por
unanimidade. O Senhor Presidente submeteu em discussão, o Projeto de Lei n' 01112021, que "ALTE
A REDAÇÃO DO § 2' E TNSERE OS §§ 3",4",5' E 6' NO ART. í51 DA LEI MUN|C|PAL N' 1.1921
MUNICíÉlo DE SÃo MATEUS'. Autorià do poder executivo, em seguida o Senhor presidente concedeü
a palavra ao Vereador Carlinho Simião que pediu vista para que pudesse estudar melhor o Projeto, o
que foi indeferido pelo plenário e por esse fato se absteve do voto; em seguida, o Senhor presidente
submeteu em votação o Projeto de Lei no 01112021, tendo sido aprovado por B, e 1 abstenção. Em turno
único, o Projeto de Lei n' 01212021, que "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR
AREA DE TERRAS A URESERRA GERENCIAMENTO DE RESíDUOS LTDA E DA OUTRAS
PROUDÊNClAS". Autoria do poder executivo. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Gilton Gomes, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
parabenizou ao Prefeito Daniel, pois este projeto vem trazendo benefÍcios, geração de emprego e renda
para o Município. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião,
que pediu dispensa das formalidades, este projeto foi explanado pela diretoria da empresa, qualvai ser
o trabalho desenvolvido pela empresa no Município, porém a população não está sabendo deste projeto,
o Município vai doar uma área de 33.000 m2, no valor de R$587.000,00, mas o contribuinte terá que
ajudar em valor acima do valor, um valor a qual foi dito pela empresa, a população paga para retirar os
resíduos, ai você quer receber algum benefício da empresa você tem que pagar de novo, ele não falou
de valores, quanto vai cobrar do contribuinte, depois que a gente doar a área de terra ele vai falar, "já
deu, náo tem mais jeito", então nós estamos pagando três vezes para essa empresa retirar o entulho das
nossas ruas; eu peço ao Senhores Vereadores, mais uma vez, se fosse possível, eu conclamo a vocês,
analisem esse projeto, que foi falado de valores aqui, quanto a gente vai pagar, quanto o Município vai
pagar, quanto vai pagar para retornar o produto beneficiado lá na Serra, para ele vir aqui explicar de
novo quanto que ele val cobrar. Eu peço a Vossa Excelência de novo, duas sessões, vista deste projeto,
se Vossa Excelência não acatar e os Vereadores não acatarem, eu fiz aqui uma emenda no projeto. Em
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Seguida, o Senhor Presidente submeteu o pedido do Vereador Carlinho Simião em votação, tendo sido
reprovado por unanimidade, em seguida, o Senhor Presidente submeteu o projeto em votação, tendo
sido aprovado por 08 (oito), e 01 (um), abstenção do Vereador Carlinho Simião. Não havendo mais nada
a tratar,l o- Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão e para constar,
eu...........ôi Delermano Suim - 2" Secretário. Fiscalizei a presente Ata que lida e
achada-ffííorme será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais componentes da Mesa
Diretora.
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