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Ata no 02912021 da reunião da 23" Sessão Ordinária, realizada aos 06 (seis) dia do mês de
julho 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 Carlinho Simião 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 Adeci de Sena protocolizou um requerimento
justificando sua ausência na presente sessão deste dia. Alicerçado no art. 98 do Regimento
lnterno, o senhor presidente determinou à senhora secretária Ciety Cerqueira para efetuasse a
leitura daAta no 02812021. 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 0AA712021 que continha: PODER
EXECUTIVO: OF/PMSM/SMGAB N' 31712A21, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
protocolizado sob o n' 00080212021, datado de 02 de julho de 2021, que encaminha Respostas
das lndicações n's 40912021 a 42612021; OF/PMSM/SMGAB N" 330/2021, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n' 00080112021, datado de 02 de julho de 2021,
que encaminha Lei Municipal sancionada de no 1.95212021; l-ei 1.95212021- "DENOMINA O
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL_ CEIM, LOCALIZADO NO BALNEARIO DE
GURIRI, NESTE MUNICíPIO DE SÃO MATEUS, DE CEIM LUIGIA UBIZZONI BORDONI'
PODER LEGISLATIVO: requerimento protocolizado sob o no 00079112021, pelo Vereador
Robertinho de Assis, solicitando o uso da Tribuna Popular, para que o Sr. Cristiano Sartório -
Major do Corpo de Bombeiros, faça pronunciamento sobre o Tema: "Relevantes serviços
prestados como comandante do Corpo de Bombeiros"; requerimento protocolizado sob o no

40078112021, pelo VereadorAdeci de Sena, que encaminha atestado médico a fim de que seja
abonada a sua ausência por um período de 14 (quatorze dias) a partir do dia 30 de junho do
corrente ano; PROJETO DE LEI N" 013t2021, que 'lNST|TU| NO ÂtVAtrO DO MUNICíp|O Or
SÃO MATEUS/ES O MÊS ''ABRIL LARANJA'', DEDICADo A CAMPANHA DE PREVENÇÃO
DA CRUELDADE CONTRA OS ANIMAIS, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS" dO
Legislativo, autoria do vereador Paulo Fundão; PROJETO DE LEI No 01412021, q
,ESTABELECE NOMENCLATURAS E NORMAS PARA CONCESSÃO PT HONRARIAS E
TíTULOS HONORÍFICOS PELO PODER LEGISLATIVo E DA oUTRAS PRoVIDÊNCIAS, do
Poder Legislativo, autoria da Mesa Diretora. Proposições: indicação nos 448 e 44912021 de
autoria do Vereador Carlinho Simião, extensão da rede elétrica com instalação de postes com
luminárias na estrada situada na Comunidade Gameleira, distrito de Nativo de Barra Nova
(trecho compreendido entre da lgreja Nossa Senhora Aparecida e às proximidades da
residência do Sr. João); manutenção do bueiro situado na rua Macanaíba, no bairro Cacique;
indicação no 45012021 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, sinalização viária de Guriri,
sobretudo, das ruas e avenidas localizadas na região central do bairro; indicação nos 451 e
45212021de autoria do Vereador Cristiano Balanga, revitalização com jardinagem, na descida
do bairro Ribeirão, altura da bifurcação das ruas Coronel Mateus Cunha e Ornalino Domingos;
pavimentação com bloquetes da rua Alberto Sartório, localizada no bairro Litorâneo; indicação
no 45312021 de autoria do Vereador Delermano Suim, extensão de rede elétrica com instala
de postes com luminárias na rodovia Miguel Curry Carneiro (trecho compreendido entre os kms
13 e 14, nas imediações da antiga fábrica lnquinor); indicação n' 4541202'1 de autoria. dos
Vereadores Delermano Suim e Ciety Cerqueira, construção de capela mortuária em Nestor
Gomes - km 41, distrito de Nestor Gomes; indicação nos 455 e 45612021de autoria do Vereador
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Gilton Gomes, instalação de brinquedos adaptados para uso das crianças com necessidades
especiais, nos parques, EMEF's e CEIM's do município; pavimentação da avenida Fernando
Jogaib, situada no bairro Ayrton Senna; indicação nos 457 e 45812021 de autoria do Vereador
lsaelAguilar, aquisição de terreno na comunidade de Nova Vista, distrito de ltauninhas, para
construção de cemitério; reforma com pintura da Escola Mercedes de Aguiar, na comunidade
de ltauninhas, Distrito de ltauninhas; indicação nos 459 e 46012021de autoria do Vereador Kacio
Mendes, construção de pistas de bicicross (BMX), kart e motocross, neste Município;
construção de estádio municipal, neste Município; indicação nos 461 e 46212021 de autoria do
Vereador Lailson da Aroeira, reitera a indicação no 01812021, que diz respeito ao calçamento
das ruas Acácio de Oliveira Campos e Santa Rita, situadas no baírro São Miguel (nas
proximidades da EMEF 'Professora Marizete Venâncio do Nascimento' e CEIM 'Brilho do
saber'); intensificar as ações do carro fumacê no bairro Aroeira e adjacências; indicação no

46312021 de autoria do Vereador Paulo Fundão, extensão de rede elétrica com instalação
postes com luminárias na comunidade de Santa Maria, Distrito de ltauninhas; indicação no

46412021 de autoria dos Vereadores Paulo Fundão e Lailson da Aroeira, construção de estação
de tratamento de esgoto, no bairro Morada do Lago; indicação no'465 e 46612021 de autoria
do Vereador Robertinho de Assis, extensão de rede de água na Rua JamilAlhakim, lado norte,
no bairro Guriri; construção de praça em Mariricu, no bairro Guriri, lado sul (proximo ao bar do
Pazito, no terreno pertencente à municipalidade); requerimento no 008/2021 de autoria do
Vereador Paulo Fundão, informe a esta Casa De Leis quais os Logradouros do Município ainda
não possuem denominação; moção no 06512021 voto de pesar do Vereador Paulo Fundão aos
familiares do Senhor OSCAR SA FREIRE DUTRA, em vidude do seu falecimento ocorrido no
dia 02 de julho de 2021; moção no 06612021 voto de congratulação e louvor do Vereador Paulo
Fundão, ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPíRITO SANTO, pelos 130 (cento e
trinta) anos de relevantes serviços para toda a sociedade capixaba; moção no 06712Q21 voto
de congratulação dos Vereadores Robertinho de Assis, Carlinho Simião, Ciety Cerqueira,
Cristiano Balanga, Delermano Suim, Gilton Gomes, lsael Aguilar, Kacio Mendes, Lailson da
Aroeira, Paulo Fundão, a '1a CIA INDEPENDENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DO ESPíRITO SANTO, pelos excelentes serviços prestados à população mateense
e região. DIVERSOS: Leitura do Requerimento protocolizado no dia 2910612021, sob o no

00077012021, de autoria da Ouvidoria desta Casa de Leis, que encaminha a Vossa Excel
Paulo Sérgio dos Santos Fundão, Presidente da Câmara Municipalde São Mateus, comuni
do lnstituto Legislativo Brasileiro - lLB, pedindo apoio ao mesmo na divulgação junto aos
vereadores do Ciclo de Palestras lnterlegis para Vereadores, que ocorrerá nos dias 05, 06 e 07
de julho de 2021. Em seguida, o Senhor Presidente usando suas prerrogativas legais, convidou
o Senhor Cristiano Sartório - Major do Corpo de Bombeiros que assentar-se ao banco de honra
juntamente com o Tênente Brahim e o Subtenente Paulo Roberto. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Major Cristiano, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
Diretora e todos os presentes, relatou que em 2002 se formou em Brasília, voltando para
Linhares, Iogo após veio trabalhar no Município de Sáo Mateus, passou por alguns
treinamentos no Município de Linhares, se deparou com uma realidade diferente do quartelde
São tt/ateus, traçando uma nova estrutura predial e institucional do quaftel, uma de suas meta
é mudar a qualidade de trabalho dentro do quartel do Corpo de bombeiro, eles atendem quatro
municípios, São Mateus, Jaguaré, Pedro Canário e Conceição da Barra, muitas das vezes a
população reclama da demora mas é uma equipe para atender a essas 04 cidades e, outra
meta é a melhoria do atendimento à população, que infelizmente não pode atender mais a
sociedade por conta da deficiência de equipamentos e pessoal, mas fazem o possível para
melhor atender, atuam no salvamento, vistorias, dentre outras. Agradeceu em nome da
corporação a homenagem prestada pelos Vereadores, expressou seu desejo em tef um
desdobramento da companhia para melhor atender. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião que parabenizou o Major pelo belíssimo
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trabalho realizado dentro do Município. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Vereador Cristiano Balanga, que parabenizou o Majoç relatou que muitas vezes a população
acaba por cometer pequenos delitos impedindo que o Corpo de Bombeiros possa atuar em
casos maiores, a população precisa ter consciência para poder ajudar no trabalho da guarnição
em casos mais complexos. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Delermano Suim, que parabenizou ao Major Cristiano, teve uma gratidão pela vida e pela
situação vencida pelo Major no final do ano passado. Em Seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra a Vereadora Ciety, que parabenizou o trabalho da guarniçáo do Corpo de
bombeiros, pelos salvamentos realizados por eles. Em Seguida, o Senhor Presidente concedeu
a palavra ao Vereador Robertinho, que agradeceu ter aceito o convite e, pelo trabalho dentro
dos 04 Municípios, dentro desses 20 anos à frente do comando. O Senhor Presidente usando
suas prerrogativas legais, realizou a entrega do certificado de Congratulação a equipe do Corpo
de Bombeiro. Em Seguida, o Senhor Presidente convidou o Senhor Olavinho Pessanha para
receber o certificado de congratulação. Em seguida, o Senhor Presidente convidou a Senhora
Adelicia para receber o certificado da Congratulação. GRANDE EXPEDIENTE: com 09 (nove)
Vereadores inscritos, em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Cristiano Balanga, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
fez memória que no dia 1 de julho teve uma agenda com o Prefeito Daniel, Deputada Estadual
Raquel Lessa, Deputado Federal Da Vitória, sobre a liberação da iluminação do trecho do Bairro
Rodocon ao Bairro Seac, na sexta feira teve a entrega das viaturas para Guarda Municipal e,
agora está na espera da municipalizaçáo da guarnição para melhoria do Município. Rogou suas
indicações que são: revitalização com jardinaçáo do Bairro Ribeirão, colocar uma iluminação
para dar condições melhores para aquela comunidade; calçamento da rua Roberto Sartório,
uma reivindicação antiga da população do Bairro Litorâneo. O Vereador lsael solicitou aparte,
a qualfoi concedido, parabenizou pela luta e pela batalha que ele assumiu para a melhoria dos
Bairros. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião,
que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, se retratou com a
Vereadora Ciety por não ter comparecido na entrega das viaturas no Km 41, reduto da
Vereadora, lembrou da indicação feita na semana pretérita que intercedesse juntamente
Assembleia Legislativa, a delimitação da divisa dos Municípios entre São Mateus e Concei
da Barra, a população clama para pertencer a São Mateus, pois a comunidade do local
precisa resolver no Município de São Mateus. Rogou por suas indicações que são: Exten
da rede elétrica com instalação de postes com luminárias na estrada situada na Comunidade
Gameleira, distrito de Nativo de Barra Nova (trecho compreendido entre da lgreja Nossa
Senhora Aparecida e às proximidades da residência do Sr. João), já tem as luminárias e postes,
porem está precária; Manutenção do bueiro situado na rua Macanaíba, no bairro Cacique, este
bueiro está atrapalhando a acessibilidade dos moradores na rua em questão. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que fez visitas as escolas do
interior e, parabenizou aAdelicia pelos trabalhos dedicados as escolas. Agradeceu ao Prefeito
Daniel, por ter escolhido Nestor Gomes para a entrega das viaturas, agradeceu também ao
Deputado pelas emendas investidas no Município. teve uma reuniáo com o Detran em Vitória
sobre a sinalização das vias públicas do Município. Rogou por suas indicações que são:
Sinalizaçâo viária de Guriri, sobretudo, das ruas e avenidas localizadas na região central do
bairro, Guriri é uma ilha que é bastante visitada por diversas famílias, então é necessário
sinalizar pois o número de veículos sempre aumenta em alta temporada; em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador lsaelAguilar, que iniciou sua fala cumprimentando
a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memória da visita do Secretário de Saúde do Estado
e o Secretário de Saúde Municipal Henrique Follador a comunidade de Santa Maria, agradgceu
ao colaboradores da Unidade de Saúde pela recepção. Relatou do mutirão de limpeza que está
acontecendo nas comunidades de Nova Lima, São Geraldo e ltauninhas, agradeceu ao
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Secretário Albino pelo atendimento. Agradeceu a empresa Multiface pelo trabalho. Rogou por
suas indicações que são: Aquisição de terreno na comunidade de Nova Vista, distrito de
Itauninhas, para construção de cemitério; Reforma com pintura da Escola Mercedes deAguiar,
na comunidade de ltauninhas, Distrito de ltauninhas, pois necessita de uma reforma para
melhor atender a comunidade. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Kacio Mendes, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes, agradeceu a equipe do SAAE que atendeu seu pedido, parabenizou a Natany que
é jogadora do futebol feminino. Rogou por suas indicações que são: Construção de pistas de
bicicross (BMX), kart e motocross, neste Município, pela integração social, construção de
valores humanos; Construção de estádio municipal, neste Município, São Mateus, hoje respira
por futebol o esporte ajuda no desenvolvimento humano. Em seguida, o Senhor Presidente
passou a cadeira da presidência ao Vice presidente e assumir a tribuna para discursar "Senhor
Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, Servidores, imprensa, público que nos
assiste, através dos meios de comunicação desta augusta Casa de Leis. 'A política, como
profissão,éamaisvil,éapiordetodasasprofissões,masapolítica,comovocação,éamais
nobre de todas as vocações, porque o político profissional se satisfaz com a realização
particular, mas o político vocacionado se realiza com a realização dos outros, de sua
comunidade.' Sob a inspiração do escritor e pensador Rubem Alves, inicio este discurso para
me dirigir aos meus pares e a toda sociedade mateense. Na semana pretérita recebemos aqui
nesta Casa de Leis para um diálogo republicano o Deputado Estadual Freitas. De igualforma,
na sexta feira estivemos em Nestor Gomes, juntamente com o Prefeito Daniel Santana, o

Deputado Da Vitória, estávamos os 09 Vereadores, tendo ausentes apenas os Vereadores
Carlinho Simião e o nosso querido e estimado amigo Adeci de Sena que se recupera de uma
cirurgia, com escopo de entregar 17 viaturas e 15 notebooks a guarda municipal, fiquei muito
feliz e honrado com o discurso de convergência do Deputado Da Vitória que realçou o papel
que este Parlamento está tendo de extrema importância, dando azo aa vultoso investimento de
mais de 70 milhões do Governo do Estado em breve dias; falou da moção de voto de pesar
as familiares de Oscar Sá Freire Dutra . Oscar chegou em São Mateus a mais de 60 anos com
seu irmão, o saudoso Salvador Sá Freire, comerciante em vários segmentos, exportador de
café, dono de concessionária de veÍculos, posto de gasolina, fazendeiro. Um homem de m
amigos, sorriso fácil. Deixou sua esposa, Maria Helena Jogaib Dutra, seus filhos Salva{or,
Marquinhos e Flavinho Jogaib Dutra, deixo aqui registrado os meus mais sinceros senti
Que Deus possa confortá-los nesse momento de dor indescritível. Também trago nessa tribuna,
não poderia olvidar dos comentários maldosos que ocorreram na semana passada e, inclusive
dizendo que nós Vereadores queremos tomar a Meleiras do Município de Conceição da Barra,
quero deixar registrado aqui ao meu amigo, o Prefeito Municipal de Conceição da Barra, o
Mateusinho, a todos os Barrenses, terra que eu aprendi amar, amar aquele povo e, tenho muitos
amigos lá, pois lá estive no ano passado durante 07 meses, fui o Procurador Geral do Município,
não é e não há qualquer interesse desse Parlamento, mesmo porque é incabível de podermos
anexar a Meleiras ao município de São Mateus de olho na sal-gema, não, não há, deixo aqui
registrado, este Parlamento não anui a isso, houve muita gravação de vídeo, conversas no
facebook, grupos de WhatsApp, mas quero deixar registrado aqui nesta Casa, nosso
compromisso em primeiro lugar é com a legalidade e com a lei. Por fim, queiro deixar um
registro para aqueles que buscam enxovalhar esta Casa. Eu amo São Mateus, não tenham
dúvida disso, sou filho de São Mateus, natural de São Mateus, toda a minha a família é daqui
de São Mateus, o Hospital Roberto Silvares, tem a digital da minha família Fundão, aquele
terreno foi doado pelo meu saudoso tio lnácio Fundão, na década de 1980 , então, não tenham
dúvidas disso, eu amo São Mateus, isso ninguém pode duvidar, eu sonho e quero um São
Mateus para todos, não para pequenos grupos, conforme era no passado, para aqueles que se
querem recebiam as pessoas humildes nos gabinetes, pobre não tinha vez na Prefeitura, eu
escrevi sobre isso, eu tive a coragem de escrever isso nas minhas redes sociais, não tinham
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direito de chegar perto de nenhuma autoridade de governos passados, que aqui abstenho de
citar os nomes, então as nossas riquezas, as riquezas de São Mateus, é para o nosso povo,
não é para grupos, eles estão incomodados e, por que digo isso? Por que estão pagando a
pessoas para montarem Fake News no intuito de desestabilizar esta Casa, este Presidente, em
breve nada fica escondido, é bíblico, em breve saberemos um por um daqueles quê estão
pagando pâra enxovalhar essa Casa, mas não vão conseguir enxovalhar esta Casa, por que
aqui tem trabalho que vamos fazer junto com o Prefeito Daniel Santana e, com as obras que
estão por vir elas vão ver e sentir que nós os calaremos. 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, pediu desculpas a todos os presentes pelos seus erros de
português que acometem em seus discursos, ainda fez um breve relato que "não só de pão
vive um homem" (Mateus 4:4), se hoje está neste local foi porque 915 pessoas depositaram
suas confianças pela luta dos menos favorecidos. Ciety assumiu a fala apoiando o mesmo em
suas palavras, onde o mesmo entrou no Parlamento pela porta da frente. O Senhor Presidente
assumindo a fala que fez das palavras da Vereador Ciety, escusas a todos os Vereadores
afirmando que de todos os discursos do Vereador Lailson é da pureza da alma e o que meio
toca no seu coração. Retomando a fala, o Vereador Lailson agradeceu pelo apoio. Fez memória
do dia 30, no Bairro Aroeira, atendeu alguns pedidos na troca de lâmpadas do bairro, na sexta
na parte da manhã, foram solicitados em capina no pátio da Unidade de saúde e, no mesmo
dia participou da entrega de viaturas para os munícipes. No domingo houve um evento de
futebol de sua comunidade contra a comunidade do Piqui. Na segunda, ele expressou a sua
alegria em ter sido atendido e foi iniciado as obras na rua 05 do bairro Bonsucesso. Rogou por
suas indicações que são: Reitera a indicação no 01812A21, que diz respeito ao calçamento das
ruas Acácio de Oliveira Campos e Santa Rita, situadas no bairro São Miguel (nas proximidades
da EMEF 'professora Marizete Venâncio do Nascimento'e CEIM 'Brilho do saber'), pois este
serviço ajuda na viabilização de acessibilidade da população naquele local; lntensificar as
ações do carro fumacê no bairro Aroeira e adjacências, para que o carro possa passar com
mais frequência em todas as ruas do bairro. Em Seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Robertinho, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos
os presentes, falou do voto de pesar aos familiares Gaigher, ao Médico Alexandre e também
ao Senhor José Felix. Falou de sua moção de congratulação ao Major Cristiano Sartório. Rogou
por suas indicações que são: Extensão de rede de água na Rua JamilAlhakim, lado norte, no
bairro Guriri, para poder atender as famílias que moram naquela rua com segu
Construção de praça em Mariricu, no bairro Guriri, lado sul (próximo ao bar do Pazito, no
peftencente à municipalidade), para poder atender aquela comunidade para o lazer. Em
Seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, o primeiro passo não te leva onde você
quer, mas te tira de onde você estar. Na semana passada relatou que todas as estradas do
interior foram feitas. Relatou que tem realizado trabalhos nas escolas juntamente com a
Vereadora Ciety, onde irão produzir um dossiê para ser enviado aos Secretário de Educação e
ao Prefeito de tudo que tem visto as necessidades destas escolas, fez memória da entrega das
viaturas em Nestor Gomes, relatou a alegria em ter tido o seu pai como exemplo de
honestidade. Rogou por suas indicações que são: Extensão de rede elétrica com instalação
de postes com luminárias na rodovia Miguel Curry Carneiro (trecho compreendido entre os kms
13 e 14, nas imediações da antiga fábrica lnquinor), a região está em desenvolvimento,
futuramente pode se tornar um loteamento; Construção de capela mortuária em Nestor Gomes

- km 41, distrito de Nestor Gomes (que esta indicação está sendo assinada juntamente com a
Vereadora Ciety), hoje em dia não é mais permitido velar os entes queridos em casa e na§
igrejas. ORDEM DO DIA: Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação
as indicações no' 448 à 46612021; tendo sido aprovados por unanimidade. Em seguida, o
Senhor Presidente submeteu em discussão e votação o requerimento no 00812021; tendo sido
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aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e

votação as moções n os065 a06712021; tendo sido aprovados por unanimidade. O Senhor
Presidente deu conhecimento da rejeição do Projeto de Lei no 01412021 pol todas as
Comissões Permanentes, com abstenção do Vereador Carlinho Simião, que "DISPOE SOBRE
SUBVENÇÃO COttCEDtDA AO STSTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DE
PASSAGEIROS, EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA
PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-1g, DISPÕE SOBRE A ABERTURA DO CREDITO
ADICIONAL ESPECIAL QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVDÊNCIAS, dO POdCT

Executivo; o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Cristiano Balanga que pediu dispensa
das formalidades, a qual foi concedida. A Prefeitura está cumprindo um mandado judicial. Onde
a empresa ao invés de aumentar a frota, ele está diminuindo a quantidade, obrigando os ônibus
superlota durante os trajetos do mesmo. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Vereador lsaelAguilar, fez a leitura de uma postagem sobre a empresa. Considerando o
nosso Regimento lnterno, em face da rejeição do Projeto de Lei no 01412021, em todas as
Comissões, está protocolizada a análise pelo Plenário desta Casa de Leis do indigitado Projeto
de Lei, Em seguida, o Senhor Presidente convocou a Sessão Extraordinária ao findar desta
sessão. Não havendo mais nada a;{q!ar, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente
Sessão e para constar, eu......,í?b) Delermano Suim - 2" Secretário.
Fiscalizei a presente Ria que lidaÜíachada conforme será assinada por mim, pelo Senhor
Presidente e demais componentes da Mesa Diretora.

lr,^u* -r"/'KAGIO MENDES
Vice-Presidente
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