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da reunião da27a Sessão Ordinária, realizada aos 03 (três) dias do mês
agosto de 2A21 (dois mil e vinte um), às 15h00 (quinze horas), reuniu-se

inariamente na Câmara Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo, situada
Av. Dom José Dalvit 100, Blocos 11 e 12 - Bairro SantoAntônio, sob a Presidência do
enhor Vereador Paulo Fundão, e Secretariado pela Senhora Vereadora Ciety

rqueira" Em atendimento ao disposto no §1o, do art. 97 do Regimento lnterno, o
,enhor Presidente fez a abertura da sessão proferindo as seguintes palavras: "Sob a
roteçâo de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos". Em seguida
Senhor Presidente em consonância com o parágrafo único do art. 80 do Regimento

nterno requestou ao Vereador Delermano Suim para que fizesse a leitura da Bíblia
agrada. PEQUEN0 EXPEDIENTE: Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou à

hora Secretária que efetuasse a chamada dos Senhores Vereadores para veri
o quórum legal, aos quais responderam 11 (onze) presentes. Alicerçado no art. 98
egimento lnterno, o senhor presidente determinou à senhora Secretária Ci
erqueira que efetuasse a leitura das Atas nos 03312021 e 43412021. Com funda
o § 1o, do artigo 98 do Regimento lnterno, não tendo nenhum Vereador que qui

icar as Atas, o Senhor Presidente considerou-as aprovadas por unanimidade. Em
uida, o Senhor Presidente determinou à Senhora Secretária que fizesse a leitura do

xpediente da sessão ordinária do dia 0310812ü21 que continha. PODER EXECUTIVO:
)F/PMSM/SMGAB N' 354/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado

o n' 00094312021, datado de 30 de julho de 2021, que encaminha Respostas das
cações n"s 48712021 à 50312021; OF/PMSM/SMGAB N' 358/2021, da Prefeitura

unicipal de São Mateus, protocolizado sob o n' 00094512021, datado de 30 de julho de
021, que encaminha Respostas das lndicaçÕes nos 50412021 à 52512021;
F/PMSM/SMGAB N" 360/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado

o n" 00094412021, datado de 30 de julho de 2021, que encaminha Lei Municipal
cionada de n" 1.95812021 ; LEI No 'l .958/2021 , que "DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO

CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E DA OUTRAS
OVIDÊNClAS"; expediente OFiPMSM/SMGAB N" 356/2021, da Prefeitura Municipal

e São Mateus, protocolizado sob o n" 00094212021, datado de 30 de julho de 202'1, que
caminha Resposta do Requerimento de no 00612021; OF/PMSM/SMGAB No
912021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n" 00094612021,

atado de 30 de julho de 2A21, que encaminha Resposta do OF/CMSM-ES/SL/N
2612021, desta Casa de Leis, que solicitou numeração de Leis referente aos Projetos
e Leis nos 102 à 1A512020, sancionados tacitamente. ISLATIVO:

uerimento protocolizado sob o no 0ü087912A21, pela Vereadora Ciety Cerqueira,
icitando o usCI da Tribuna Popular, para que o Senhor Emilson Pereira Cosme -

idente e Maestro da Sociedade Musical Lira Mateense, faça pronunciamento sobre
Tema "A irnportância da Lira Mateense para a Sociedade Capixaba"; requerimento

rotocolizado sob o no 00094012021, pelo Vereador Robertinho de Assis, solicitando
so da Tribuna Popular, para que o Senhor Jonathan Costa Rocha - Vigário Paroquial
a Paróquia São Daniel Comboni em Guriri, faça pronunciamento sobre o Tema

'Relevantes §erviços Prestados na Área Social no Município de São Mateus"; despacho
ido pelo Presidente desta Casa de Leis, devolvendo os autos referente ao

ROJETO DE LEI No ü1512CI21, que "lNSTlTUl E DEFINE DIRETRIZES PARA
LíTICA PUBLICA,MENSTRUAÇÃo SEM TABU, DE CONSCIENTIZAÇÃo SoBRE

ENSTRUAÇÃO E A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A ABSORVENTES
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lctÊtrttcos, E DA pnovtoÊNCIAS CORRELATAS", para a autora Ciety Cerqueira,
ício de iniciativa que impede seu seguimento para as ComissÕes Permanentes;

pacho proferido pelo Presidente desta Casa de Leis, devolvendo os autos referente
o PROJETO DE LEI No ü16nAX, que "AUTORIZA A CRIAÇÃO DE MEMORIAL
OMENAGEM AS VíTIMAS DO NOVO CORONAVíNUS EM SÃO MATEUS NO
STADO DO ESPíRITO SANTO", para a autora Ciety Cerqueira, por vício de iniciativa
ue impede seu seguimento para as Comissões Permanentes; despacho proferido pelo

idente desta Casa de Leis, devolvendo os autos referente ao PROJETO DE LEI No

45nA21, que .DtSpÔE SOBRE A CONCESSÃO DE BENEFíCIO DE AUXíLIO
,LUGUEL DESTINADO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNC|A DOMESTICA NO
UNICípto DE sÃo MATEUS/ES, E DA ourRAS PRovtDÊNClAS", para a autora
iety Cerqueira, por vício de iniciativa que impede seu seguimento para as Comi

anentes; PROJETO DE LEI No 049/2021, que "DÁ A ATUAL RUA PROJETADA 47,
truADA NO BATRRO GURtRt, A DENOMINAÇÃO DE ',RUA MARIO JORGE
RANCISCO", do Poder Legislativo, de autoria do Vereador Robertinho de Assis;
xpediente PROJETO DE LEI No 050/2021, que "lNCLUl NO CALENDARIO OFICIAL
}IA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS', dO POd

islativo, de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira; PROJETO DE LEI No 05112021,
UE ,TORNA DE UTILIDADE PUBLICA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS
GRICUI-TORES E MORADORES REMANESCENTES DE QUILOMBOLAS DO

REGOS CHIADO/CONTENA E REGIÃO DO MUNICíPIO DE SÂO MATEUS/ES',
Poder Legislativo, de autoria do Vereador lsael Aguilar. PROPOSIÇOES: lndica
526 e 52712021 de autoria do VereadorAdeci de Sena, Capina, limpeza e poda da

localizadas nas ruas das comunidades Nativo de Barra Nova, São Miguel,
ameleira, Barra Nova Norte e Sul, Campo Grande, Urussuquara e Barra Seca, Distri

Nativo de Barra Nova; Calçamento da rua João Hantequest, situada na Comun
Barra Seca, Distrito de Nativo de Barra Nova, Município de São Mateus-ES; lndica

528 e 52912021 de autoria do Vereador Carlinho Simião, Extensão da rede elétri
instalação de postes com luminárias na estrada situada na Comunidade Mata

km 28 (trecho compreendido entre as imediações da residência de Dona Maria até
Escola); Extensão da rede elétrica com instalação de postes com luminárias na est
ituada na Comunidade km 28 (trecho compreendido entre as residências do
nas e da Senhora Maria); lndicação no 53012021 de autoria da Vereadora C

ira, Viabilize a implantação do Programa do Wi-Fi Brasil nas comunidades
Município de São Mateus; Indicação nos 531 e 53212021 de autoria do

ristiano Balanga, Pavimentação com bloquetes da Rua São Paulo, (29932-660),
localizada no Bairro Litorâneo; Pavimentação com bloquetes da Rua Dom Pedro (29932

50), localizada no Bairro Litorâneo; lndicação no 533 e 53412021 de autoria do
Delermano Suim, Extensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias
Rua Canoas, situada no Bairro Nova Era; Término do calçamento da Rua Virguli
Magalhães, que liga os Bairros ldeal e Universitário; lndicação nos 535 e 53612021

utoria do Vereador Gilton Gomes, Manilhamento do valão situado no final da Aveni
Maria Eliza Rios, no Bairro Ayrton Senna; Extensão de rede de água na Rua Mari
Cecília, situada no Bairro Ayrton Senna; lndicação nos 537 e 53812021 de autoria

or lsael Aguilar, Extensão de rede elétrica com instalação de postes 
_

luminárias na estrada situada no Corrego Santaninha (trecho compreendido entre a pis
a Comunidade Santa Maria); Aquisição de terreno na Comunidade de Nova Lima
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istrito de ltauninhas, para construção de praça e área de lazer; lndicação no 53912021
autoria do Vereador Kacio Mendes, Construção de vestiários com banheiros, bem

colocação de refletores no campo de futebol localizado no Bairro Porto, área
rtencente ao Município de São Mateus-ES; lndicação no" 540 e 54112021 de auto
Vereador Lailson da Aroeira, Conclusão da construção da rede de esgoto na Avenida

Marcos, no Bairro Morada do Lago; Calçamento em torno do Centro de Educação
ntil Municipal Santo Antônio, situado no Loteamento Caiçaras, Bairro Santo Antônio;

ndicação no 54212021 de autoria de todos os Vereadores, Realizaçáo de uma Campanha
cativa para conscientização de motoristas e pedestres sobre a importância

ito à faixa de pedestres; lndicação nos 543 e 54412021 de autoria do Vereado
rtinho de Assis, Regularização fundiária da Comunidade Vaversa - km 16,

unicípio de São Mateus/ES; Construção de quadra poliesportiva coberta no Bai
iberdade, Município de São Mateus/ES; Requerimento no 01412021de autoria de

Vereadores, Realização de uma Campanha Educativa para conscientização
ristas e pedestres sobre a importância do respeito à faixa de pedestres;

7912021 voto de congratulação dos Vereadores Ciety Cerqueira e Paulo Fundão,
nhor NILSON SANTANA, em reconhecimento aos 65 anos dedicados à arte musical,
Lira Mateense; Moção no 080/2021 voto de congratulação dos Vereadores Ci

eira, Kacio Mendes e Paulo Fundão, aos Senhores IGLO SILVA OLIVEIRA,
ERIVALDO BATISTA, IRAN DIAS, MARCOS ANTÔNIO SOARES, ANTÔN

ROBERTO DE ALMEIDA e SAMUEL BARROS, todos estes professores Desportistas
Escolinha de Futebol CEPE, pelos relevantes serviços prestados à Infância e Juvent

ao Esporte neste Município" DIVERSOS: Ofício no 054012021/GlGOVruT,
izado dia 3010712021 sob o no 00093212021, de autoria da Gerência Executiv

Governo - Vitória/ES, que notifica a V. Exa. Paulo Sérgio dos Santos Fundão,
Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, quanto ao crédito de recu
inanceiros, sob bloqueio, em 2310712021, no valor de R$ 274.052,78 (duzentos

setenta e quatro mil e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos), na con
nculada ao Contrato de Repasse no 82986712016, firmado com o Município de

Mateus, assinado em 1411112016, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob
do Ministerio do Desenvolvimento Regional, que tem por objetivo "Pavimentação

recapeamento de vias públicas do Município de São Mateus com a utilização de asfalto";
Requerimento protocolizado dia 30/0712021 sob o no 00093312021, de autoria

de Pequenos Produtores Rurais do Nativo de Barra Nova - ASTIVO, q
Convidou o Presidente desta Casa de Leis, para participar de Reunião na sede d

, no Centro Comunitário Zenor Costa Machado, no dia 30 de julho de 2021
às 14:00 horas, para tratar de assuntos relacionados à Agricultura, lnfraestrutura
Obras. Em seguida, o Senhor Presidente convidou o Senhor Enilson Cosme para toma
assento a o banco de honra desta Casa de Leis. Em seguida, o Senhor Preside
concedeu a palavra ao senhor Enilson, que iniciou sua fala cumprimentando a Me
Diretora e todos CIs presentes, relatou um pouco da história da lira Mateense, criada
1909, sem fundos lucrativos. Relatou sobre a composição do Hino de São Mateus,
escola de música Lira Mateense tem como objetivo na formação de jovens
adolescentes. A Lira sinfônica Mateense realiza apresentaçÕes com músicos inicia
e veteranos, ajuda na construçáo de valores, os recursos tem a parceria com o p.ode
público e com empresas em trabalhos voluntários, todo trabalho realizado no prédio d
Lira é feito por voluntariados, pais de alunos, a escola de música realizará uma live n
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uditorio da escola alternativa. Agradeceu a Vereadora Ciety Cerqueira pela homenagem
a todos os Vereadores pela oportunidade. A Lira Sinfônica não é uma instituição da

refeitura e sim uma escola de música. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
lavra ao Vereador Carlinho Simião, que parabenizou o diretor Enilson, fez memoria da

de concursos e, ate hoje está atuando nesta área de música. Em seguida, o
enhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, parabenizou o
nilson que está à frente da Lira, relatou que a Lira tem um legado grande dentro do
unicípio, relatou que a Lira vem formando grandes homens de valores na sociedade,
ue através da música e esporte vidas são transformadas. Em seguida, o Senhor

dente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, ressaltou o trabalho
elíssimo da lira Mateense, se colocou a disposição da escola de música Lira. Em.

uida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho, relatou q

i convidado para a live, relatou que nos desfiles de sete de setembro famílias viam p
para prestigiar o desfile da escola de música Lira. Em seguida, o Senhor Preside
cedeu a palavra a Vereadora, expressou o seu orgulho em poder recebe-los nesta

asa de Leis, relatou que recebeu uma mensagem pedindo que homenageasse
hor Nilson pelos trabalhos realizados no Município, o Senhor Nilson é considerad

omo paida Lira, falou sobre uma música que é interpretado pelo Cantor Roberto Carlos
ue é em homenagem ao Senhor Nilson. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a

avra ao Vereador Kacio Mendes, que parabenizou a Vereadora Ciety pelo trabalho
ite ao seu Enilson e seu Nilson para apresentar os trabalhos da escola de música

ira Sinfônica, e se colocou a disposição da escola. Em seguida, o Senhor Preside
enizou ao trabalho que a escola Lira Mateense vem realizando no Município. A

nuo, o Senhor Presidente fez a entrega da moção em homenagem ao senhor Nilson,
a escola Lira Sinfônica Mateense. Em seguida, o Senhor Presidente fez uma
rbal com o no 081/2021 em nome de todos os Vereadores um voto de pesar
miliares do senhorAlbino Caffeu. GRANDE EXPEDIENTE: com 06 (seis) Veread

inscritos, em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci
na, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
pressou sua alegria em receber pessoas de importância para o Município,fez memóri
agenda da semana passada das visitas realizadas no Projeto Araçá, lamentável e

ntar com os projetos e saber que o município é rico em agriculturas e deixando
rojeto acabar, na sexta participou e uma agenda no Nativo, que está passando por u
omento de seca, que juntamente com os secretários para procurar estratégias par

ontornar esta situação, o Vereador Robertinho Assis solicitou aparte, relatou sobre'
sma reunião, que a população do local está clamando por ajuda. O Vereador Cristia

olicitou aparte, relatou sobre a falta de água da comunidade. Rogou por suas indica
ue são: Capina, limpeza e poda das árvores localizadas nas ruas das comunidad

Nativo de Barra Nova, São Miguel, Gameleira, Barra Nova Norte e Sul, Campo Grande,
Urussuquara e Barra Seca, Distrito de Nativo de Barra Nova, os galhos estão chega

rede elétrica podendo causar algum acidente; Calçamento da rua João Hantequest,
ituada na Comunidade Barra Seca, Distrito de Nativo de Barra Nova, Município de

Mateus-ES, onde é uma rua que precisa ser atendida que é de acesso de tod
comunidade. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlin
Simião, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes.,
memoria da semana preteria no Nativo de Barra juntamente com os agricultores d
Iocalidade, onde tiveram muita demanda, mas o assunto mais discutido foi a falta
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ua, esteve também no balneário de Guriri ouvindo as demandas, foi até são Cristovão

adjacências sobre a iluminação dos locais. Rogou por suas indicações que são:

da rede elétrica com instalação de postes com luminárias na estrada situada

a Comunidade Mata Sede - km 28 (trecho compreendido entre as imediaçÕes da

sidência de Dona Maria até a Escola), um trecho que necessita de iluminação;
nsão da rede elétrica com instalação de postes com luminárias na estrada situada

a Comunidade km 28 (trecho compreendido entre as residências do Senhor Jonas e da

nhora Maria), um trecho que é de necessidade da comunidade. Relatou que os ônibus
lares vão voltar a rodar, porém não tem licitação pronta e alguns alunos não estão

endo vir estudar pois não está rodando. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu
palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
iretora e todos os presentes, lembrou com carinho do Secretário de Educação José
ilson que íez o melhor pela educação e. que hoje deixa o município para fazel

estrado fora do país, e que a nova secretária trazer novos desenvolvimentos para

ucação. Relatou sobre o trabalho do Secretário de agricultura vem realizand
{ativo que está em situação de seca. Rogou por suas indicaçÕes Que são: Viabilike a
mplantação do Programa do Wi-Fi Brasil nas comunidades rurais do Município de São

us; para poder dar acessibilidade a população do interior, pois é importante destacar
reivindicaçÕes, pois se tornou de grande necessidade a internet e telefone móvel,

ara dar condiçÕes aos alunos a dar continuidade em suas atividades escolares e
rceber agendamento de exames e consultas dentre outras. Em seguida, o Senhor
residente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que iniciou sua fala
mprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memória que na quinta
iciou os trabalhos no calçamento da rua no Morada do Ribeirão, agradeceu a equipe a

lçamento e o Prefeito Daniel. No dia 29 de julho foi implantado um Projeto Homem que
Homem, que acolhe a mulher que sofre ou sofreu agressão domiciliar. No dia 30

ma reuniâo com a empresa EDP, onde apresentaram algumas demandas que precisam
atendidas em questão de postes, iluminação, no dia 'l de agosto teve uma reuniã

a comunidade Paulista onde fezuma prestação de contas com a comunidade. Rog
suas indicaçÕes que são: Pavimentação com bloquetes da Rua São Paulo, (29932

), localizada no Bairro Litorâneo; Pavimentação com bloquetes da Rua Dom Ped
-650), localizada no Bairro Litorâneo. Em seguida, o Senhor Presidente

palavra ao Vereador Delermano Suim, que iniciou a fala cumprimentando a
iretora e todos os presentes, agradeceu ao colega Adeci pelo convite para participar a

a no Nativo, expressou a alegria em dar a ordem de serviço da conclusão do CEIM
'esouro da llha", agradeceu a Senadora Rose de Freitas pela emenda parlamenta
viada para o Município que veio para alavancar o MunicÍpio. rogou por suas indicaçÕes

ue são: Êxtensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias na Rua
anoas, situada no Bairro Nova Era; Término do calçamento da Rua Virgulin

alhães, que liga os Bairros ldeal e Universitário. Em seguida, o Senhor Preside
a cadeira da presidência para o vice-presidente para assumir a tribuna e proferi

seguinte discurso: "Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores,
rvidores, público que nos assiste através dos meios de comunicação desta aug

de Leis, boa tarde. 'o amor proprio, sempre senhor dos homens, corrompe os
pelo orgulho e os fracos pela vaidade'. Sob a inspiração desta lapidar e erudita afirmt
do escritor e filosofo iluminista francês Voltaire, inicio este discurso para me dirigir

s Pares e a toda sociedade Mateense. Esta frase me inspira e procuro
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ando me encontro pensando quantos homens tinham tudo para serem vencedores, de

ixarem seus nomes na historia da humanidade, mas se deixaram vencer pelo orgulho

acerbado e muitas das vezes uma vaidade exagerada em querer sem melhor ou

parecer mais do que as pessoas só pelo simples fato de ocupar um espaço passageiro.

à*os refletir, humildade é a palavra chave para vencermos obstáculos, tudo acontece

deve acontecer de forma natural, é a lei da vida, devemos agir de forma sempre natural,

n exageros e muito menos sem vaidades de querer ser melhor do que ninguém, a

o prsér, a própria vida passa, vamos ser mais humildes e semear a fraternidade.
;enhora Vereadora, Senhores Vereadores, incialmente, quero deixar aqui registrado

uer na quinta feira, estivemos em Vitória no nosso curso capacitar para legisl2
rovido pela Assembleia Legislativa em parceria com a ASCAMVES, onde mais

dialogamos com inúmeros Vereadores do nosso Estado, bem como cc

identó da Câmara de Atílio Vivacqua e outras lideranças políticas e,

com o Presidente da Assembleia Legislativa Erick Musso, que este

itar para legislar será ofertado a todos nossos servidores e Vereadores e de igual

para nossós Municípios vizinhos. Reitero nosso agradecimento aos professores

rnandes e Ronyer pelos ensinamentos e ao Presidente Erick Musso e ao Jucelino da

CVAMVES pela gentileza em proporcionar de forma gratuita estes cursos que irá
primorar e esclarecer o conhecimento de todos, especialmente no que tange ao tema
iireitos Humanos, ao PPA, LDO e LOA, matérias de extrema necessidade e que faz

:e do dia a dia do Parlamento. Na sexta feira fui convidado a participar de reuniã

os agricultores no Nativo, juntamente com os nossos queridos amigos e Vereadort

:i de Sena, Delermano Suim, Carlinho Simião e Robertinho de Assis, mas u

imprevisto de última hora quando estava me dirigindo ao local da reunião, fez com qr

não pudesse estar presente, pois tive que fazer uma pequena intervenção cirúrgi
dentaria de quase duas horas, pedindo as mais devidas escusas por não ter sido possível
participar desta congruente reunião e logo após aquela caranguejada que foi degustada

todos. No sábado pela manhã, junto com os Nobres Vereadores Lailson da Aroeira,

acio Mendes e Delermano Suim, estivemos no Seac com o sempre Vereador Vilma
onçalves, meu amigo pessoal, dialogamos sobre algumas ações que podemos faz

ara ajudar a toda aquela comunidade, afinalsomos Vereadores do Município, fiqueife
m a acolhida que tivemos sem sombra de dúvidas iramos cada vez mais solid

harmonia no intuito de beneficiar ao povo da nossa terra. Na prÓxima vez n
squeceremos de convidar o Lidiomar - carinhosamente chamado de Mamá - pa

participar desta tertúlia familiar. Ao fim e ao cabo, quero expressar que soÍicitei ao

uerido ex-deputado, ex-Vice Prefeito da Serra, meu querido amigo Sargento Valter, um

a deste Parlamento com o Governador Renato Casagrande para di

ietos e investimentos do governo em nossa cidade de São Mateus, em breve terem
resposta a esta esperada agenda. De igual forma, solicitei uma agenda com n

uerido Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Erick Musso, sendo que

agendas são do Parlamento, ou seja, todos os senhores Vereadores, pois entendo se
de extrema importância que possamos estar cada vez mais umbilicalmente ligados
nossas autoridades em busca de dias melhores para o nosso povo. Que Deus no

abençoe e proteja. Meu muito obrigadol'. QEDEM DO [!A: Ato continuo, o Sen

Presidente colocou em discussão e votação as Indicações de nos 526 a 54412021; I

sido aprovadas por unanimidade; Em seguida, o Senhor Presidente submeteu
discussão e vo o Requerimento no 01412021; tendo sido aprovado
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nanimidade; Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação as
oÇÕes de nos 079 a 08112021; tendo sido aprovadas por unanimidade; Em seguida, o

hor Presidente submeteu em discussão e votação em Turno Unico, o PROJETO DE
N" 046/2021 , que "DA AATUAL RUA PROJETADA 01 , SITUADA NO LOTEAMENTO
tA DE GURIR|, BATRRO GURtRt, A DENOMTNAÇAO DE RUA .JOSÉ MARIO

EDRADO", do Poder Legislativo, de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, com
receres favoráveis: da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos,

idadania e Redação; e da Comissão de Obras, Urbanismo e lnfraestrutura Municipal;
o sido aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor

sidqn!ç-_ declarou encerrada a presente Sessão e para constar,
...:+W- .., Delermano Suim - 2' Secretário. Fiscalizei a presente
quálida e achada conforrff será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais

entes da Mesa Di
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KACIO MENDES
Vice-Presidente

ERQUEIRA
retária 2" Secretário
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