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ta no 036/2021 da reuniâo da 284 Sessão Ordinária, realizada aos 10 (dez) dias do
s de agosto de 2021 (dois mil e vinte um), às 18h00 (quinze horas), reuniu-se em

ssão itinerante na EEFM Wallace Castelo Dutra São Mateus - Estado do Espírito
Santo, situada àAv. EsperaFeliz- Bairro Guriri, sob a Presidência do SenhorVereador
Paulo Fundão, e Secretariado pela Senhora Vereadora Ciety Cerqueira. O Senhor
Presidente fez a abertura da sessão proferindo as seguintes palavras: "Sob a proteção

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 11 (onze) presentes. AIicerçado no

rt. 98 do Regimento lnterno, o senhor presidente determinou à senhora Secretária que
fetuasse a leitura da Ata no 03512021. Com fundamento no § 1o, do artigo 98 do

Regimento lnterno, não tendo nenhum Vereador que quisesse retificar a Ata,
considerou-a aprovada por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente determinou
à Senhora Secretária que fizesse a leitura do expediente da sessão ordinária do dia
1An8l2A21 que continha: POD§R EXECUTIVO: OF/PMSMiSMGAB N' 380/2021, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n" 00099212021, datado de 06
de agosto de 2021, que encaminha Respostas das lndicações no' 52612021 à 54412021',
OF/PMSM/SME N" 598/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob
o n" 00098212021, datado de 05 de agosto de 2021, informando que a Secretaria
Municipal de Educação se encontra sob a gestão da Senhora Edna Rossim, conforme
o Decreto no 12.72412021; OF/PMSM/SMT N" 10212021 , da Prefeitura Municipal de São
Mateus, protocolizado sob o n" 00098612021, datado de 06 de agosto de 2021,
solicitando a indicação de dois representantes (sendo dois titulares e dois suplentes)
para compor o COMTUR - Conselho Municipal de Turismo; OF/PMSM/SMGAB N"
38112021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n" 00099912021,
datado de 09 de agosto de 2021, que encaminha Projeto de Lei no 01812021; PROJETO
DE LEI No 0'18t2021, que "CR|A O PROGRAMA DE DISTR|BU|ÇÃO DE MUDAS,
SEMENTES E INSUMOS NO MUNICíPIO DE SÃO MATEUS E DA O
PROVIDÊNCIAS"; OF/PMSM/SMGAB N' 361/2021, da Prefeitura Municipal de
Mateus, protocolizado sob o n" 00096412021, datado de 03 de agosto de 2021, que
encaminha Lei Municipal sancionada de no 1.95712021', LEI No 1.95712021, que
..ESTABELECE NOMENCLATURAS E NORMAS PARACONCESSÃO OT HONRARIAS
E TíTULOS HONORíFICOS PELO PODER LEGISLATIVO E DA O
PROVIDÊNCIAS"; OF/PMSM/SMGAB N' 373i2021, da Prefeitura Municipal de S
Mateus, protocolizado sob o n" 00098712021, datado de 06 de agosto de 2021, qMateus, prolocolrzaoo soo o n" uuuvó/l'2u'21, oatado 0e uo de agosto de 2u21, qt
encaminha Lei Municipal sancionada de n'1.959t2021; LEI No 1.959/2021, que "DÁ
ATUAL RUA PROJETADA 01, SITUADA NO LOTEAMENTO OURO NEGRO, BAIRRO
SEAC, A DENOMINAÇÃO DE RUA "ALDA SOUZA CABRAL "; OF/PMSM/SMGAB N'
37412021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n" 00098812021
datado de 06 de agosto de 2021, que encaminha Lei Municipal sancionada de n'
1.96012021; LEI No 1 .960/2021 , que "DA AATUAL RUA PROJETADA 02, SITUADA N
LOTEAMENTO OURO NEGRO, BATRRO SEAC, A DENOMTNAÇÃO DE RUA"KARLO
ANDRE CABRAL"; OF/PMSM/SMGAB N' 375/2021, da Prefeitura Municipal de Sã
Mateus, protocolizado sob o n" 00098912021, datado de 06 de agosto de 2021, qu
encaminha Lei Municipal sancionada de no 1.961t2021; LEI No 1.961 t2021, que "DÁ
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TUAL RUA PROJETADA 03, SITUADA NO LOTEAMENTO OURO NEGRO, BAIRRO
SEAC, A DENOMINAÇAO DE RUA..CARLOS SOUZA CABRAL,,; OF/PMSM/SMGAB N.
37612021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n" 00099012021 ,

datado de 06 de agosto de 2021, qug encaminha Lei Municipal sancionada de no

1.96212021; LEI No 1.962/2021, que "DA AATUAL RUA PROJETADA 04, SITUADA NO
LOTEAMENTO OURO NEGRO, BAIRRO SEAC, A DENOMINAÇÃO DE RUA
'BELM I RO SO UZA CABRAL"; OF/PMSM/SMGAB N" 377 12021, da Prefeitu ra Mu nicipal
de São Mateus, protocolizado sob o n' 000991'12A21, datado de 06 de agosto de 2021,
que encaminha Lei Municipal sancionada de no 1.96312021; LEI No 1.963/2021, que
"iNsTlrut No ÂMelro Do MuNrcípro DE sAo MATEUS/ES o MÊs "ABRIL
LARANJA'" DEDICADO A CAMPANHA DE PREVENÇÃO ON CRUELDADE CONTRA
os ANtMAts, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; OF/PMSM/SMGAB N" 363/2021, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n' 00097412A21, datado de 04
de agosto de 2021, que encaminha Lei Complementar sancionada de no 13812021; LEI
CoMPLEMENTAR No 138/2021, que "ALTERA A SU_BSEÇÃO Vl,. O ARTIGO 29 E
ANEXO tDALEt 1.059t2012 EAS DEMATSALTERAÇOES TNSTTTUIDAS PELAS LEIS
COMPLEMENTARES 065/2013, O7BI13 E 103115, DATADAS DE 2210512013,
2311212013 E 1OIO7I2O15 QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAADMINISTRATIVA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃo MATEUS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS,,;
OF/PMSM/SMGAB N" 362/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado
sob o n'00097312021, datado de 04 de agosto de2021, que encaminha Resposta do
Requerimento de no 00812021; OF/PMSM/SMGAB N' 369/2021, da Prefeitura Municipal
de São Mateus, protocolizado sob o n' 00097512021, datado de 04 de agosto de 2021,
que encaminha Resposta do requerimento de no 01212021. PODER LEGISLATIVO:
requerimento protocolizado sob o no 00097712021, pelo Vereador ROBERTINHO DE
ASSIS, solicitando o uso da Tribuna Popular, para que o Sr. Warley Rocha - Pastor da
lgreja Batista do Calvário em Guriri, faça pronunciamento sobre o Tema "Relevantes
Serviços Prestados na Área Social no Município de São Mateus/ES; requerime
protocolizado sob o no 00098112021, pelo VereadorADECl DE SENA, solicitando o
da Tribuna Popular, para que o Sr. Fabrício Buzetti - Empresário de Guriri, façà
pronunciamento referente ao Balneário de Guriri; Requerimento protocolado pelo
Vereador PAULO FUNDÃO, solicitando o uso da Tribuna Popular, para que a Senhora
Sila Mesquita - Presidente da Associação Acorda Guriri, faça pronunciamento referente
ao Balneário de Guriri; DECRETO LEGISLATIVO N" 029/2021, que "APROVA O
PARECER PREVIO OOO1OI2O2O-1, PARECER TECNICO 0011612020-1 E PARECER
PREVIO 0002612021-9, QUE REPROVOU AS CONTAS DO EX-PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, REFERENTE AO EXERCíCIO DE 2016"', EMENDA
A LEI ORGÂNICA DE N" 045/2021, que "ALTERA O ARTTGO 29 DA LEt ORGÂN|CA
DO MUNICIPIO OT SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DATADA DE 05
DE ABRIL DE 1990". PROPOSIÇOES: indicação no' 545 e 54612021 de autoria do
VereadorAdeci de Sena, construção de galpão no terreno localizado ao lado da unidade
de saúde, lado sul, no bairro Guriri, para abrigar a feira livre; Construção de píer e
mirante de vigilância nos balneários de Barra Nova Norte e Sul; indicação nos 547 e
54812021 de autoria do Vereador Carlinho Sinrião, Pavimentação da avenida Oceano
Atlântico, lado norte (trecho compreendido entre o Guriri Beach até o limite com
Município de Conceição da Barra); Manutenção com capina e limpeza da margem da
rodovia Othovarino Duarte Santos, e varrição da ciclovia situada ao longo da referida
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rodovia; indicação nos 549 e 55012021 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira,
laboração e execução do plano de mobilidade urbana das ruas localizadas no lado sul

o bairró Guriri; viabilizar recursos para pavimentação da rua Álvaro Leal Calmon, lado

sul, no bairro Guriri; indicação nos 551 e 55212021 de autoria do Vereador Cristiano
Balanga, pavimentação com bloquetes da rua Neuza Sibien Ruberth, lado sul,

localizada no bairro Guriri; reforma da quadra (ginásio) localizada na rua Domingos
Duarte Santos (sul), ao lado do CEIM "André Orlandi Nardotto", no bairro Guriri;
indicação nos 553 e 55412021 de autoria do Vereador Delermano Suim, calçamento de
toda a extensão da avenida Francisco Pereira de Carvalho, situada no bairro Guriri;
Calçamento da avenida Mar Negro, situada no bairro Guriri (trecho compreendido entre
a avenida Esbertalina Barbosa Damiani e a estrada de acesso à Barra Nova); indicação
nos 555 e 55612021 de autoria do Vereador Gilton Gomes, instalação de placas
indicativas e educativas ao longo da Orla marítima de Guriri; Pavimentação da rua Raísa
Bastos Magnago, lado norte, no bairro Guriri; indicação nos 557 e 55812021 de autoria
do Vereador lsaelAguilar, viabilizar a coleta do lixo na localidade Córrego Santaninha,
situada em Santa Maria, Distrito de ltauninhas; construção de capela mortuária na

Comunidade de Santa Maria; indicação nos 559, 560 e 56112021de autoria do Vereador
Kacio Mendes, extensão do calçadão na orla marítima de Guriri, lado sul; construção de
píer na orla marítima de Guriri; aquisição de 03 (três) jet skis para utilização dos guarda-
vidas, visando o auxílio na prestação de socorro às vítimas de afogamento nas praias
de Guriri, Barra Nova e Urussuquara; indicação nos 562 e 56312021 de autoria do
Vereador Lailson daAroeira, patrolamento na rua Luiz João Berto (rua 12), situada no
bairro Bonsucesso l; extensão de rede elétrica com instalação de dois postes com
luminárias nas ruas Nair Mendonça e Lúcio da Hora, situadas no bairro Bonsucesso;
indicação nos 564 e 56512021 de autoria do Vereador Paulo Fundão, calçamento da rua
Pinheiros, situada no bairro Guriri; Construção de um centro cultural no bairro Guriri;
indicação no 566/2021 de autoria de todos os Vereadores, criação de subprefeitura no
bairro Guriri; indicação nos 567 e 56812021 de autoria do Vereador Robertinho de Asqi§,
calçamento da rua Linhares, lado norte, no bairro Guriri, Município de São Mateus/E$
extensão de rede de água na rua Edval Pedro Barcelos, lado sul, no bairro Guriri,
Município de São Mateus/ES; moção no 08212021 voto de pesar dos Vereadores Adeci
de Sena, Carlinho Simião, Cristiano Balanga, Ciety Cerqueira, Delermano Suim, Gilton
Gomes, lsaelAguilar, Kacio Mendes, Lailson da Aroeira e Paulo Fundão aos familiares
da senhora IZALTINAALEXANDRE DE ASSIS, em virtude do seu falecimento ocorrido
no dia 04 de agosto de 2021; moção no 08312021 voto de congratulação do Vereador
Adecide Sena aos GUARDA-VIDAS, pelos relevantes serviços prestados aos banhistas
nas praias do Município de São Mateus/ES; moção no 08412021 voto de congratulação
do Vereador Cristiano Balanga ao Senhor ALCIDES CONCEIÇÃO pf nf lRA (JAPÃO),
em virtude de sua produção artística e dos excelentes e relevantes serviços prestados
na difusão e desmarginalização do surÍe em nossa cidade; moção no 08512021 voto de
congratulação do Vereador Robertinho de Assis ao Pastor WARLEY DOS SANTOS
ROCHA, pelos relevantes serviços prestados à população mateense, na área social.
DIVERSOS: Ofício no 055712021/GlGOVruT, protocolizado dia 0310812021 sob o t

A0095712021, de autoria da Gerência Executiva de Governo - Vitória/ES, que notifica
V. Exa. Paulo Sérgio dos Santos Fundão, Presidente da Câmara Municipal de
Mateus, quanto ao crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 30/0712021,
valor de R$ 239.522,61 (duzentos e trinta e nove mil e quinhentos e vinte e dois reais
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ssenta e um centavos), na conta vinculada ao Contrato de Repasse no 825861 12015,
rmado com o Fundo Municipal de Saúde de São Mateus, assinado em 31/1212015, no

âmbito do Programa Aperfeiçoamento do SUS, sob a gestão do Ministério da Saúde,
ue tem por objeto "ampliação de unidade de atenção especializada em saúde"; Ofício

protocolizado dia 0310812021 sob o no 00095812021, de autoria da Ouvidoria desta Casa
Leis, encaminhando um comunicado de ordem bancária dos recursos na modalidade

Transferência Especial disponibilizada na Plataforma +Brasil para o Município de São
Mateus, no valor de R$700.000,00 (setecentos mil reais) de investimento; Ofício no

0307712021-7, protocolizado dia 04/0812021 sob o no 00097012021, de autoria do
Tribunalde Contas do Estado do Espírito Santo, encaminhando cópia do Parecer Prévio
0002812021-8 - 2a Càmara, do Parecer do Ministério Público de Contas 0095112021-1,
da lnstrução Técnica Conclusiva 0023012021-1 e do Relatório Técnico 0003612021-2,
prolatados no processo TC no 213012020, que trata de Prestação de Contas Anual -
exercício de2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus; OF/COMAS/SM No038/2021,
protocolizado dia 0910812021 sob o no 00099312021, de autoria do Conselho Municipal
de Assistência Social de São Mateus - COMASSM, encaminhando Convite ao
Presidente desta Casa de Leis, para participar da Xlll Conferência Municipal de
Assistência Social, que ocorrerá nos dias 25 e 26 de agosto de2021, das 13:00 às 17:00
horas no dia 2510812021 e das 8:00 às 17:00 horas no dia 2610812021, por meio
eletrônico. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Pastor Warley, que
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, em seguida
deixando uma mensagem de fé para todos os presentes, fez um relato sobre a
importância da lgreja compondo uma comunidade de fé, relatou o trabalho alcançando
a todos os moradores dando o melhor de si para a comunidade de Guriri, relatou sobre
a necessidade de socorrer o próximo, como o projeto o quilo do amor, onde as famílias
doam um kg de alimento, dando prioridade nas doações para crianças e idosos, há apoio
psicológico. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Robertinho, que relatou que mesmo servindo a lgreja Catolica, mas todos servem
só Deus e,fez um relato dos trabalhos prestados à comunidade, se colocou à disposiçã
do pastor. Em seguida, o Senhor presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano
Suim, parabenizou ao Pastor pelos trabalhos realizados, lembrou do início do projeto
que foi dentro da casa do Pastor e parabenizou pela persistência do projeto. Em seguida,
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simiâo, parabenizou ao
pastor pelo trabalho realizado. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Gilton Gomes, parabenizou o pastor pelo trabalho e também a comunidade de
Guriri por participar da sessão. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao senhor FabrÍcio Buzetti, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e
todos os presentes, expressou sua alegria em poder receber a sessão itinerante,
parabenizou a toda Casa de Leis por estar trazendo a sessão para Guriri, relatou sobre
â sua história que desde os 5 anos de idade vem para Guriri e que hoje é morador desta
cidade e empreendedor da casa de shows Planet Rock, agradeceu sobre a luta em
poder trabalhar que através do turismo, o setor de turismo vem perdendo o faturamento.
Expos a dificuldade que a pandemia trouxe para a sociedade, do rico ao pobre trouxe
dificuldades. Relatou da confiança que está depositando na legislatura atual pela
transformação que está trazendo para Guriri, pois hoje nâo é somente um bairro, mas
sim, parte significativa da renda do Município. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, parabenizou o Fabricio pelo trabalho,
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relatou sobre a ca passada que o mesmo obteve boa qua , mas
não pode assumir. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Cristiano Balanga, que parabenizou o empresário, relatou sobre os trabalhos realizados
no Bairro Guriri. Em seguida, o Senhor presidente concedeu apalavra ao Vereador
RobeÍinho, relatou sobre a boa relação e parceria com o Poder Executivo e o Governo

Estado, relatou sobre uma agenda com o Governador em relação em obras que estão
r vir para Guriri. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora

iety, parabenizou o empresário pelo amor que o mesmo tem pelo turismo, relatou sobre
parte do conselho do turismo de São Mateus, expôs sua alegria em poder trabalhar

lo desenvolvimento do Bairro. Em seguida, o Senhor presidente concedeu a palavra
Vereador Adeci de Sena, parabenizou o empresário Fabrício, relatou que sua

munidade perience a Guriri e expressou sua felicidade em poder trabalhar em favor
Bairro. Relatou sobre a reunião com o SEBRAE para trazer benefícios para Guriri.

Em Seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a senhora Sila Mesquita, que
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, trouxe uma
reflexão sobre a unidade e o quanto é notório a união dos Poderes, vendo as indicações

pressou sua alegria em ver como o Poder Legislativo tem vindo ao encontro da
lação e transformando o que está no papel em políticas públicas, expressou sua

felicidade em ver indicações abrangendo todo o Bairro de Guriri, agradeceu a proposta
da indicação que a comunidade tem pleiteado a muito que é a subprefeitura em Guriri,
um espaço onde terá uma representação do Executivo para atender a comunidade em
si. E com a vinda da sessão itinerante, colocou as propostas da comunidade, no Mariricu
está sendo construída uma escola que solicitaram que pudesse ser em período integral,
assim como a CEIM Tesouro da llha que é também em período integral, assim como
outras escolas, circulação dos ônibus municipais, pediu para que revisassem o contrato
com a empresa Viação São Gabriel. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu
palavra ao Vereador Gilton Gomes, que parabenizou pelas palavras. Em seguida,
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que parabenizou
a Sila pelo trabalho. Em Seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Kacio Mendes, parabenizou a Sila pela luta por Guriri, parabenizou o Fabricio pelas
palavras, se colocou em disposição da comunidade. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Cristiano, que parabenizou a Sila pela luta por Guriri,
que já levou algumas demandas para o Governador para melhorias para o Bairro. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho, que relatou
sobre o impasse que os movimentos estudantis e a comunidade têm com a empresa
Viaçâo São Gabriel, relatou sobre a necessidade de trazer uma empresa que atenda
comunidade. GRANDE EXPEDIENTE: com 06 (seis) 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, Guriri vem do Tupi que
significa coco pequeno, Guriri um lugar que cuida e acolhe os visitantes, agradeceu as
falas do pastor Wesley, o Fabricio e a Sila, na semana anterior assinaram um documento
com o SEBRAE para alcançar a comunidade de Guriri, no dia 09 fez uma visita a Câmara
de Vereadores de Vitória, falou sobre a visita ao cemitério e do trabalho que o prefeito
estará realizando no local, com limpeza e lâmpadas. Rogou por suas indicaçÕes que
são: pavimentação com bloquetes da rua Neusa Sibien Ruberth, lado sul, bairro Guriri;
reforma da quadra localizada na rua Domingos Duarte Santos (Sul) ao lado CEIM André
Nardoto, aquela quadra precisa de uma reforma para atender aos moradores e
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seguida, o ente concedeu a palavra ao
e Sena que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
xpressou sua alegria em que a primeira sessão itinerante é em Guriri, relatou sobre o
rismo dentro do bairro de Guriri, festival do caranguejo no Nativo e, como e diíícil de
locar para funcionar, mas mesmo assim estão na luta para funcionar e gerar renda.

Rogou por suas indicações que sáo: construÇão de galpão no terreno localizado ao lado
unidade de saúde lado sul para abrigar a feira livre; construção de píer e mirante de

igilância nos balneários de Barra Nova Norte e, adjacências, para alcançar o turismo
todo território. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu apalavra a Vereadora

iety Cerqueira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes, expressou sua alegria em ouvir os convidados que usaram a tribuna sobre
s trabalhos realizados de cada. Rogou por suas indicaçÕes: viabilizar recursos para

pavimentação da rua Álvaro Leal Calmon, .lado Sul, esta rua há muita poeira que
atrapalha os moradores daquela rua; elabora e execução do plano de mobilidade urbana
as ruas localizadas no lado sul do bairro Guriri, que vai dar acessibilidades aos

moradores ao se locomover dentro do bairro. 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 das visitas que realizou na semana
pretérita nos km onde acolheram as demandas das comunidades, relatou sobre as

renagens realizadas no Bairro de Guriri pra logo após calçar as ruas. Rogou por suas
ndicaçÕes que são: pavimentação da avenida OceanoAtlântico, lado Norte, dando mais

ições no local; manutenção com capinas e limpeza na rodovia Othovarino Duarte
ntos, e varrição da ciclovia, para evitar acidentes. Em seguida, o Senhor Presidente
nsferiu a cadeira da presidência ao Vice-presidente para proferir seu discurso;

Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, servidores, imprensa,
que nos assiste através dos meios de comunicação desta augusta casa,

uito boa tarde: "A sabedoria do homem lhe dá paciência; sua glória é ignorar
Provérbios 19:11. Sob a inspiração desta lapidar e erudita assertiva bíblica--

icio este discurso para me dirigir aos meus pares e a toda sociedade mateense.
lnicialmente reitero que é uma honra indescritível estar realizando a primeira sessão
itinerante do ano em nossa amada joia rara que é Guriri, lugar que amo e estou presente

os meus B anos de idade, trazido pelo meu saudoso pai, muitas das vezes na
boleia de um caminhão. Amo este lugar, sou apaixonado por Guriri, e isso não tenham
úvidas, pois aqui quero terminar os meus dias. Senhora Vereadora, Senhores

, quero deixar aqui registrado que na semana pretérita usei a tribuna desta
augusta casa de leis para expressar que havia solicitado agendas com o nosso
Governador Renato Casagrande e de igual forma o Presidente da Assembleia
Legislativa, este para tratar da questão do Curso Capacitar para Legislar, com o fito de

ualificar nossos servidores e parlamentares em temas de extrema importância como
os direitos humanos e as peças orçamentárias, PPA, LDO e LOA. Para nossa grata
surpresa, na quinta feira, dois dias após o nosso discurso e o nosso ofício, já estava
Iiberado e feito todo o protocolo no que tange ao indigitado curso, que será realizado
nos dias '16 e 17 23 e24 de agosto, e quero agradecer ao nosso Superintendente da
Ascamves Juscelino e ao Presidente da Assembleia Deputado Erick Musso por nos
honrar com estes relevantes cursos. De igual forma quero agradecer de forma enfática
ao nosso querido amigo, ex-Vice Prefeito da Serra e ex-Deputado Estadual, asséssor
do Governador Renato Casagrande, Sargento Walter, por ter solicitado e sido atendido
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nto com o nosso que rnador
asagrande marcado para o dia 1B de agosto, onde estarão os 11 parlamentares e o
osso governador, é uma agenda exclusiva deste parlamento com o governador,

icitamos esta agenda através de oficio e poderemos dialogar com nosso governador
ra tazer benefícios para nossa cidade, tudo em prol dos nossos munícipes. Não

ria deixar de mencionar aqui, a minha satisfação e a minha felicidade na sanção
nosso Prefeito Daniel da Lei Municipal n'1.95712021, oriunda do projeto de lei

nesta casa de leis que criou inúmeras comendas homenageando pessoas
e marcaram em vida a nossa cidade, é de extrema importância projetos deste toar,
ra que pessoas que dedicaram a sua vida pelas causas públicas e pela sociedade
ham seu nome rememorado eternamente. Ao fim e ao cabo, quero expressar da

inha alegria e felicidade ao ser convidado na tarde de ontem pelo comandante da
cia militar, Tenente-Coronel Mateus e o nosso querido Subcomandante Major

Ronaldo, para conhecer projetos sociais ofertados pela nossa briosa polícia militar aos
munícipes, estou extremamente feliz, e coloquei este parlamento a disposição

nosso comando militar para ajudá-los de todas as formas, inclusive financeiramente,
to percebi a importância e o significado desses projetos sociais para nossas

ianças , jovens e adolescentes. E dessa forma que este parlamento será conduzido
mpre, trabalhando e defendendo a nossa sociedade. Que Deus nos abençoe e

proteja. Meu muito obrigado. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
or Robertinho, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os

presentes, agradeceu primeiramente a Deus por estar realizando esta sessão itinerante
em seguida ao trabalho do Prefeito Daniel pelos trabalhos realizados no Pedra D'Água,

relatou a preocupação com os alunos na nova rotina e com o dia do estudante no dia 11

agosto em poder incentivar a estar voltando para as escolas, mesmo com a rotina de
trabalho. Rogou por suas indicações que são: calçamento da rua Linhares, lado no
bairro Guriri, para melhor locomoção dos moradores; extensão de rede de água na rua
Edval Pedro Barcelos lado Sul, no Bairro Guriri. Fez memoria da quarta passada, da
perda da mãe, agradeceu a equipe de assessores pelo trabalho e apoio a família,
agradeceu ao Presidente pela coroa de flores, ao Deputado Freitas e ao Governador
Renato Casagrande pelo apoio e atenção neste momento de dor, fez memória de sua
vida profissional. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao vereador
Delermano Suim, que cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, lembrou
de todos os discursos realizados na tribuna no dia de hoje onde foi falado união,
parabenizou aos secretários e Prefeito pelas obras realizadas no Município de São
Mateus, "a motivação te faz começâr, mas so o foco tefaz continuar". Rogou por suas
indicações que são: calçamento em toda extensão da avenida Francisco Pereira
Carvalho; calçamento na avenida Mar Negro. ORDEM DO DIA: Ato contínuo, o Senhor
Presidente colocou em discussão e votação das lndicações de nos 545 a 56812021,
tendo sido aprovados por unanimidade; moções no 082 a 08512A21, em seguida, o
Senhor presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que solicitou ao
Senhor presidente que convidasse ao SenhorAlcides Conceição Pereira (Japão), onde
contou uma breve história sobre a vida do senhor Japão, o Vereador Cristiano solicitou
que todos os Vereadores assinassem juntamente com ele, tendo sido, aprovado por
unanimidade. Em seguida, em turno único, submeteu em discussão e votação o Projeto
de Resolução no 00112021, tendo sido aprovado por unanimidade. Não havendo Ínais
nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão e para
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star, eu.... ano sutm - . Flscalrzer a

Ata que lidã e achada conforme será assinada por mim, pelo Senhor
residente e demais componentes da Mesa Diretora.
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Vice-Presidente
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