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Ata nº 039/2021 da reunião da 32ª Sessão Ordinária, realizada aos 31 (trinta e um) dias do mês 
de agosto de 2021 (dois mil e vinte um), às 18h00 (dezoito horas), reuniu-se em sessão itinerante 
na Sede Social da APRUNG - Distrito de Nestor Gomes (Km 41), sob a Presidência do Senhor 
Vereador Paulo Fundão, e Secretariado pela Senhora Vereadora Ciety Cerqueira. O Senhor 
Presidente fez a abertura da sessão proferindo as seguintes palavras: “Sob a proteção de Deus 
e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos”. Em seguida o Senhor Presidente 
requestou ao vereador Delermano Suim para que fizesse a leitura da Bíblia Sagrada, e após a 
respectiva leitura, o Senhor Presidente usando de suas prerrogativas legais, convidou o Padre 
Maickon Montovanelli para fazer um momento de oração. PEQUENO EXPEDIENTE:  Ato 
contínuo, o Senhor Presidente solicitou à Senhora Secretária que efetuasse a chamada dos 
Senhores Vereadores para verificação do quórum legal, aos quais responderam 11 (onze) 
presentes. Alicerçado no art. 98 do Regimento Interno, o senhor presidente determinou à senhora 
Secretária Ciety Cerqueira que efetuasse a leitura da Ata nº 038/2021. Com fundamento no § 1º, 
do artigo 98 do Regimento Interno da CMSM, não tendo nenhum Vereador que quisesse retificar 
a Ata, considerou-a aprovada por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente determinou à 
Senhora Secretária que procedesse a leitura do expediente da sessão ordinária do dia 
31/08/2021 que continha: PODER EXECUTIVO: OF/PMSM/SMGAB N° 413/2021, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001088/2021, datado de 26 de agosto de 2021, 
que encaminha Projeto de Lei nº 022/2021; PROJETO DE LEI Nº 022/2021, que “ALTERA A LEI 
MUNICIPAL Nº 948 DATADA DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010”; OF/PMSM/SMGAB N° 424/2021, 
da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001111/2021, datado de 30 de 
agosto de 2021, que encaminha Projeto de Lei nº 024/2021; PROJETO DE LEI Nº 024/2021, que 
“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2022-2025”; OF/PMSM/SMGAB 
N° 421/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001098/2021, 
datado de 27 de agosto de 2021, que encaminha Lei Municipal sancionada de n° 1.966/2021; 
LEI Nº 1.966/2021, que “ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1.685, DE 08 DE AGOSTO DE 2018, 
QUE INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. PODER LEGISLATIVO: requerimento protocolizado sob o nº 001039/2021, 
pela Vereadora CIETY CERQUEIRA, solicitando o uso da Tribuna Popular, para que o Sr. Valdinei 
de Almeida  – Educador da Escola Família Agrícola Nestor Gomes Km41, faça pronunciamento 
sobre o Tema “A implantação do Ensino Médio Profissionalizante pelo MEPES (Movimento de 
Educação Promocional do Espírito Santo)”; requerimento protocolizado sob o nº 001050/2021, 
pelo Vereador DELERMANO SUIM, solicitando o uso da Tribuna Popular, para que o Sr. Erasmo 
Carlos – Diretor da COOPBAC (Cooperativa dos Produtores Agropecuários da Bacia do Cricaré), 
faça pronunciamento referente as produções de pimenta - do reino ; PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 091/2021, que “CONCEDE COMENDA DE MÉRITO “LUIGIA UBIZZONI 
BORDONI”, homenageada IVONICLEIA GONÇALVES BOROTO, do Poder Legislativo, de 
autoria da Vereadora Ciety Cerqueira; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 092/2021, 
que “CONCEDE COMENDA DE MÉRITO “IOSANA FUNDÃO AZEVEDO”, homenageada 
ROSANGELA MIRANDA SANTOS, do Poder Legislativo, de autoria da Vereadora Ciety 
Cerqueira; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 093/2021, que “CONCEDE COMENDA 
DE MÉRITO “TÂNIA MARA DA SILVA NEVES”, homenageada VÂNIA MARIA GUSSON 
AKISASKI, do Poder Legislativo, de autoria do Vereador Carilnho Simião; PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 094/2021, que “CONCEDE TÍTULO DE VISITANTE ILUSTRE”, 
homenageado PIERRE CUNHA DE ALMEIDA, do Poder Legislativo, de autoria do Vereador 
Carlinho Simião; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 095/2021, que “CONCEDE 
COMENDA DE MÉRITO “JONAS PAULO BERGAMIN”, homenageado JUAREZ PEREIRA 
VASCONCELOS, do Poder Legislativo, de autoria do Vereador Isael Aguilar. PROPOSIÇÕES: 
indicação nº 569/2021 de autoria dos Vereadores Adeci de Sena e Carlinho Simião, Reitera 
calçamento de um trecho de aproximadamente 1km (um quilômetro) de extensão (compreendido 
entre a empresa Coimex e o início do asfalto da estrada de acesso à comunidade Nativo de 
Barra Nova); indicação nº 570/2021 de autoria do Vereador Adeci de Sena, Calçamento da rua 
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Álvaro Leal Calmon, lado sul, no Bairro Guriri; indicação nº 571/2021 de autoria do Vereador 
Carlinho Simião, Aquisição de mudas de pimenta-do-reino, coco, café e outras espécies, para 
distribuição aos pequenos produtores rurais fixados às margens da Rodovia Miguel Curry 
Carneiro, desde o Córrego do Bamburral e em toda a região pertencente ao Distrito de Nestor 
Gomes; indicação nº 572/2021 de autoria de todos os Vereadores, Implantação de Subprefeitura 
em Nestor Gomes – Km 41; indicação nºs 573 e 574/2021 de autoria da Vereadora Ciety 
Cerqueira, Calçamento da ladeira 01 e das Ruas projetadas 01 e 02, situadas na localidade 
conhecida por Aguirre, em Nestor Gomes – Km 41, bem como calçamento da Rua principal, 
localizada na comunidade Córrego da Areia, Distrito de Nestor Gomes; Implantação do Ensino 
Médio Profissionalizante na Escola Família Agrícola do Km 41; indicação nºs 575 e 576/2021 de 
autoria do Vereador Cristiano Balanga, Patrolamento e aplicação de Revisol na ladeira situada 
na estrada de acesso à Comunidade Santo Antônio – Km 23, Distrito de Nestor Gomes; 
Construção de abrigo nos pontos de ônibus localizados nos Kms 09 e 16 Vaversa da Rodovia 
Miguel Curry Carneiro (ES-381); indicação nºs 577 e 578/2021 de autoria do Vereador Delermano 
Suim, Calçamento da Rua da Loteria, localizada em Nestor Gomes – km 41; Calçamento das 
ruas da localidade conhecida por Maria Preta, situada em Nestor Gomes – km 41; indicação nºs 
579 e 580/2021 de autoria do Vereador Gilton Gomes, Reforma do muro do cemitério situado em 
Nestor Gomes – Km 41; Aquisição de área de terra em Nestor Gomes – Km 41, para construção 
de campo de futebol; indicação nºs 581 e 582/2021 de autoria do Vereador Isael Aguilar, Reforma 
do vestiário do campo de futebol localizado na comunidade Nova Lima, Distrito de Itauninhas; 
Perfuração de poço artesiano na Associação de Agricultores “Três Cachoeiras”, situada no Km 
47, Distrito de Nestor Gomes; indicação nºs 583 e 584/2021 de autoria do Vereador Kacio 
Mendes, Calçamento das ruas situadas na comunidade km 44, Distrito de Nestor Gomes; 
Extensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias na rua Maria Preta (Dalvina), 
em Nestor Gomes – Km  41 (saída para a rodovia de acesso ao município de Jaguaré); indicação 
nºs 585 e 586/2021 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, Término do calçamento da Rua 
Recanto das Iaras, localizada no bairro Ribeirão, bem como, construção de muro de arrimo nas 
proximidades; Reforma e ampliação da Escola Pluridocente Municipal “Antônio Lima”, localizada 
na Comunidade Córrego Grande; indicação nº 587/2021 de autoria do Vereador Paulo Fundão, 
Envie a este Poder Legislativo, Projeto de Lei com o escopo de celebrar um Termo de Permissão 
de Uso de Bem Imóvel Público (localizado na rua Braúna, n° 693, bairro Boa Vista), por prazo 
indeterminado, de forma gratuita, com a “Igreja a Glória de Deus”, que já se encontra instalada 
no referido imóvel; indicação nºs 588 e 589/2021 de autoria do Vereador Robertinho de Assis, 
Extensão de rede elétrica (aproximadamente 600 metros), com instalação de postes com 
luminárias na estrada de acesso à localidade de Giral, situada em Jaguaré, a partir do Km 30 da 
rodovia Miguel Curry Carneiro; Calçamento de duas ruas de aproximadamente 200m (duzentos 
metros) de extensão cada, situadas na Comunidade Santa Terezinha – Km 29, Distrito de Nestor 
Gomes; Moção nº 086/2021 voto de congratulação do Vereador Delermano Suim, ao Senhor 
JOFRE SUIM, em reconhecimento pela sua história de vida e trajetória marcada pela sua 
conduta, e salvamento as vidas na comunidade de Nestor Gomes – Km 41, município São 
Mateus; Moção nº 087/2021 voto de congratulação dos Vereadores Delermano Suim e Paulo 
Fundão, à Senhora Sônia Maria Belucio Frangini, pelos relevantes serviços prestados à unidade 
de saúde de Nestor Gomes – Km 41, no município de São Mateus-ES; Moção nº 088/2021 voto 
de congratulação dos Vereadores Ciety Cerqueira e Paulo Fundão ao Padre MAICKON 
MONTOVANELLI, pela sua história de vida inspiradora e  pelos relevantes serviços prestados, 
como Pároco, à sociedade mateense; Moção nº 089/2021 voto de congratulação do Vereador 
Robertinho de Assis, à Senhora VANESSA COSTALONGA NEGRIS, e ao Senhor AGNALDO 
SCHMITEL, pela colaboração no desenvolvimento econômico, como produtores rurais e no 
cultivo de plantas ornamentais, no Município de São Mateus-ES; Moção nº 090/2021 voto de 
congratulação da Vereadora Ciety Cerqueira à Senhora ÂNGELA MARIA INDRINGHE, e ao 
Senhor MANOEL BRANDÃO SIMÕES, pelos 30 anos de serviços prestados na área da 
Educação, como professores da Escola Família Agrícola do Km 41; Moção nº 091/2021 voto de 
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pesar do Vereador Paulo Fundão aos familiares do Senhor ELIAS SANTANA PORTO, em virtude 
do seu falecimento ocorrido no dia 27 de agosto de 2021. Em seguida, o Senhor Presidente 
convidou para assentar-se no banco honra desta Casa de Leis, o ex- Presidente da CMSM, 
Vereador por 4 mandatos representando o Nestor Gomes, seu amigo pessoal e que tem muita 
gratidão por tudo que ele lhe proporcionou na sua juventude, Senhor Carlos Antônio Sossai, 
carinhosamente chamado por todos de Guiga; Logo após, convidou para assentar-se no banco 
de honras o ex-Vereador da Câmara Municipal de São Mateus da legislatura 2017/2020, senhor 
Paulo Chagas; de igual forma também convidou o Secretário de Agricultura José Carlos para 
assentar-se no banco de honra. Após os convites, o Senhor Presidente em nome de todos os 
parlamentares utilizou a fala para defender veementemente o mandato do Vereador Delermano 
Suim, expressando: Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, público presente e de igual 
forma que nos assiste através dos meios de comunicação social desta augusta Casa de Leis, 
hoje é imperioso fazer um registro de suma importância para esclarecer a toda sociedade matéria 
amplamente divulgada pela imprensa na semana passada, no que tange ao nosso querido amigo 
e irmão vereador Delermano Suim. A sentença proferida na semana passada foi na verdade uma 
ação intentada pelo PSL municipal, partido que é presidente o secretário de governo Delcimar 
oliveira em face do Patriotas, partido do nosso vereador Delermano Suim. A alegação do PSL é 
que o Patriotas utilizou mulheres laranjas para preencher a cota exigida pela legislação, e a juíza 
sentenciante acolheu esse argumento e a penalidade dada foi pela cassação do diploma do 
vereador Delermano e de todos os candidatos suplentes do Patriotas. É desnecessário aduzir, 
mas o faço com a maior satisfação, que o vereador Delermano tem na sua história pessoal a 
emoção que não se descreve – apenas se admira e exalta -, discreto e pertinaz, na sua atuação 
serena e justa, amigo invariável e um dos mais fiéis adeptos da lealdade, virtude que este 
parlamentar expressa publicamente que está ínsito no caráter granítico, probo e integro do nobre 
vereador Delermano. Pessoa de honra e coragem, religiosidade e civismo, tem sido essencial 
na transformação desta augusta casa de leis. Explicito que escuto de todas as pessoas que 
convivem com o amigo e irmão Delermano expressões de elogio à sua fidalga convivência e à 
atenção prestimosa e distinta com que trata a todos, criando entre nós uma aura de simpatia e 
respeito, admiração e fraternidade. O vereador Delermano foi legitimamente eleito pela pia 
batismal do voto, o seu mandato tem a chancela do povo mateense, e tenho certeza que ele terá 
todo apoio da unanimidade deste parlamento e do prefeito Daniel, pois não mediremos esforços 
jurídicos e políticos para reverter essa malfadada sentença no tribunal regional eleitoral com o 
fito de se evitar uma das maiores injustiças perpetradas pelo poder judiciário, mas é nele que 
acredito para mudar esse quadro. Delermano continuará exercendo seu mandato na sua 
plenitude, e terá todo o apoio deste parlamento para recorrer em todas as instâncias, e tenho 
plena convicção que reverterá essa injustiça. Por fim, querido amigo Delermano, receba o meu 
abraço fraternal e o abraço de todos os demais colegas deste parlamento, que agora mais ainda 
o admiram e enaltecem. Determino a nossa querida amiga e responsável pela ata, Aline, que se 
registre na íntegra a presente manifestação. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra ao senhor Valdinei Almeida, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos 
os presentes, fez memória em sua história dentro da comunidade Nestor Gomes diante dos 
trabalhos realizados dentro da educação nesta comunidade. A escola Família Agrícola nasce 
para melhoria da comunidade de agricultores na cidade de Jaguaré que fazia parte da escola de 
Nestor Gomes, relatou que muitos profissionais que hoje tem uma profissão oriunda das 
passagens deles pela escola família. A escola se faz presente para refletir sobre a cultura 
camponesa, a maioria dos manifestantes de movimentos sociais vieram da escola família 
agrícola. Rogou pela implantação do ensino médio técnico cientifico na escola família. Relatou 
que a escola família agrícola tem uma formação em pedagogia da alternância e, mesmo com as 
dificuldades em continuar a formação por não ter condução, os profissionais acabam por 
deixando de formação. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety 
Cerqueira, que relatou que a escola família agrícola é o coração de Nestor Gomes e do Município 
de São Mateus, se colocou a disposição, parabenizou ao Valdinei pelo trabalho à frente da 
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instituição. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, 
que parabenizou ao trabalho do senhor Valdinei. Em seguida, o Senhor presidente concedeu a 
palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que se colocou a disposição da escola família agrícola. 
Ato contínuo, o Senhor presidente concedeu a palavra ao senhor José Carlos, que iniciou sua 
fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, justificou a ausência do senhor 
Erasmo Carlos, relatou sobre a exportação da pimenta do reino, que não poderá ser exportada, 
um problema que vem se arrastando de 1986, pois na composição da pimenta do reino tem a 
salmonela que é encontrada nas fezes de animais bovinos. Em seguida, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao senhor Dorizete Cosme, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa 
Diretora e todos os presentes, relatou que na tarde desta terça feira ocorreu o falecimento do 
jovem Bruno, pegando todos de surpresa, pois muito conhecido por toda a comunidade de Nestor 
Gomes. Cumprimentou as lideranças sindicais, liderais escolares, lideranças religiosas, 
lideranças comunitárias, aos ex Vereadores, ao Vice prefeito Ailton Caffeu, relatou algumas 
incertezas vivenciadas nesses últimos tempos, quais os papeis dos cidadãos brasileiros, crises 
que vem para olhar sobre as atitudes, que levam a refletir sobre a área social, o empobrecimento, 
desigualdade entre os seres humanos, uma preocupação sobre a frágil democracia diante o 
período político, a outra crise é a econômica, a insegurança e alimentar, o Brasil voltou ao mapa 
mundial da fome, crise ética e moral, principalmente sobre os recursos públicos, histórico 
movimentos da mudança do cenário político dentro do Município de São Mateus. Rogou que os 
parlamentares olhassem com mais atenção as necessidades dos movimentos da cidade. Em 
seguida, o Senhor presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety, parabenizou ao Senhor 
Dorizete pela fala, ressaltou sobre a agricultura familiar. Em seguida, o senhor presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que se colocou a disposição dos agricultores 
e, da importância da aquisição de mudas para os pequenos agricultores. Com 04 (quatro) 
Vereadores inscritos no pequeno expediente. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra ao Vereador Robertinho de Assis, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora 
e todos os presentes, justificou o voto de congratulação ao casal Vanessa Negris e o senhor 
Agnaldo Schmithel, agradeceu ao casal pelos trabalhos realizados na comunidade. Em seguida, 
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que iniciou sua fala 
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes.  Rogou por suas indicações que são: 
aquisição de mudas frutíferas para a região; Implantação de Subprefeitura em Nestor Gomes – 
Km 41, para fortalecer a região. 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 esteve em conferencia com o DETRAN, para a regularização do 
trânsito de São Mateus, no dia 1 º de setembro é comemorado o dia do profissional de educação 
física. Rogou por suas indicações que são: Patrolamento e aplicação de Revisol na ladeira 
situada na estrada de acesso à Comunidade Santo Antônio – Km 23, Distrito de Nestor Gomes, 
para melhor acesso dos moradores da região; Construção de abrigo nos pontos de ônibus 
localizados nos Kms 09 e 16 Vaversa da Rodovia Miguel Curry Carneiro (ES-381). Em seguida, 
o Senhor presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, que iniciou sua fala 
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes. Rogou por suas indicações que são: 
Calçamento de um trecho de aproximadamente 1km (um quilômetro) de extensão (compreendido 
entre a empresa Coimex e o início do asfalto da estrada de acesso à comunidade Nativo de 
Barra Nova), assinando com o Carlinho Simião, que liga as comunidades; Calçamento da rua 
Álvaro Leal Calmon, lado sul, no Bairro Guriri. Em seguida. GRANDE EXPEDIENTE: com 03 
(três) Vereadores inscritos.  Em seguida, o Senhor presidente passou a cadeira da presidência 
para o Vice-presidente para que pudesse proferir seu discurso Senhor Presidente, Senhora 
Vereadora, Senhores Vereadores, servidores, imprensa, público que nos assiste através dos 
meios de comunicação desta augusta casa de leis, boa noite. "Política e politicalha não se 
confundem, não se parecem, não se relacionam com a outra, antes se negam, se repulsam 
mutuamente. A política é a higiene dos países moralmente sadios. A politicalha, a malária dos 
povos de moralidade estragada". Sob a inspiração desta lapidar e erudita assertiva do 
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inesquecível político, advogado e águia de haia, saudoso Rui Barbosa, inicio este discurso para 
me dirigir aos meus pares e a toda sociedade mateense. São Mateus vive um novo momento, e 
isso tem tudo a ver com este parlamento, a harmonia e a estabilidade política vivenciada em 
nossa cidade hoje é que induvidosamente está ensejando investimentos do governo estadual, 
federal e de igual forma inúmeros parlamentares com suas emendas que muito ajudam o nosso 
Município. Porque volto a falar isso, é em face das pesquisas que estão sendo realizadas e que 
denotam a aprovação da sociedade ao nosso trabalho sério e em busca do melhor para nossos 
munícipes. É claro e cristalino que nenhum investidor investe o seu dinheiro em lugares que 
sejam instáveis, onde a instabilidade política pode gerar perda de investimento, pergunto: quem 
investiria hoje na Venezuela ou no Afeganistão? A estabilidade política que temos hoje é sinal de 
que estamos no rumo certo, foi o que a sociedade mais pediu nas eleições de 2020, e isso tem 
incomodado alguns que manipularam a Câmara na gestão anterior, que sempre acharam que 
com seu dinheiro mandava no povo mateense, mas eu posso afirmar categoricamente, pelo 
menos nesses 4 anos que estarei neste parlamento junto com esses nobres edis, a sociedade 
pode dormir o sono dos anjos, tranquila, nos manteremos alerta para rechaçar qualquer 
retrocesso em nosso amado município de São Mateus.  De uma breve e superficial análise da 
cidade hoje já vislumbramos inúmeros benefícios para os mateenses, a pavimentação em ruas 
que a comunidade ansiava há anos, algumas chegando a 15, 20 anos, tem sido o tom da gestão 
do Prefeito Daniel, que tem trabalhado incansavelmente em prol daqueles que mais necessitam 
do Poder Público. Tem muita coisa boa vindo por ai. São Mateus começa a sair daquele lamaçal 
que foi arremessado nos últimos 4 anos, com uma guerra fraticida entre poderes que quem 
perdeu foi nosso sofrido povo. As estradas que escoam a produção de nossos agricultores estão 
sendo devidamente atendidas pelo nosso Secretário de Agricultura, com a ajuda prestimosa de 
nossos vereadores que sempre levam as demandas e cobra solução ao secretariado. Ao fim e 
ao cabo quero me colocar, e de igual forma o parlamento a disposição de todos, em especial a 
vocês aqui da região, pois juntos podemos cada dia mais construir uma São Mateus melhor, sei 
que vocês estão muitíssimos bem representados pelos nobres vereadores Ciety e Delermano, 
mas contem com todos os nobres vereadores, porquanto nosso maior desejo é que possamos 
desenvolver cada vez mais nosso município para gerar renda, emprego e uma vida saudável aos 
nossos munícipes. É na política – com P maiúsculo - que resolveremos todos os problemas da 
nossa sociedade, fora dela é a guerra. Tomemos como exemplo, mais uma vez, o Afeganistão e 
a Venezuela.    Que deus nos abençoe e proteja! Meu muito obrigado! Em seguida, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua fala 
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, cumprimentou a todos os movimentos 
comunitários, agradeceu aos educadores e educadoras das escolas do campo e escola agrícola 
e, seus diretores. Rogou por suas indicações que são: Calçamento da ladeira 01 e das Ruas 
projetadas 01 e 02, situadas na localidade conhecida por Aguirre, em Nestor Gomes – Km 41, 
bem como calçamento da Rua principal, localizada na comunidade Córrego da Areia, Distrito de 
Nestor Gomes, para dar a comunidade dignidade; Implantação do Ensino Médio 
Profissionalizante na Escola Família Agrícola do Km 41, agradeceu a presença das sindicâncias 
da comunidade de Nestor Gomes. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
Vereador Delermano Suim, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os 
presentes, em Lucas 23:19, relatou que o mesmo está em baixo de uma promessa de Deus, 
promessa esta que é cumprida, agradeceu aos demais edis pelo apoio durante esse momento 
difícil que vem passando, relatou que tem 30 anos de empresa SAAE, membro da igreja Batista 
do Calvário há 25 anos, fez menção a um ditado popular para relatar sobre o momento vivido. 
Expressou sua felicidade em estar onde tudo começou, onde a família Suim se estabeleceu. 
Rogou por suas indicações que são: Calçamento da Rua da Loteria, localizada em Nestor Gomes 
– km 41; Calçamento das ruas da localidade conhecida por Maria Preta, situada em Nestor 
Gomes – km 41, relatou o ex vereador Paulo Chagas e a Vereadora Ciety por indicar estas ruas 
para pavimentação e juntamente com eles buscando estas melhorias para a comunidade de 
Nestor Gomes. ORDEM DO DIA: Em seguida, o Senhor presidente suspendeu a sessão para a 
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emissão dos pareceres das comissões. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em 
discussão e votação Indicações de nºs 569 à 589/2021, tendo sido aprovados por unanimidade. 
Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação das Moções de nºs 086 à 
091/2021, tendo sido aprovados por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu 
em Discussão e votação, em Turno Único, do PROJETO DE LEI N° 020/2021, tendo sido 
aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em Discussão e 
votação, em Turno Único, do PROJETO DE LEI N° 048/2021, tendo sido aprovado por 
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em Discussão e votação, em Turno 
Único, do PROJETO DE LEI N° 049/2021, tendo sido aprovado por unanimidade.  Em seguida, 
o Senhor Presidente submeteu em Discussão e votação, em Turno Único, do PROJETO DE LEI 
N° 050/2021, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu 
em Discussão e votação, em Turno Único, do PROJETO DE LEI N° 051/2021, tendo sido 
aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente submeteu em discussão e votação o Projeto 
de Decreto Legislativo nº091/2021, tendo sido aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente 
submeteu em discussão e votação o Projeto de Decreto Legislativo nº092/2021, tendo sido 
aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 093/2021, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, 
o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação Projeto de Decreto Legislativo nº 
094/2021, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu 
em discussão e votação Projeto de Decreto Legislativo 095/2021, tendo sido aprovado por 
unanimidade. Em seguida o Senhor presidente convidou a Senhora Sonia Maria e o senhor Jofre 
Suim para a entrega do certificado de congratulação. Em seguida, o Senhor Presidente convidou 
o Padre Maickon e a senhora Ângela Maria Indringhe e o senhor Manoel Brandão para a entrega 
do certificado de congratulação. Em seguida, o Senhor Presidente convidou a senhora Vanessa 
Negris e o senhor Agnaldo Schmitel para receber o certificado de congratulação. Não havendo 
mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão e para constar, 
eu................................................, Delermano Suim – 2° Secretário. Fiscalizei a presente Ata que 
lida e achada conforme será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais componentes 
da Mesa Diretora. 
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