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Ata nº 041/2021 da reunião da 34ª Sessão Ordinária, realizada aos 14 (quatorze) dias 
do mês de setembro 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 Delermano Suim 
para que fizesse a leitura da Bíblia Sagrada, e após a respectiva leitura. 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 040/2021. 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 14/09/2021 
que continha: PODER LEGISLATIVO: requerimento protocolizado sob o nº 
001147/2021, pelo Vereador ADECI DE SENA, solicitando o uso da Tribuna Popular, para 
que a Senhora Iolina Aguiar de Oliveira – Coordenadora da Associação Vida Ativa de 
Fátima (AVAFA), faça pronunciamento sobre os problemas enfrentados pela Associação; 
Requerimento protocolizado sob o nº 001174/2021, pelo Vereador PAULO FUNDÃO, 
solicitando o uso da Tribuna Popular, para que os membros da Comissão Especial da 
CEUNES (Centro Universitário Norte do Espírito Santo, São Mateus - ES, façam 
pronunciamentos sobre a possibilidade de transformação da CEUNES em uma 
Universidade, por desmembramento da UFES; Requerimento protocolizado sob o nº 
001163/2021, pelo Vereador ROBERTINHO DE ASSIS, solicitando o uso da Tribuna 
Popular, para que o Sr. Kaio Batista Dantas Morais - Médico Endocrinologista de São 
Mateus/ES, faça pronunciamento sobre o tema “Relevantes serviços prestados na área 
da saúde no Município de São Mateus/ES; , protocolizado sob o nº 001170/2021, pela 
Comissão Especial criada para Revisão da Lei Orgânica do Município de São Mateus/ES 
(Lei nº 001/90) e Regimento Interno da Câmara Municipal de São Mateus/ES (Resolução 
nº 003/2009), que encaminha ao Presidente desta Casa de Leis, a Minuta do Projeto de 
Resolução, que reformula o Regimento Interno e a Minuta do Projeto de Emenda, que 
altera a Lei Orgânica do Município de São Mateus.  PROPOSIÇOES:  indicação nºS 610 
e 611/2021 de autoria do Vereador Adeci de Sena, aquisição de novos uniformes para 
atender a Guarda Municipal de São Mateus; calçamento da avenida José de Oliveira 
Brinco, no bairro Guriri; indicação nºs 612 e 613/2021 de autoria do Vereador Carlinho 
Simião, construção de 02 (dois) redutores de velocidade (quebra-molas) na rua Dr. 
Arlindo Sodré, no bairro Ideal (sendo um em frente a Farmácia Zanata, e o outro em 
frente a Pizzaria Pizza Bella); realizar estudo com a finalidade de constatar a viabilidade 
de implantação de saneamento básico nas Ruas e Avenidas do bairro Guriri; indicação 
nºs 614 e 615/2021 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, sinalização das Ruas de 
Vila Nova Aymorés – Km 35, Distrito de Nestor Gomes; reparo da Rua Campo Belo, que 
interliga os bairros Vila Nova e Alvorada; indicação nºs 616 e 617/2021 de autoria do 
Vereador Cristiano Balanga, pavimentação com bloquetes da Rua Nossa Senhora da 
Conceição, localizada no bairro Litorâneo; realização de estudo para regulamentação e 
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disciplina do comércio e prestação de serviços de ambulantes, de diversas categorias, 
no Município; indicação nºs 618 e 619/2021 de autoria do Vereador Delermano Suim, 
extensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias na avenida Cachoeira 
do Cravo (até as imediações da ponte sobre o rio São Mateus);  extensão de rede de 
esgoto na rua B, situada no bairro SEAC; indicação nºs 620 e 621/2021 de autoria do 
Vereador Gilton Gomes, construção de redutor de velocidade e sinalização pertinente, 
na rua Lúcio da Hora, no bairro Bonsucesso I (nas proximidades do Multishow 
Supermercado ); pavimentação da rua Oldemar Faria Santos, lado norte, no bairro Guriri; 
Indicação nº 622/2021 do Vereador Isael Aguilar, extensão de rede de água da 
comunidade Santa Maria para a comunidade Vila Boa Sorte, Distrito de Itauninhas; 
Indicação nº 623/2021 de autoria do Vereador Kacio Mendes, pavimentação da Rua 
Prata, situada no loteamento Jardim Bongosto; indicação nºs 624 e 625/2021 de autoria 
do Vereador Lailson da Aroeira, criação de programa de incentivo à piscicultura, para 
atender os pequenos e médios agricultores do Município de São Mateus (proprietários 
de até dez alqueires de terra); reforma e iluminação da quadra poliesportiva, situada no 
bairro Vitória; Indicação nº 626/2021 de autoria dos Vereadores Gilton Gomes e Paulo 
Fundão, criação de ciclovia com pintura da pista de rolamento na Avenida Esbertalina 
Barbosa Damiani, lado sul, no bairro Guriri (trecho compreendido entre a avenida Mar 
Negro e Bosque da Praia); Indicação nº 627/2021 de autoria do Vereador Paulo Fundão, 
calçamento das Ruas Albino Negris, Professor Amaro Nascimento Mendes e Boa 
Esperança, lado Sul, no Bairro Guriri; indicação nºs 628/2021 e 629/2021 de autoria do 
Vereador Robertinho de Assis, extensão de aproximadamente 320 m (trezentos e vinte 
metros) de rede elétrica com instalação de postes com luminárias na estrada de acesso 
à localidade do Km 29, entrando na rua Direita, sentido São Mateus à Nova Venécia, em 
frente ao comércio Santa Terezinha; Aquisição de roupas e acessórios adornados para 
os Ternos de Folia de Reis do Município de São Mateus-ES; Requerimento nº 017/2021 
de autoria dos Vereadores Adeci de Sena e Carlinho Simião, Realização de Sessão 
Ordinária Itinerante, no dia 26 de outubro de 2021, no Distrito de Nativo de Barra Nova, 
conforme preceitua o § 5º, do artigo 11 da Resolução nº 003/2009 – Regimento Interno 
desta Casa de Leis; moção nº 095/2021 voto de Pesar do Vereador Paulo Fundão aos 
familiares do Senhor RUI ALVES BARBOSA, em razão do seu falecimento ocorrido no 
dia 09 de setembro de 2021; moção nº 096/2021 voto de congratulação homenagem do 
Vereador Robertinho de Assis ao Médico Endocrinologista, Dr. KAIO BATISTA DANTAS 
MORAIS, pelos relevantes serviços prestados na área da saúde, no Município de São 
Mateus-ES. DIVERSOS: ofício nº 1496/2019/GIGOV/VT, protocolizado dia 10/09/2021 
sob o nº 001166/2021, de autoria da Gerência Executiva de Governo – Vitória/ES, que 
notifica a V. Exa. Paulo Sérgio dos Santos Fundão, Presidente da Câmara Municipal de 
São Mateus, quanto ao crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 29/11/2019, no 
valor de R$  438.750,00 (quatrocentos e trinta e oito mil e setecentos e cinquenta reais), 
na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 863137/2017 – Operação 1038326-10, 
firmado com o Município de São Mateus, assinado em 29/12/2017, no âmbito do 
Programa Esporte, Cidadania e Desenvolvimento, sob a gestão do Ministério da 
Cidadania, que tem por objeto “Construção de uma quadra poliesportiva coberta, no 
Município de São Mateus”. Em seguida, o Senhor Presidente convidou a senhora Iolina 
Aguiar de Oliveira para assentar-se no banco de honra. Em seguida, o Senhor Presidente 
convidou para assentar-se no banco de honra o senhor Kaio Dantas Moraes. Em 
seguida, o senhor Presidente convidou o senhor professor Keydson Quaresma e o 
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professor Vanner, para assenta-se no banco de honra. Em seguida, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra a senhora Iolina de Oliveira, que iniciou sua fala cumprimentando a 
Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que é 2º vez que usa a tribuna para explanar 
as necessidades das associações as quais representava, hoje representando a 
associação da melhor idade, (AVAFA), trouxe alguns documentos que mostram a 
regularidade da associação, relatou a ansiedade dos idosos na volta das atividades. Hoje 
vem para pedir apoio dos edis em construção de um local para melhor atendimento aos 
idosos, porém a associação não tem condições de arcar com os materiais de 
construções de galpão para realizar os projetos com os mesmos, estão em um local onde 
precisa de melhorias. Relatou que na legislatura passada não teve apoio dos edis, 
somente o ex vereador Amaro se dispôs a ajuda-los, expressou suas expectativas em 
receber apoio dos edis e do Prefeito Municipal, Daniel Santana. Em seguida, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, que relatou que há 25 anos 
foi presidente da associação de catadores de caranguejo onde lutou e luta pela melhoria. 
Expressou sobre as realidades das associações em irem para frente com projetos e 
locais para realizarem as atividades das mesmas, se colocou a disposição da 
associação. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho 
Simião, que parabenizou a Iolina pelos trabalhos, relatou sobre as reuniões que tiveram 
sobre as algumas atividades do Bairro Ideal, dos trabalhos que queriam realizar nos 
bairros, se colocou à disposição da associação. Em seguidas, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, parabenizou a senhora Iolina por 
estar a frente da associação, relatou que é conhecedor de sua luta para melhor atender 
as pessoas. Em seguida, Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano, 
questionou sobre a utilização do local para construção de galpão em área alugada, e que 
irá buscar um local para ser um local da comunidade, se colocou a disposição da 
associação. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador 
Robertinho que relatou sobre o trabalho realizado pela mesma dentro do Bairro Ideal, 
relatou que queria mesmo era que tivesse um local para a construção de um local do 
mesmo. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Kaio Dantas, 
que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu 
ao Vereador Robertinho pela homenagem pelos trabalhos realizados dentro da área da 
saúde, em prol da sociedade. Se apresentou, reside em São Mateus há mais de 10 anos, 
relatou que passou por todos seguimentos de saúde do Município, hoje trabalho na área 
de regulador na saúde. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
Vereador Carlinho Simião que parabenizou ao Kaio pelo belíssimo trabalho dentro da 
saúde, fez memória da época em que trabalharam juntos no HRAIS. Em seguida, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Isael Aguilar, fez memória do 
belíssimo trabalho na clínica Atlântic Saúde. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu 
a palavra ao Vereador Delermano Suim, que fez memória que a família são pacientes do 
doutor Kaio. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety 
Cerqueira, que parabenizou ao Doutor Kaio pelo trabalho na linha de frente neste tempo 
de pandemia. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador 
Robertinho de Assis, parabenizou a asseria através da Dayse e, hoje tem a honra de 
homenageá-lo pelo belíssimo trabalho.  Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra ao senhor Vanner que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos 
os presentes, relatou que reside em São Mateus desde o primeiro bloco do centro 
universitário da UFES. Relatou o desejo do centro universitário em se tornar em um 
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centro universitário independente, falou que a região de São Mateus é uma região 
riquíssima em fauna e flora. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
professor Keydson, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os 
presentes fez memória de alguns anos atras que a câmara aprovou um porcentual para 
iniciar o centro universitário (CEUNES) em São Mateus, alguns municípios também 
manteria o centro universitário, porém ao longo dos anos os Municípios vizinhos 
desistiram da contribuição, ficando só para São Mateus  manter o CEUNES, relatou o 
desejo de tornar o CEUNES em um centro independente, pois o centro universitário 
precisa de uma estrutura melhor para se manter tanto em profissionais, pesquisas dentre 
outras. A maior empresa que veio para São Mateus, pois emprega inúmeras pessoas de 
São Mateus. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Diretor Geral da 
Ceunes, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, 
relatou o desejo de uma sessão itinerante dentro do campus da CEUNES, relatou sobre 
o marco que foi a vinda da CEUNES para São Mateus. Em seguida, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Robertinho que parabenizou a equipe da CEUNES, e 
fez memória da luta de trazer o curso de medicina para São Mateus. Em seguida, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, parabenizou a luta 
do Keydson para transformar o CEUNES em uma universidade independente. Em 
seguida, o Senhor presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano que 
parabenizou pelo trabalho na formação de profissionais pelo centro universitário 
CEUNES. Em seguida, o Senhor presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano, 
que parabenizou a equipe da CEUNES pelo trabalho e pela luta para fazer o Centro 
universitário independente, fez memória do início do centro no Litorâneo. Em seguida, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety, que relatou sobre as 
profissões que são formadas por professores, relatou sobre os sonhos de muitos jovens 
em entrar em uma universidade para se obter uma profissão, expressou a felicidade em 
poder trazer a medicina para o Município. 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 
presentes, fez memória da semana pretérita foi fiscalizar os trabalhos realizados pelas 
secretarias dentro dos Bairros do Município. Rogou por suas indicações que são: 
Pavimentação com bloquetes da Rua Nossa Senhora da Conceição, localizada no bairro 
Litorâneo; Realização de estudo para regulamentação e disciplina do comércio e 
prestação de serviços de ambulantes, de diversas categorias, no Município. 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, lembrou que no dia 16 
de setembro é o dia do caminhoneiro, uma profissão de suma importância para o 
funcionamento do País. Rogou por suas indicações que são: extensão de 
aproximadamente 320 m (trezentos e vinte metros) de rede elétrica com instalação de 
postes com luminárias na estrada de acesso à localidade do Km 29, entrando na rua 
Direita, sentido São Mateus à Nova Venécia, em frente ao comércio Santa Terezinha; 
aquisição de roupas e acessórios adornados para os Ternos de Folia de Reis do 
Município de São Mateus-ES; é uma parte da cultura importante municipal, para atender 
a todos os foliões de reis, falou sobre o voto de congratulação ao Doutor Kaio Dantas, 
que é de outro município mas se sentem pertencente a São Mateus. Em seguida, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira que declinou sua 
fala. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Isael Aguilar, 
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que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, expressou 
sua alegria em receber a visita do engenheiro da Secretária da Agricultura do Estado 
para a avaliação das ruas que serão pavimentadas na comunidade de Nova Lima, de 
uma emenda do Deputado Quintino, relatou que na próxima semana estará atendendo 
as comunidades do interior com a patrulha mecanizada, agradeceu ao Secretário Bergue 
pelo trabalho realizado nas trocas das lâmpadas da comunidade de Nova Lima, 
agradeceu ao pedido atendimento a comunidade de Itauninhas com carros pipas com 
abastecimento de agua. 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, pediu desculpas por não ter participado da reunião do dia anterior pois 
estava atendendo algumas comunidades, no dia 14 de setembro recebeu um convite 
para participar da assinatura que trará alguns metros de pavimentação para sua região, 
relatou que o Governador Casagrande está olhando por São Mateus. Rogou por suas 
indicações que são: aquisição de novos uniformes para atender a Guarda Municipal de 
São Mateus, pois a guarda municipal está precisando de fardas novas para melhor se 
apresentarem para a sociedade em seu trabalho; calçamento da avenida José de 
Oliveira Brinco, no bairro Guriri, para melhor atender o balneário, pois os 11 Vereadores 
estão trabalhando por Guriri. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a 
Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos 
os presentes, parabenizou o pai do Vereador Kacio que está aniversariante do dia, 
parabenizou o assentamento 13 de setembro do Córrego da Areia. Rogou por suas 
indicações que são: sinalização das Ruas de Vila Nova Aymorés – Km 35, Distrito de 
Nestor Gomes, para trazer segurança aos moradores da localidade; reparo da Rua 
Campo Belo, que interliga os bairros Vila Nova e Alvorada, os moradores estão 
solicitando para realizar reparos para melhor atender a todos e evitar acidentes, relatou 
sobre as entregas das obras que estão sendo realizadas dentro do Município. Em 
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que 
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, “a moeda mais 
importante que move os céus é a fé”, relatou sobre os calçamentos realizados nas 
comunidades, expressou sua alegria em estar sendo atendido, relatou que que 
infelizmente a data bateu com a agenda que o mesmo tinha fora do estado, expressou 
sua alegria em estar sendo atendido e que a população é a parte mais beneficiada, 
agradeceu aos secretários Albino e Bergue por atender as comunidades. Rogou por suas 
indicações que são: extensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias 
na avenida Cachoeira do Cravo (até as imediações da ponte sobre o rio São Mateus), 
para assim melhorar o acesso dos usuários da estrada, trazendo segurança e 
desenvolvimento para a população; extensão de rede de esgoto na rua B, situada no 
bairro SEAC, é um pedido da comunidade para atender a comunidade. Em seguida, o 
Senhor Presidente transferiu a cadeira da presidência para o Vice-presidente para 
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 tarde. " A persistência é o caminho do êxito”. Sob a inspiração 
desta lapidar e erudita assertiva, inicio este discurso para me dirigir aos meus pares e a 
toda sociedade mateense. Resolvi subir a esta Tribuna hoje para registrar um sonho que 
sempre tive, e que após muita persistência conseguimos realizar em poucos meses de 
mandato: cultuar a história de nossas famílias e cidadãos que muito contribuíram para o 
desenvolvimento de nossa cidade. Coube a Mesa Diretora a qual presido, apresentar 
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Projeto de Lei com intuito de homenagear inúmeras pessoas que fizeram história em 
nossa cidade, deixando um legado de muito trabalho e profícua dedicação as pessoas, 
principalmente as mais humildes. Assinale-se, como extremamente relevante, que o 
indigitado Projeto de Lei deu azo a Lei nº 1.957 de 2021 sancionada pelo nosso querido 
Prefeito Daniel Santana. É preciso externar, que criamos as comendas homenageando 
os ex-Prefeitos Gualter Nunes Loureiro, Wallas Batista Oliveira, Amocim Leite, Jackson 
Mendonça Bahia, ex-Vice Prefeito Pastor Antônio Gomes, ex- Presidentes da Câmara 
Wallace Castelo Dutra e  Matheus Cunha Fundão, a professora e ex-Vereadora Iosana 
Fundão Azevedo, ex-Deputado Jorge Daher Filho, engenheiro Olavo Zuliani Pessanha, 
médico Dr. José Luiz Neves, advogada Dra Tânia Mara Neves, ex servidor desta augusta 
casa Dr. Benedicto Caulyt Figueiredo, odontólogo Jonas Paulo Bergamin, nosso 
inesquecível corretor de seguros Geraldo Casotti Simão, a sempre inesquecível 
Secretária de Assistência Social, Dona Regina Celi de Oliveira, o saudoso militar Altamiro 
Paulino Sodré, o jovem Professor Felipe Martins Hatum Mathias, Luiz Gonzaga 
Rodrigues da Cruz – carinhosamente chamado de chumbada, a eterna Dona Luigia 
Bordoni, o Ex- Vice Prefeito e Secretário de Agricultura, José Carlos do Vale Araújo, a 
sempre Secretária de Turismo Nágila Barbosa Vignoli, o bancário Marcos Antônio Vieira 
Filho, Ivana Nassur Paiva, ex-Vereador e Secretário de Educação André Nardoto, Clarice 
Fragoso Monteiro Lobato Galvão, Herinéa Lima Oliveira, Salvino Pereira Rodrigues, 
Oscar Sá Freire Dutra, Jones dos Santos Neves, Maria Alice de Souza Bezerra, 
Manoelito Emilio de Almeida, Cornélia da Conceição e Willian Zanni. Peço escusas pelo 
alongar da fala e, especialmente por ter nominalmente citado cada um que foi 
homenageado com o nome nessas comendas, sendo que as famílias destas saudosas 
pessoas em breve receberão desta casa de leis a devida comenda em data a ser 
designada pela mesa diretora, porque entendo que mantermos vivas as memórias 
daqueles que em vida deixaram um lídimo legado para as futuras gerações, é um dever 
de todo agente político, e eu sempre tive esta utopia, precisamos sempre alimentar nossa 
memória com bons exemplos do passado, porquanto “um povo sem memória é um povo 
sem história”. Este o meu maior desiderato, deixar para a posteridade a história daqueles 
que semearam sempre o melhor para sua comunidade, o que induvidosamente cada um 
desses homenageados fizeram por nossa querida cidade de São Mateus. Se for fazer 
um estudo perfunctório de cada um dos homenageados com estas comendas, é extreme 
de dúvidas que ficará denotado de forma cabal e inconteste a contribuição a seu modo 
e tempo de cada um para a história desses 477 anos de São Mateus. Valeu a 
persistência, está aí a Lei 1.957/2021 que resgata um pouco a história de alguns dos 
principais atores do desenvolvimento de nossa cidade. Meu muito obrigado. ORDEM DO 
DIA: Em seguida, o Senhor presidente submeteu em discussão e votação Indicações de 
nºs     610 à 629/2021, tendo sido aprovados por unanimidade. Em seguida, o Senhor 
Presidente submeteu em discussão e votação do Requerimento de nº 017/2021; tendo 
sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em 
discussão e votação das Moções de nºs 095 e 096/2021; tendo sido aprovados por 
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação em 
Turno Único, do PROJETO DE LEI N° 047/2021, tendo sido aprovado por unanimidade. 
Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação em Turno Único, 
do PROJETO DE LEI N° 052/2021, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, 
o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação em Turno Único, do PROJETO 
DE LEI N° 053/2021, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor 
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Presidente submeteu em discussão e votação em Turno Único, do PROJETO DE LEI N° 
054/2021, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente 
submeteu em discussão e votação em Turno Único, do PROJETO DE LEI N° 055/2021, 
tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em 
discussão e votação em Turno Único, do PROJETO DE LEI N° 057/2021, tendo sido 
aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão 
e votação em Turno Único, do PROJETO DE LEI N° 058/2021, tendo sido aprovado por 
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação em 
Turno Único, do PROJETO DE LEI N° 023/2021, tendo sido aprovado por unanimidade. 
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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