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Ata nº 042/2021 da reunião da 35ª Sessão Ordinária, realizada aos 22 (vinte e dois)
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 041/2021. 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 22/09/2021 que
continha: PODER EXECUTIVO: OF/PMSM/SMGAB Nº 438/2021, protocolizado sob o
nº 001205/2021, datado de 16/09/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha resposta das Indicações nº s 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598,
599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 e 609/2021; OF. FINANÇAS/Nº
233/2021, protocolizado sob o nº 001199/2021, datado de 16/09/2021, da Prefeitura
Municipal de São Mateus/ES, comunicando que pretende realizar audiência pública
junto à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização desta Casa Legislativa, com
o objetivo de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 2º quadrimestre
de 2021; OF/PMSM/SMGAB Nº 431/2021, protocolizado sob o nº 001204/2021, datado
de 16/09/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei
nº 025/2021; PROJETO DE LEI Nº 025/2021, que “INSTITUI O PROGRAMA DE ADOÇÃO DE PRAÇAS, ÁREAS PÚBLICAS DE ESPORTE, CULTURA E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; expediente protocolizado sob o nº 001206/2021, datado de
16/09/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que convida os Vereadores desta
Casa de Leis para participarem no dia 25 de setembro de 2021 da solenidade de assi natura de ordens de serviços, entregas de equipamentos e inauguração de obras no
Município de São Mateus/ES, com a ilustre presença do Governador do Estado José
Renato Casagrande. PODER LEGISLATIVO: requerimento protocolizado sob o nº
001178/2021, pelo Vereador CARLINHO SIMIÃO, solicitando o uso da Tribuna Popular,
para que a Senhora Ana Paula Dias de Souza – Professora de Ginástica Rítmica, faça
pronunciamento sobre os serviços prestados às crianças carentes no Município de São
Mateus, por meio das aulas de Ginástica Rítmica; Requerimento protocolizado sob o nº
001203/2021, pelo Vereador DELERMANO SUIM, solicitando o uso da Tribuna Popular, a fim de que as Senhoras Mikaelly Holanda Nascimento de Almeida e Mayara Holanda Nascimento de Almeida – Funcionárias da Aurea Serviços Educacionais UNICE SUMAR Polo São Mateus-ES, faça pronunciamento referente a trajetória da Instituição
de Ensino em São Mateus-ES, na área da educação; Requerimento protocolizado sob
o nº 001210/2021, pelos Vereadores CARLINHO SIMIÃO e PAULO FUNDÃO, solicitando o uso da Tribuna Popular, para que o Senhor Lauro Santos Barbosa – Proprietário do Aras Rio Preto, faça pronunciamento sobre os serviços sociais prestados no Mu-
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nicípio de São Mateus; PROJETO DE LEI Nº 059/2021, que DÁ A ATUAL RUA PROJETADA, SITUADA NO BAIRRO GURIRI, A DENOMINAÇÃO DE “RUA CARMEN LICÉRIO DE MATTOS”, do Poder Legislativo, de autoria do Vereador Robertinho de Assis; PROJETO DE LEI Nº 060/2021, que DÁ A ATUAL RUA PROJETADA, SITUADA
NO BAIRRO GURIRI, A DENOMINAÇÃO DE “RUA JOSÉ DA SILVA BARBOSA”, do
Poder Legislativo, de autoria do Vereador Robertinho de Assis. PROPOSIÇÕES: indicação nºs 630 e 631/2021 de autoria do Vereador Adeci de Sena, extensão de rede
elétrica, com instalação de postes com luminárias no loteamento São Jorge Simião,
nas proximidades da igreja São José, situada em Nativo de Barra Nova; extensão de
rede elétrica com instalação de postes com luminárias na rua Projetada, situada na comunidade Sítio da Ponta, Distrito de Nativo de Barra Nova (ao lado do bar Luxúria); indicação nºs 632/2021 de autoria do Vereador Carlinho Simião, manilhamento da estrada que está sendo asfaltada, que liga o Residencial Village à rodovia BR 101, via bairro
Jambeiro; Indicação nº 633/2021 reiterado pelos Vereadores Carlinho Simião e Delermano Suim, reforma do prédio da Unidade Básica de Saúde, situada no bairro ideal; indicação nºs 634 e 635/2021 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, instalação de
academia ao ar livre na comunidade Vaversa – Km 16; encascalhamento da ladeira situada na estrada, no bairro Aroeira, que dá acesso à comunidade Córrego da Areia; indicação nºs 636 e 637/2021 de autoria do Vereador Cristiano Balanga, viabilize a adesão do município de São Mateus ao programa Titula Brasil; Pavimentação com bloque tes da rua Nossa Senhora de Fátima, localizada no bairro Litorâneo; indicação nºs 638
e 639/2021 de autoria do Vereador Delermano Suim, reforma do prédio da Unidade
Básica de Saúde, situada no bairro Morada do Ribeirão; aquisição de terreno na comunidade Km 13 para a construção de área de lazer; indicação nº 640/2021 de autoria do
Vereador Gilton Gomes, pavimentação asfáltica da avenida Gileno Santos, no bairro
Bonsucesso II; indicação nº 641/2021 reiterado pelo Vereador Gilton Gomes, Sinalização com pintura de faixas de pedestre e redutores de velocidade (quebra-molas) na
Rodovia Miguel Curry Carneiro – Distrito de Nestor Gomes (sentido São Mateus à Nova
Venécia); indicação nºs 642 e 643/2021 de autoria do Vereador Isael Aguilar, substituição das lâmpadas comuns por outras mais eficientes em luminosidade e custo (vapor
de sódio/LED) dos postes de iluminação pública situados na avenida Dom José Dalvit
(trecho compreendido entre o semáforo, localizado próximo a escola CAIC até o Extrabom Supermercados); implantação de Centro de Referência da Juventude na Comunidade de Nova Lima, Distrito de Itauninhas; indicação nºs 644 e 645/2021 de autoria do
Vereador Kacio Mendes, regularização fundiária do bairro San Remo; Construção de
sistema de drenagem pluvial na rua Casimiro de Abreu, situada no bairro Ayrton Senna; Indicação nº 646/2021 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, reitera a indicação nº 462/2021 que diz respeito a intensificação das ações do carro fumacê no bairro
Aroeira e adjacências; indicação nºs 647 e 648/2021de autoria do Vereador Paulo Fundão, Viabilizar a implantação de linha de ônibus, para circular internamente no bairro
Guriri; Calçamento das ladeiras 1, 2, 3, 4 e 5, localizadas no bairro Cacique; indicação
nºs 649 e 650/2021 de autoria do Vereador Robertinho de Assis, capina, limpeza e retirada de entulhos na estrada de acesso à Meleiras e adjacência; contratação de 130h
(cento e trinta horas) de máquina escavadeira de esteira para realização de serviços de
apoio aos pequenos produtores rurais da região do Mariricu; Requerimento nº
018/2021 de autoria do Vereador Paulo Fundão, Realização de Sessão Ordinária Itinerante no dia 30 de novembro de 2021, na CEUNES (Centro Universitário Norte do Es-
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pírito Santo, São Mateus – ES), conforme preceitua o § 5 º, do artigo 11 da resolução
nº 003/2009 – Regimento Interno desta Casa de Leis; moção nº 97/2021 voto de congratulação do Vereador Carlinho Simião às Jovens ANA PAULA DIAS DE SOUZA e
FRANCINY DIAS, pelos relevantes serviços sociais prestados às crianças carentes, no
Município de São Mateus, por meio de aulas de Ginástica Rítmica; moção nº 98/2021
voto de congratulação dos Vereadores Carlinho Simião e Paulo Fundão, ao Sr. LAURO
SANTOS BARBOSA, pelos relevantes serviços prestados ao Município de São Mateus,
como organizador de copas de marchas, cavalgadas e modas de viola beneficentes;
moção nº 99/2021 voto de congratulação da Vereadora Ciety Cerqueira à senhora POLIANA PEDRONI DA SILVA CORREIA, pelos relevantes serviços voluntários, prestados à sociedade mateense, no Distrito de Nestor Gomes – Km 41 e região; moção nº
100/2021 voto de congratulação do Vereador Delermano Suim, a Instituição de Ensino
AUREA SERVIÇOS EDUCACIONAIS – UNICESUMAR, pólo de São Mateus-ES, pelos
relevantes serviços prestados na área da Educação, no município de São Mateus-ES;
moção nº 101/2021 voto de congratulação do Vereador Kacio Mendes aos Senhores
BARTOLOMEU DOS SANTOS, ALEX MAX DA CONCEIÇÃO e SÉRGIO COREIA –
Professores Desportistas da Escolinha de Futebol ABC (Associação do Bairro COHAB), pelos relevantes serviços prestados à Infância e Juventude, por meio do Esporte, neste município; moção nº 102/2021 voto de congratulação do Vereador Robertinho
de Assis ao Senhor GRIMALDO PATRÍCIO FERREIRA, pelos relevantes serviços prestados na área da Educação, no município de São Mateus-ES. Em seguida, o Senhor
Presidente convidou as senhoras Ana Paula Dias de Souza e Franciny Dias, Mikaelly
Holanda Nascimento de Almeida e Mayara Holanda Nascimento de Almeida e o senhor
Lauro Santos Barbosa para assentar-se no banco de honra. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra a Senhora Mikaelly e Mayara que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou sobre o polo universitário
UNICESUMAR, que traz educação em exatas e humanas, relatou que os alunos que
ingressam na instituição a primeira mensalidade são convertidos em ajuda para pessoas necessitadas, a universidade está com a nota 04 do IGC da prova no ENADE, considerada uma nota excelente dentro das instituições de ensino. A equipe da UNICESUMAR fez a entrega do certificado de conclusão do curso de teologia para o Vereador
Delermano. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho que relatou que existe instituições que começam os cursos dentro da cidade e al guns meses depois somem. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Carlinho Simião, que parabenizou a equipe pelo belíssimo trabalho realizado
na educação, relatou que um de seus assessores estão estudando no polo. Em segui da, o Senhor Presidente concedeu palavra ao Vereador Delermano que agradeceu a
equipe do polo por ter acolhido a todos os universitários, pelo profissionalismo dentro
da educação, expressou sua felicidade em receber o Diploma na sessão de hoje. Em
seguida, o Senhor Presidente realizou a entrega do certificado de congratulação e do
certificado de conclusão para o Vereador Delermano. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao senhor Laurinho Barbosa, que iniciou sua fala cumprimentando
a Mesa Diretora e todos os presentes, expressou sua emoção em poder estar recebendo um voto de congratulação por Carlinho Simião e Paulo Fundão, relatou sobre os tra balhos sociais que realiza dentro do município, falou um pouco sobre a cavalgada, que
nasceu na África e logo depois veio para o Brasil, surgindo assim os tropeiros onde
veio o famoso feijão tropeiro e daí vindo a surgir as cavalgada. Existem algumas tradi -
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ções de cavalgadas no Município e regiões, fez um apelo pela cavalgada religiosas, rurais e beneficentes, para poder ajudar a todos os empreendedores que trabalham nesta época e, pelo benefício de ajudar instituições. Após sua aposentadoria investiu em
sítios com a criação de cavalos manga larga machador por preferência próprio por esta
raça. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes,
fez memória quando o Laurinho fez trabalho na Policia Federal Rodoviária, logo após a
aposentadoria foi Vereador. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Isael que parabenizou pelo trabalho realizado em São Mateus em abrir as
portas do seu Aras para atender ao público que gosta de cavalgada. Em seguida, o Se nhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano que parabenizou ao Laurinho pelo trabalho e, relatou sobre o trabalho junto ao Prefeito. Em seguidas, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho, parabenizou ao Laurinho pelo
trabalho, relatou que sempre apoiou as pessoas e não partidos e, relatou sobre a cultu ra da cavalgada no município. em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Adeci de Sena, que relatou sobre as festas que sempre fazia as agendas das
comemorações em cima das organizações das festas municipais para poder atender
melhor cada evento. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano, que relatou sobre a índole do Laurinho como exemplo de trabalho em
todas as áreas em que atuou, expressou sua alegria e vê-lo trabalhar não somente pelos ser humano, mas também pelos animais. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira, expressou sua felicidade pelo Vereador
Carlinho Simião por fazer esse voto de congratulação ao Laurinho pelos belíssimos trabalhos realizados. Rogou por sua ajuda nos eventos para a comunidade. Em seguida,
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes, que parabenizou
ao Laurinho pelos trabalhos beneficentes, parabenizou ao Vereador Carlinho Simião
por homenageá-lo. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora
Ciety Cerqueira, que parabenizou ao Laurinho pelo amor, trabalho e luta pelos animais,
se colocou à disposição do Laurinho. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu ao
Vereador Carlinho Simião, que fez memória da época de campanha juntos há alguns
anos atras, fica feliz por saber que o mesmo sempre está à frente das festas beneficente. Em seguida, o Senhor Presidente realizou a entrega do certificado de congratulação. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que pediu para passar a palavra as senhoritas Ana Paula, que iniciou sua fala cum primentando a Mesa Diretora e todos os presentes, que apresentou seus projetos em
ginastica rítmica, que ela está interconectada no município, relatou que saiu de projetos
sociais para atividades estaduais, após participar de eventos onde conquistou medalhas, estudou fora do país na Dinamarca, cursando danças, ballet, durante o intercambio. Realizam trabalho com companhias de danças. A Franciny relatou que tem as histórias parecidas vindas de projetos sociais, competições, universidades federais, e hoje
trabalham por projetos sociais que possam atender crianças, o local onde começaram
foi o CEPE Clube, hoje atendem desde crianças até adultos, ajudando no desenvolvimento motor, físico dentro outros. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que as parabenizou pela disposição em ajudar os
menos favorecidos. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Robertinho que pediu para que falassem um pouco mais sobre o projeto, relatou que já
foi subsecretario de esporte onde pode atender projetos sociais. Em seguida, o Senhor
Presidente que concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião que parabenizou as

299

meninas pelos trabalhos, onde se colocou à disposição das Ana Paula e da Franciny.
Em seguida, o Senhor Presidente fez a entrega do certificado de congratulação.
GRANDE EXPEDIENTE: com 07 (sete) 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, relatou que a semana foi produtiva, que no dia 15 esteve no bairro Aviação na conclusão de um calçamento, agradeceu ao Prefeito e ao Secretário Albino, relatou eu no dia 16 teve a finalização da tro ca das lâmpadas, no Sapucaia e Coimex no termino da estrada, no dia 17 esteve presente no projeto do contorno de São Mateus e da duplicação da rodovia Othovarino
Duarte, no dia 21 de setembro São Mateus fez 477 anos de colonização, relatou que
fez uma visita nas fiscalização do termino das trocas de lâmpadas do Rodocon ao
Seac. Rogou por suas indicações que são: Viabilize a adesão do município de São Mateus ao programa Titula Brasil; Pavimentação com bloquetes da rua Nossa Senhora de
Fátima, localizada no bairro Litorâneo, para melhor acesso dos moradores do local.
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 da semana pretérita, fez uma visita no Nativo, no Ferrugem e São Miguel, e também
em Guriri, fez memória dos festejos da colonização de São Mateus, relatou que se fez
presente e seis encontros do novenário, logo após a Santa Missa houve uma carreata
pelas ruas de São Mateus, falou da moção de congratulação ao Senhor Lauro Barbosa,
Policial Federal Rodoviário aposentado, ex Vereador, organizador de copas de marchas de cavalos manga larga, falou de Ana Paula e Franciny sobre os trabalhos realizados nos projetos sociais. Rogou por suas indicações que são: Manilhamento da estrada que está sendo asfaltada, que liga o Residencial Village à rodovia BR 101, via
bairro Jambeiro, foi procurado por populares para fazer uma interligação da população
com a Poder Público para o acerto do manilhamento ; Reforma do prédio da Unidade
Básica de saúde, situada no bairro ideal, para melhor atender aos pacientes que procuram por atendimento, pedindo para assinar com o Vereador Delermano Suim, pois o
mesmo já havia feito esta indicação anteriormente. 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, parabenizou os contadores que neste dia
comemora o dia do contador, rogou por suas indicações que são: Capina, limpeza e retirada de entulhos na estrada de acesso à Meleiras e adjacências; Contratação de
130h (cento e trinta horas) de máquina escavadeira de esteira para realização de serviços de apoio aos pequenos produtores rurais da região do Mariricu. Relatou da agenda
que tiveram na semana anterior na FVC para melhoria do Município, juntamente com
algumas pessoas do Poder Público, rogou pelo voto de congratulação ao Senhor Grimaldo Patrício Ferreira, fez um breve relato sobre a vida e profissionalismo. 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, relatou que no feriado
realizou algumas visitas no Nativo na fiscalização do patrolamento das estradas que interligam na região do Nativo, relatou do retorno dos ônibus a atender a toda a região,
relatou que participou de uma agenda com o Governador para poder trazer benefícios
para o Município. Rogou por suas indicações que são: Extensão de rede elétrica, com
instalação de postes com luminárias no loteamento São Jorge Simião, nas proximidades da igreja São José, situada em Nativo de Barra Nova, a região está crescendo e é
necessário para atender a população com qualidade; Extensão de rede elétrica com
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instalação de postes com luminárias na rua Projetada, situada na comunidade Sítio da
Ponta, Distrito de Nativo de Barra Nova (ao lado do bar Luxúria), para melhor atender a
população. Em seguidas, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, no dia 21 de setembro o município comemorou 477 anos de colonização, expressou sua felicidade em fazer parte dessa história como filho desta cidade, relatou que há
20 anos vem realizando dentro de São Mateus retiro de avivamento na igreja a qual o
mesmo congrega, fizeram uma carreata profética sando do Município de São Mateus
até o balneário de Guriri sendo boca profética por onde passaram, relatou que nesta
semana acontecerá uma agenda de ordem de serviços e inaugurados obras da gestão
do Prefeito Daniel e do Governador pelo trabalho e olhar pelo Município, agradeceu ao
Secretário Albino por não medir esforços em atender a população. Rogou por suas indicações que são: Reforma do prédio da Unidade Básica de Saúde, situada no bairro
Morada do Ribeirão, há uma necessidade de uma reforma e de equipamentos; Aquisição de terreno na comunidade Km 13 para a construção de área de lazer, para atender
a comunidade que tanto necessita, pois é uma comunidade carente. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira que iniciou sua
fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, expressou sua alegria no
termino do calçamento das ruas do bairro Bonsucesso, pois os moradores sonhavam
com esta obra, no dia 25 de setembro haverá inauguração no bairro de mais uma,
agradeceu a empresa Multiface pela limpeza no bairro Colina. Rogou por suas indica ções que São: Construção de sistema de drenagem pluvial na rua Casimiro de Abreu,
situada no bairro Ayrton Senna; Reitera a indicação nº 462/2021 que diz respeito a in tensificação das ações do carro fumacê no bairro Aroeira e adjacências. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a cadeira da presidência ao Vice-presidente para proferir
seu discurso “Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, Servidores, público presente, imprensa. ‘Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia’,
sob a inspiração desta lapidai-a assertiva do nosso escritor Guimaraes Rosa, inicio
este discurso para dirigir-me aos meus pares e a toda sociedade mateense. 21 de setembro de 2021, uma data marcante em minha vida, marcante por vários motivos, primeiro pois é aniversario da minha mãe, segundo pois é aniversario do meu irmão Marcelo e, terceiro aniversário da cidade a qual eu nasci, cresci e que pretendo passar
meus últimos dias, São Mateus. Em 477 anos de emancipação política do nosso Município, hoje me encontro como parlamentar desta Casa de Leis, é um motivo de muito
orgulho, pois este Parlamento tem feito aquilo que nós falamos lá no início, 1º de janei ro de 2021, nós vamos fazer história e estamos fazendo com um parlamento que os
números indicam 85% da população que hoje aplaudem a forma de condução de que
este parlamento tem tido, em harmonia entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo,
São Mateus é outra, respira um novo ar. E ontem umas 16 horas e 20 minutos estava
descansando um pouco quando recebi uma ligação que me deixou triste, mas não posso dizer que não fiquei feliz, uma ligação do Governador do Estado do Espírito Santo,
Renato Casagrande, onde citou alguns motivos dele não poder estar no evento do dia
25 de setembro pois será as 18 horas e, o Governador com a humildade que ele tem
demonstrou o que é ser um grande líder, o mesmo me convenceu de entregar a comenda que foi aprovada pelo parlamento e, entrega-lo a comenda no sábado pela manhã, já que a noite ele não poderá estar presente. Quão sólida está este parlamento, o
Governador assinará ordem de serviço de 5 (cinco) pontes dentro do Município, pelo
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Secretaria de Agricultura do Estado; ordem de serviço de construção de quadra de esporte em Guriri; ordem de serviço de pavimentação da rua de acesso a empresa Oxford; ordem de serviço para construção de 30 (trinta) moradias no bairro Ayrton Senna;
inauguração da pavimentação da rua 5 de acesso aos bairros Bonsucesso I e II. É este
orgulho de ver a população ser beneficiada com o nosso trabalho, que está dando estabilidade política ao nosso Município. Meu muito obrigado. ORDEM DO DIA: Em seguida, o Senhor presidente submeteu em discussão, em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Isael Aguilar, retificou que a indicação nº 643/2021
Implantação de Centro de Referência da Juventude no bairro Vila Nova fosse trocado
para Nova Lima, pois a Vereadora Ciety Cerqueira já havia feito a mesma indicação
para o Bairro Vila Nova. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu apalavra ao Vereador Cristiano Balanga, que rogou por sua indicação viabilize a adesão do município de
São Mateus ao programa Titula Brasil, a adesão aumenta a titulação das regiões rurais,
pediu para que todos os nobres edis para assinarem juntos. O Senhor Presidente determinou a Secretaria Legislativa os nomes dos nobres edis na indicação 636/2021. Em
seguida o Senhor Presidente submeteu em votação as Indicações de nºs 630 à
650/2021 tendo sido aprovados por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente
submeteu em discussão e votação do Requerimento de nº 018/2021, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação das Moções de nºs 097 à 102/2021, tendo sido aprovados por unanimidade. Em
seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação em Turno Único, do
Projeto de Lei n° 022/2021, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação em Turno Único, do Projeto de Lei
n° 056/2021, 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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