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Ata nº 043/2021 da reunião da 36ª Sessão Ordinária, realizada aos 28 (vinte e oito)
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 042/2021. 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  28/09/2021  que  continha:  PODER
EXECUTIVO  :   OF/PMSM/SMGAB  Nº  448/2021, da  Prefeitura  Municipal  de  São
Mateus, protocolizado sob o nº 001216/2021, datado de 22 de setembro de 2021, que
encaminha  resposta  das  Indicações  nºs 610  à  629/2021;  OF/PMSM/SMGAB  N°
447/2021,  da  Prefeitura  Municipal  de  São  Mateus,  protocolizado  sob  o  n°
001217/2021,  datado  de  22  de  setembro  de  2021,  que  encaminha  Lei  Municipal
sancionada de n° 1.969/2021;  LEI Nº 1.969/2021, que  “RATIFICA O PROTOCOLO
DE  INTENÇÕES  FIRMADO  ENTRE  O  MUNICÍPIO  DE  SÃO  MATEUS  E  O
CONSÓRCIO  PÚBLICO  PRODNORTE,  PESSOA  JURÍDICA  DE  NATUREZA  DE
DIREITO  PRIVADO,  COM  A  FINALIDADE  DE  TRANSFORMAR  A  NATUREZA
JURÍDICA DESTE CONSÓRCIO, QUE PASSARÁ PARA CONSÓRCIO PÚBLICO DE
DIREITO  PÚBLICO,  NA  FORMA  DA  LEI  11.107/2005  E  DE  SUA
REGULAMENTAÇÃO”.  PODER LEGISLATIVO: requerimento protocolizado sob o nº
001232/2021,  pelo  Vereador  CARLINHO  SIMIÃO,  solicitando  o  uso  da  Tribuna
Popular, para que o Sr. Benedito Bottoni - Proprietário da Spinassé Confecções e do
Cerimonial Porto dos Encantos, faça pronunciamento sobre o empreendedorismo e
serviços prestados no Município de São Mateus; Requerimento protocolizado sob o nº
001241/2021, pelo Vereador PAULO FUNDÃO, solicitando o uso da Tribuna Popular,
para  que  o  Sr.  Rogério  Oliveira  Faleiros  –  Docente  do  Ceunes/Ufes,  faça
pronunciamento sobre o Projeto de Criação de Laboratório de Diagnóstico Molecular;
PROJETO DE LEI Nº 061/2021, que “INSTITUI COMO ATIVIDADE ESSENCIAL AS
ACADEMIAS  DE  ESPORTE  DE  TODAS  AS  MODALIDADES,  AS  ESCOLAS  DE
DANÇA E OS DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
EDUCAÇÃO  FÍSICA  E  DE  PRÁTICA  DA ATIVIDADE  FÍSICA  NO  ÂMBITO  DO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS”, do Poder Legislativo, de autoria do Vereador Gilton
Gomes;  PROJETO  DE  LEI  Nº  062/2021,  que  “DÁ  A ATUAL (VIA LOCAL)  RUA
BANDEIRANTE SITUADA NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL SOMA ESTÂNCIA NO
BAIRRO  AVIAÇÃO,  A DENOMINAÇÃO  DE  “DANIEL RESENDE  CARVALHO”,  do
Poder  Legislativo,  de  autoria  dos  Vereadores  Delermano  Suim  e  Paulo  Fundão.
PROPOSIÇÕES: indicação  nºs 651  e  652/2021  de  autoria  do  Vereador  Adeci  de
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Sena, calçamento da Rua do Cristo, na Comunidade do Campo Grande; calçamento
da Rua do Miranda, situada na Comunidade Campo Grande, Distrito de Nativo de
Barra Nova;  indicação nºs 653 e 654/2021 de autoria do Vereador Carlinho Simião,
aquisição  de  área  de  terra  no  Distrito  de  Nativo  de  Barra  Nova,  para  ser
disponibilizada  aos  praticantes  de  cavalgada;  pavimentação  da  avenida  Raphael
Barbosa Brahim, lado norte, no bairro Guriri; indicação nºs 655 e 656/2021 de autoria
da  Vereadora  Ciety  Cerqueira,  calçamento  rural  das  estradas  das  comunidades
Sagrado  Coração  de  Jesus,  São  Pio  X  e  São  Pedro,  Distrito  de  Nestor  Gomes;
construção de ponte nas comunidades São Bento e Córrego da Areia,  Distrito de
Nestor  Gomes;  indicação  nºs 657  e  658/2021  de  autoria  do  Vereador  Cristiano
Balanga,  pavimentação  com  bloquetes  da  Rua  lateral  às  novas  instalações  do
Sest/Senat, localizada no Bairro São Benedito (Rodocon) até a altura do portão da
referida instituição; pavimentação com bloquetes da rua Guaçuí, localizada no Bairro
Litorâneo; indicação nºs 659 e 660/2021 de autoria do Vereador Delermano Suim,
abertura da Rua Cedro no Bairro San Remo, interligando-a à Rua Emília Gonçalves,
no Loteamento Jardim Bom Gosto, Bairro Carapina; aterro da Rua 03, situada no
Loteamento Mundo Novo, na Comunidade Brejo Velho, lado norte, no Bairro Guriri;
indicação nºs 661 e 662/2021 de autoria do Vereador Gilton Gomes,  regularização
Fundiária do Bairro Guriri;  pavimentação em toda extensão da Avenida Maria Eliza
Rios, situada no Bairro Bonsucesso I;  indicação nºs 663 e 664/2021 de autoria do
Vereador Isael Aguilar; calçamento da Rua Domingos Duarte Santos (antiga rua 16),
lado sul, no Bairro Guriri; calçamento da Rua Adriana Barbosa Caran (antiga rua 07),
lado sul, no Bairro Guriri; indicação nºs 665 e 666/2021 de autoria do Vereador Lailson
da Aroeira,  capina, limpeza e retirada de entulhos da Rua Santa Maria, situada no
Bairro  Bonsucesso  III;  reitera  a  indicação  de  nº  038/2021,  que  diz  respeito  a
construção da rede de esgoto do Bairro Colina;  indicação nºs 667 e 668/2021 de
autoria do Vereador Paulo Fundão,  recuperação do asfalto em toda a extensão da
Avenida  Cricaré,  trecho  compreendido  do  DER  (Departamento  de  Estradas  de
Rodagem do  Estado)  até  as  proximidades  dos  Casarões  do  Porto;  aquisição  de
bicicletas para os agentes de combate as endemias; indicação nºs 669 e 670/2021 de
autoria  do  Vereador  Robertinho  de  Assis,  instalação  de  dois  (02)  postes  com
luminárias no beco da Alegria, situada na estrada de acesso à Comunidade Nativo de
Barra  Nova;  substituição  de  poste  de  ferro  por  outro  de  concreto,  bem  como
instalação de lâmpada de LED na Rua Palmira Vieira  da Silva,  casa nº  36,  lado
esquerdo,  sentido São Mateus/Guriri,  (primeira casa de esquina),  no Bairro Pedra
D’Água;  moção nº 103/2021 voto de congratulação do Vereador Carlinho Simião ao
senhor  BENEDITO  BOTTONI,  Proprietário  da  loja  Spinassé  Confecções  e  do
Cerimonial Porto dos Encantos, pelos relevantes serviços prestados ao Município de
São Mateus, enquanto comerciante;  moção nº 104/2021 voto de congratulação do
Vereador Isael Aguilar  ao senhor FERNANDO FACHETTI, sócio majoritário da F.F.
Agrícola, pelos relevantes serviços prestados por meio da geração de empregos, no
Município  de São Mateus -  ES. Em seguida,  o Senhor Presidente convidou o ex
Vereador e pastor Itél Paulo, para ocupar assento, em seguida, o Senhor Presidente
convidou o  Benedito Bottoni e sua esposa, para assentar no banco de honra. Em
seguida,  o  Senhor  Presidente  convidou  o  Professor  da  Ufes,  o  senhor  Rogério
Oliveira Faleiros. Em seguida, o Senhor Presidente convidou o Fernando Fachett para
assentar no banco desta Casa de Leis. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
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palavra ao senhor  Benedito Bottoni,  que iniciou sua fala  cumprimentando a Mesa
Diretora e todos os presentes,  fez um breve relato sobre sua trajetória  pessoal  e
profissional  dentro da cidade de São Mateus,  relatou sobre o início  da confecção
familiar, iniciou com moda, hoje oferece uniformes escolares e empresariais e, com o
ver  da  cidade  crescendo  com  universidades  houve  uma  ideia  de  construir  um
cerimonial  para  atender  a  demanda  das  universidades,  escolas,  empresas  e
particular.  E  seguida,  o  Senhor  Presidente  concedeu a palavra  ao Vereador  Isael
Aguilar,  parabenizou pelo trabalho e esforço para poder construir  seu espaço. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho de Assis,
que parabenizou ao senhor Benedito, expressou sua felicidade em poder ver pessoas
de  outros  Municípios  e  estabelecer  em  São  Mateus.  Em  Seguidas,  o  Senhor
Presidente  concedeu  a  palavra  ao  Vereador  Cristiano  Balanga,  parabenizou  ao
trabalho do senhor Benedito. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao  Vereador  Delermano  Suim,  que  parabenizou  ao  trabalho  do  senhor  Benedito,
expressou  sua  alegria  por  São  Mateus  tê-los  recebido.   Em  seguida,  o  Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador  Kacio Mendes,  que fez memória que
cresceu próximo a família do senhor Benedito, parabenizou ao Carlinho Simião que
fez essa moção ao senhor Benedito. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra  ao  Vereador  Carlinho  Simião,  que  parabenizou  ao  Senhor  Benedito  pelo
trabalho, fez memória da amizade entre ambos, expressou sua alegria em poder ter o
conhecido.  Em  seguida,  o  Senhor  Presidente  fez  a  entrega  do  certificado  de
congratulação. Em seguida, o Senhor Presidente, realizou a entrega do certificado de
congratulação  a  senhora  Poliana  Pedroni.  Em  seguida,  o  Senhor  Presidente
concedeu a palavra ao senhor Fernando Fachet, que iniciou sua fala cumprimentando
a Mesa Diretora e todos os presentes, fez um breve relato sobre sua trajetória de vida
pessoal e profissional, trouxe alguns projetos agrícolas para a região interior de Nova
Lima e região, gerando empregos para as pessoas da comunidade de Nova Lima,
expressou que optou por mãos de obras local para ajudar no desenvolvimento da
comunidade. Em seguida, o Senhor Presidente realizou a entrega do certificado de
congratulação  ao  senhor  Fernando  Fachet.  Em  seguida,  o  Senhor  Presidente
concedeu a palavra ao Vereador  Isael  Aguilar,  que expressou a alegria  em poder
receber  o  empresário  Fernando,  que o  empreendimento  do mesmo está  gerando
emprego na comunidade, convidou aos nobres edis para conhecer o local onde está
localizado  a  empresa  do  Fernando  Fachet.  Em  seguida,  o  Senhor  Presidente
concedeu  a  palavra  ao  senhor  diretor  Luiz  Antônio  Favaro  que  iniciou  sua  fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, onde relatou que veio pedir
votos  sobre  o  projeto  que  está  em  tramitação  da  assembleia  federal  (deputado
federal),  é  um projeto da CEUNES que abrange a toda a comunidade mateense,
podendo atender a mais comunidades. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao professor Rogério Faleiros, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
Diretora e todos os presentes, relatou que está no Espírito Santo a pouco tempo, mas
que já se sente mateense, é professor da UFES, expressou que o norte do espirito
santo tem uma fonte catalizadora de recursos humanos. Este projeto que está em
tramitação traz emendas para a educação e pesquisa para o norte do Espírito Santo
sobre  diagnósticos  moleculares  para  a  curácea  de  vírus  de  diversas  formas,  a
proposta é estruturar um local para equipar tecnologicamente em estudos genéticos
de curas para diversas doenças (vírus). O mesmo pede para que a população vote
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este  projeto  que  está  em  votação  on-line,  onde  vem  a  emenda  para  pesquisas
atender  a  comunidade desafogando as  clinicas.  G  RANDE EXPEDIENTE  :  com 08
(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 sobre os trabalhos que teve durante a semana passada,
teve um evento com o Governador do Estado inaugurando algumas obras, agradeceu
ao Título que recebeu dos nobres edis. Relatou sobre os postes de luzes que está
sendo  colocado  na  região  do  Rodocon  ao  Seac  que  tentaram  embargar  sem
documentação. Rogou por suas indicações que são: Pavimentação com bloquetes da
Rua lateral às novas instalações do Sest/Senat, localizada no Bairro São Benedito
(Rodocon)  até  a  altura  do  portão  da  referida  instituição,  para  melhor  atender  a
população;  Pavimentação  com  bloquetes  da  rua  Guaçuí,  localizada  no  Bairro
Litorâneo,  para  melhor  atender  a  população.  Em  seguida,  o  Senhor  Presidente
concedeu  a  apalavra  ao  Vereador  Kacio  Mendes,  que  iniciou  sua  fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os pressentes, relatou sobre o ocorrido logo
cedo com o Prefeito Daniel Santana, onde ele acredita que o mesmo tem o direito de
se defender. Relatou que no sábado dia 25/09/2021 teve uma agenda com o Prefeito
Daniel e o Governador do Estado, inaugurações e assinaturas de ordens de serviços
para a melhoria da cidade. 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, relatou sobre o dia 27/09/2021 que foi o Dia Nacional do Idoso,
dia  de  homenagear  as  pessoas que carrega em suas histórias  de ensinamentos,
conselhos e lembrar que todos irá envelhecer. Relatou sobre as pessoas que fez o
uso da tribuna de pessoas que são importantes, os professores da UFES sobre o
curso  de  medicina,  das  pessoas  que  outros  municípios  que  vem  para  o  nosso
Município  e  gera  emprego  para  os  munícipes,  ajudando  no  desenvolvimento  da
economia do Município. relatou sobre o trabalho do Governador em estar olhando por
São Mateus. Rogou suas indicações que são:  Instalação de dois (02) postes com
luminárias no beco da Alegria, situada na estrada de acesso à Comunidade Nativo de
Barra Nova, atende o anseio de segurança no local; Substituição de poste de ferro por
outro de concreto, bem como instalação de lâmpada de LED na Rua Palmira Vieira da
Silva,  casa  nº  36,  lado  esquerdo,  sentido  São  Mateus/Guriri,  (primeira  casa  de
esquina),  no  Bairro  Pedra  D’Água,  está  colocando  a  comunidade  em  risco.  Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião que
declinou sua fala. 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, relatou sobre as inaugurações e ordens de serviços que beneficiará todo o
Município,  uma  delas  é  a  rua  5  do  bairro  Bonsucesso  que  está  atendendo  a
comunidade daquela comunidade. Relatou sobre o dia de ontem pela sua passagem
de aniversario, seus assessores e familiares e os demais nobre edis desta Casa de
Leis que comemorou com eles este dia. Rogou por suas indicações que são: Capina,
limpeza e retirada de entulhos da Rua Santa Maria, situada no Bairro Bonsucesso III,
é  uma reivindicação da comunidade;  reitera  a  indicação de nº  038/2021,  que diz
respeito a construção da rede de esgoto do Bairro Colina, é reforçando a indicação
feita no início de seu mandato. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Vereador Delermano Suim, declinou sua fala. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu apalavra ao Vereador Adeci de Sena que declinou sua fala. Em seguida, o
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Senhor  Presidente  transferiu  a  cadeira  da  presidência  para  proferir  seu  discurso.
“Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, Servidores, público
presente, imprensa, meu muito boa tarde. ‘O que nos define não é o que os outros
pensam de  nós,  é  o  nosso  compromisso  com a  verdade  que  nos  habita’  sob  a
inspiração desta erudita assertiva inicio meu discurso para me dirigir aos meus pares
e a toda sociedade mateense. Na semana pretérita nós tivemos a honra de receber
nesta augusta Casa de Leis,  uns dos Deputados Federais mais atuante do nosso
Parlamento Federal, recebemos nesta Casa um jovem que demonstrou ao Brasil que
a oxigenação dos nossos políticos é de extrema importância,  um jovem que está
exercendo o primeiro mandato Deputado Federal, Felipe Rigoni. E podemos dizer que
tem tudo a ver com o desenvolvimento que a região norte e o Estado do Espírito
Santo vai ter nos próximos anos, um jovem que lutou e conseguiu com que a sal-
gema da nossa região fosse explorada e, já tem os ganhadores do leilão em breves
dias essas empresas já estarão trabalhando para explorar o sal-gema e, a geração de
emprego  que  vão  beneficiar  a  milhares  de  pessoas,  mas  o  Deputado  Felipe  me
ensinou uma coisa, se nós só retiramos a sal-gema e mandar para fora do país, nós
falhamos, palavras dele, pois nós precisamos transformar essa matéria prima aqui
mesmo trazendo empresas para cá, para nossa região, para transformar a sal-gema
em PVC e inúmeros outros  produtos  e,  se nós fizermos isso  será  gerado 15 mil
empregos, mais um Deputado Federal  presente nesta Casa de Leis,  mostrando o
prestigio e o respeito que hoje esta Casa de Leis tem perante a sociedade, a noite
conforme falei anteriormente fui em um evento na FVC com o Deputado Felipe Rigoni,
dialogamos, trocamos algumas ideias me convidou para ir a Brasília. No sábado o
nosso Governador, Renato Casagrande, assim como ele havia dito em uma reunião
que tivemos com ele no Palácio Anchieta, o Governador nos brindou com um sábado
inesquecível,  inaugurações  de  obras,  assinaturas  de  ordens  de  serviços,  de
convênios e muitas outras obras que virão para o Município de São Mateus. E, eu
repito, além do Governador estavam aqui inúmeros Deputados Estaduais e Federais
e, isto tem a digital desta Casa de Leis, pois o Município mudou de janeiro até os dias
de hoje, mudando de forma positiva, temos hoje uma estabilidade política aprovada
pela  sociedade,  por  que  as  pesquisas  indicam  que  há  uma  harmonia  entre  os
Poderes Legislativo e o Executivo, tendo aprovação de 85% da população, estão se
perguntando o que acontecerá depois dos fatos ocorridos hoje em nosso Município, o
que  importa  é  que  este  Poder  Legislativo  é  um  poder  independente  e,
independentemente sempre repetirei, de quem esteja na cadeira de Prefeito o papel
primordial desta Casa é dar a estabilidade política que Município precisa, pois através
da estabilidade política nós teremos investimentos do Governo Federal, do Governo
Estadual,  Deputados Estaduais e Federais,  Senadores que trarão recursos para o
nosso Município e, os empresários olharão diferenciado para São Mateus. E é isso
que continuaremos semeando,  independentemente dos fatos ocorridos nós vamos
continuar  sempre  semeando  a  convergência  da  união  nos  poderes.  Mas  com  a
estabilidade que o povo precisa para que possamos gerar empregos, gerar renda
para a nossa sociedade. Por último, não poderia deixar de falar das comendas e
títulos que entregamos no dia 25 no sábado, fiquei muito honrado com a presença de
todos que contribuíram para o bem estar  e  o desenvolvimento do Município,  que
foram devidamente  reconhecidos  por  cada  um dos  Senhores  Vereadores,  muitos
jogam pedras e o que importa que a Sessão Solene ocorrida no dia 25 de setembro
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de 2021,  ela ocorre há mais de 30 anos neste parlamento,  o único ano que não
ocorreu foi o ano de 2020. Então, aqueles que jogam pedras deveriam rever seus
conceitos, há uma passagem Bíblica  em João 8, 7 “quem não tiver pecado que atire
a primeira pedra”, não olha sua própria vida, não olha seu passado como se fossem
os paladinos da ética, os arautos da honestidade, cuidado, o futuro a Deus pertence,
eu creio que fizemos e que ocorre há mais de 30 anos,  nós fizemos o papel  de
legislador e cumprimos a lei, no que tange aos acontecimentos da cidade o nobre
Vereador Kacio Mendes já falou aqui e eu adiro as suas congruentes assertivas e
vamos aguardar o desenrolar dos fatos, se errou? Pague, mas tem o direito a defesa,
como  advogado  eu  sempre  aprendi  o  princípio  da  ampla  defesa  é  de  extrema
importância,  não saia atirando pedras pois  não se sabe o dia  de amanhã,  vocês
nunca  vão  me  ver  torcendo  pelo  quanto  pior  melhor,  jamais.  Posso  ter  minhas
divergências políticas, confesso que é triste para a nossa Cidade, o clima fica pesado,
nebuloso, mas não devemos torcer para que as pessoas passem o que muitos podem
estar passando, pois não sabemos o dia de amanhã. Então deixo aqui o meu abraço,
meu carinho a todas as pessoas que estão passando por esta dificuldade, que elas
possam se defender e,  mostrar a justiça se realmente aquilo aconteceu, mas não
cabe a mim julgar, cabe a nós parlamentares continuarmos trabalhando, como disse
aqui, nós não podemos parar de trabalhar em prol do povo, em prol da nossa Cidade,
pois, foi para isso que ganhamos a eleição e não tenho dúvida disso, este parlamento
não se cansará de trabalhar em prol da nossa sociedade. Muito obrigado.  O  RDEM  
DO DIA: Em seguida, o Senhor presidente submeteu em discussão indicações de nºs

651 à 670/2021, 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, duas ruas que precisam de atenção, pois a região está crescendo. Em
seguida, o Senhor presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, rogou por
suas indicações que são: Abertura da Rua Cedro no Bairro San Remo, interligando-a
à Rua Emília Gonçalves, no Loteamento Jardim Bom Gosto, Bairro Carapina, uma
reivindicação da comunidade local e também para quem precisa usar esta travessia;
Aterro da Rua 03, situada no Loteamento Mundo Novo, na Comunidade Brejo Velho,
lado  norte,  no  Bairro  Guriri,  existe  uma  necessidade  para  a  comunidade  poder
trafegar  no  local.  Em  seguida,  o  Senhor  Presidente  submeteu  em  votações  as
indicações e nºs 651 à 670/2021, tendo sido aprovados por unanimidade. Em seguida,
o  Senhor  presidente  submeteu Discussão  e  votação  das  Moções  de  nºs 103  e
104/2021, tendo sido aprovados 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.

                        PAULO FUNDÃO                      KÁCIO MENDES
                           Presidente                       Vice-Presidente
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