Câmara Municipal de São Mateus
Estado do Espírito Santo

Ata no 00112021 da reunião da 1a Sessão Ordinária realizada aos 12 (doze) dias do
mês de janeiro de2021 (dois mil e vinte um), às 15h00m (quinze horas), Reuniu-se
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
Vereador Paulo Fundão, Secretariado pela 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",
convidando o Vereador Delermano Suim, para que efetuasse a leitura de um trecho
da Bíblia Sagrada. Usando de suas prerrogativas iegais, o Senhor Fresider;t*
convidou para tomar assento na cadeira de honra o Excelentíssimo Senhor Prefeitg
do Município de Conceição da Barra, Wallyson Vasconcelos, conhecid
carinhosamente como Mateusinho. PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Preside
solicitou a ilustre 1a Secretária que efetuasse a chamada dos Senhores Vereadores,
para verificação do quórum legal, que responderam presente 11 (onze) Senhores
Vereadores. Adeci de Sena, Carlinho Simião, Ciety Cerqueira, Cristiano Balanga,
Delermano Suim, Gilton Gomes, lsael Aguilar, Kacio Mendes, Lailson da Aroeira,
Paulo Fundão, Robertinho de Assis. Em seguida o Senhor Presidente determinou que
colocasse à disposição dos Senhores Vereadores as atas da Sessão Solene
preparatória para instalação da nova Legislatura e posse dos eleitos, PREFEITO,
VICE-PREFEITO e VEREADORES e da Sessão Legislativa específica para eleição
da Mesa Diretora biênio 202112022, informando que se ninguém tiver nenhuma
retificação a fazer será considerada aprovada. Ato contínuo o Senhor Presidente
solicitou a 1a Secretária que procedesse a leitura dos expedientes, que constou o
seguinte: PO_DER EXHCUTIVÇ: SFIPMSM/§MGAB í\l' 0S1 i202'tr, protoeclizadr:r
o n' 00000712021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha
Sancionada n' 1 .933t2021; Leitura da Lei n" 1.933t2021 que - "DISPÕE SOBRE A
cRlAÇÃo DA CATEGORTA DE USO TNDUSTRTAL CONDOMíN|O rruOUStn
NO MUNTCíptO Or SÃO MATEUS/ES, E DA OUTRAS pROVtDÊNC|AS"; OF/PM
SMGAB N'002/2021, protocolizado sob o n" 00000512021, da Prefeitura Municipal
de São pMateus, que encaminha Lei Sancionada n' 1 .93412021; Leitura da Lei n"
"O11ERA A LEI No 1.89912020 (OUE ESTABELECE AS
1.93412021
DIRETRIZES ORÇAMENTARTAS PARA O EXERCíCIO Or 2021) PARA DAR NOVA
REDAÇÃO AO ART. 21 E DA OUTRAS PROVIDÊNC|AS"; OF/PMSM/SMGAB N"
00312021, protocolizado sob o n' 00000412021, da Prefeitura Municipal de São
Mateus, que encaminha Lei complementar n" 13512021; Leitura da Lei complementar
n' 13512021 que "INSERE ARTTGO 156-A A SEÇÃO Vil, CAPíTULO tV DA LEt N".
A79, DATADA DE 14 DE DEZEMBRO DE
CODIGO TRIBUTARIO
MUNICIPAL"; OF/PMSM/SMGAB N" 004/2021, protocolizado sob o n' 00000612021,
da Prefeitura [Municipal de São Mateus, que encaminha Veto AM12021; Leitura do
Veto 0G1/20Ê1 "VETÂ.ffi BAffi.üEALffiHft'{TÊ ü FRGJHTÕ üE §-Hl N'. SS5f2t}8fl, Ce
autoria do Poder Executivo de 22 de dezembro de 2020, que ESTIMA A RECEITA E
FIXAA DESPESA PARA O EXERCíC|O rtrunNCEtRO DE 2021"; OF/pMSM/SMGAB
N" 006/2021, protocolizado sob o n" 00002412021, da Prefeitura Municipal de São
Mateus, que indica o Senhor Vereador Cristiano de Jesus Silva para atuar como Líder
de Governo perante esta Casa de Leis. PODER LEGISLATIVO: Ofício protocolizado
sob o n' 00001812021, de autoria do Vereador Roberto Pedro de Assis, L|DER DO
BLOCO PARLAMENTAR "JUNTOS SOMOS MAIS FORTES", QUê, com fundamento
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Câmara Municipal de São Mateus
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no inciso V do arL. 22 da resolução n' 003/2009 - Regimento lnterno encaminha
indicação dos membros das Comissões Permanentes, que serão assim constituídas:
CoMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, DIRE|TOS HUMANOS, CIDADANIA E
REDAÇÃO: Gilton Gomes de Jesus (PSDB); COMISSÃO DE FINANÇAS,
ORÇAMENTO E FISCALIZaÇÃO: Delermano Ramos Suim (PATRIOTAS), Gilton
Gomes de Jesus (PSüü), Roher-to Pedro de Assrs (PSB); Gü&*$SSAü üffi üffiR'q$,
URBANISMO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. Delermano Ramos Suim
(PATRIOTAS); COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE, AGRTCULTURA E
MEIO AMBIENTE: Adeci de Sena (CIDADANIA), Roberto Pedro de Assis (PSB);
Ofício protocolizado sob o no 00001912021, de autoria do Vereador Lailson
Gonçalves Campos, LíDER Do BLoCo PARLAMENTAR "UNIDO PoR SAo
MATEUS", QUê, com fundamento no inciso V do Art. 22 da Resolução n" 003/2009 Regimento lnterno, encaminha indicação dos membros das Comissões Permanentes,
que serão assim constituídas: COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA,
DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E REDAÇÃO: Lailson Gonçalves Campos
(SOLIDARIEDADE), lsael Rodrigues Aguilar (PSL), Ciety Cerqueira (PT»
coMlSSÃo DE FINANÇ_AS, oRÇAMENTo E FtScALlzAÇÃo: tsaet Rodrigue§
Aguilar (PSL); COMTSSÃO DE OBRAS, URBANTSMO E TNFRAESTRUTÚRA
MUNICIPAL: Cristiano de Jesus Silva (PROS), Lailson Gonçalves Campos
(SOLIDARIEDADE), Carlinho Simião Correia (PODEMOS); COMISSÃO DE
EDUcAÇÃo, ctiLTURA, s,qÚsH, AffiRtc[JLTURA E MEI0 &fidEBsEruT§: cristiano de
Jesus Silva (PROS), Carlinho Simião Correia (PODEMOS). lndicações de n.o 00í e
00212021 de autoria do Vereador Adeci de Sena, que solicita: Aquisição de área de
terra na Comunidade Campo Grande para construção de equipamentos públicos, tais
como: escola, unidade de saúde e área de lazer; e Elaboração de projeto para
contenção de erosão em Barra Nova. lndicações de nos 003 e 00412021 de autoria
do Vereador Carlinhos Simião, que solicita: Construção de Centro de Vivência para
atender a comunidade e, em especial, a 'Associação da Terceira ldade, Vida Nova
Nossa Senhora de Fátima', bem como de um Centro de Educação lnfantil Municip,ql
na antiga quadra do Apolo, situada no bairro Fátima; e Aquisição de área de terra
Nativo de Barra Nova para construção de Centro de Educação lnfantil Municipal.
lndicações de nos 005 e 00612021 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, que
solicita: Perfuração de poço artesiano na Comunidade Km 44, Distrito de Nestor
Gomes; e lluminação do campo de futebol situado na Comunidade Santa Rosa de
Lima, Distrito de Nestor Gomes. lndicações de nos 007 e OAü2021 de autoria do
Vereador Cristiano Balanga, que solicita: término da construçãer da rede de esgoto e
ativação da Estação de Tratarnento de Esgoto no bairro SEAC (Esplanada); e
Término do calçamento da Travessa Roberto Arnizaut Silvares até o entroncamento
com Rua Copa 70, entre os bairros Nova São Mateus e São Pedro. lndicações de no
04U2021- de autoria dos Vereadores Delermano Suim e Kacio Mendes, que
solicitam: Pavimentação das Ruas Élcia Toscano e Arnaldo Bastos, situadas no bairro
Jaqueline; no 01012021 de autoria do vereador Delermano Suim, Extensão de rede
elétrica com instalação de postes com luminárias na Rodovia Miguel Curry Carneiro,
do Km 37 ao Km 41, Distrito de Nestor Ggmes. lndicações de nos 011 e 01212021 de
autoria do Vereador Gilton Gomes, que solicita: Construção de campo de futebol no
bairro Santa Teresa; e Construção de prédio para instalação do CEIM Nossa Senhora
Aparecida, situado no Bairro Porto. lndicações de nos 013 e 01412021de autoria do
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Vereador lsael de Agui[ar, que soliüita. Cafçamentç da R*a Oswaldo Sçhubaçk,
situada em ltauninhas; e Reforma da Praça Bernardo Santana, situada na
Comunidade Nova Lima. lndicações de no 01512021 de autoria dos vereadores
Kacio Mendes Delermano Suim, que solicita: Pavimentação asfáltica da Avenida João
Nardoto E Rua Clemente Sartório, que dão acesso, respectivamente, aos bairros
Forno Velho (COHAB) e Jaqueline; n' 01612021 autoria do vereador Kacio Mendes,
Manilhamento da vala e pavimentação asfáltica da Avenida Antônio Costa Leal, que
Iiga os bairros Residencial Park Washington e Forno Velho (COHAB). lndicações de
Íros 017 e 01812021 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, que solicita:
Manilhamento da vala situada no final da Avenida Recanto das laras, no bairro
Morada do Ribeirão; e Calçamento das Ruas Acácio de Oliveira Campos e Santa
Rita, situadas no bairro São Miguel (nas proximidades da EMEF 'Professora Marizete
Venâncio do Nascimento' e CEIM 'Brilho .do Saber'). lndicações de nos 0't9 e
020120201de autoria do Vereador Robertinho de Assis, que solicita: Limpeza geral do
leito e margem do valão situado no bairro Pedra D'água (trecho com início atrás do
Hospital Roberto Arnizaut Silvares e térrnino nos fundos do Restaurante do Baiano
Construção de Centro de Vivência no loteamento Jardim Eldorado do Bairro Pedra
D'água). lndicação de no 02112021de autoria do Senhor Presidente, Vereador Paulo
Fundão, concernente ao imóvel de propriedade da Suzano Papel e Celulose,
registrado sob matrícula no 3.405 no cartório de registros de imóveis de São Mateus
em toda sua extensão, onde existia o conhecido Ginásio do Greca, que atualmente
encontra-se em estado de abandono. MoçÕes nos 001 e 00212021 de pesar de
autoria dos Vereadores Paulo Fundão, Adeci de Sena, Carlinho Simião, Ciety
Cerqueira, Cristiano Balanga, Delermano Suim, Gilton Gomes, lsael Aguilar, Kacio
Mendes, Lailson da Aroeira, Robertinho de Assis, respectivamente: aos familiares do
Sr. ELIAS CARVALHO DE SOARES, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia
20 de dezembro de 2020 e aos familiares do Sr. JOSENY VIEIRA MESSIAS,
virtude do seu falecimento ocorrido no dia 18 de dezembro de 2020. Da
seguimento ao Pequeno Expediente, com 6 (seis) vereadores inscritos,
a palavra para o Líder de Governo, Cristiano Balanga, que iniciou sua fala
cumprimentando os novos vereadores e as famílias que estão passando por
momentos difíceis, se colocando a disposição dentro do município a ter visão arnpia
para todos. O mesmo retrata do desejo de mudanças definitiva dentro do município
para proporcionais dias melhores para a população e, juntamente com os nobres
pares estão buscando entender melhor a casa, para poder buscar o que a população
espera do legislativo e executivo. O Senhor Presidente concede a palavra o vereador
Adecy de Sena, que cumprimentou a todos os presentes, relatou que irá trabalhar por
sua comunidade, buscando escolas e educação para a região onde ele está
representando para as crianças, fez uma colocação em relação ao meio ambiente
das localidades do Barra Nova e Nativo. O Senhor Presidente passou a palavra para
o vereador lsael Aguilar, inicia cumprimentando o Senhor Presidente e toda a mesa
diretora e os Colegas vereadores e ao público presente e aos telespectadores, ele
inicia sua fala com um pesar sobre o falecimento de um eleitor da comunidade. A
palavra é passada para o vereador Carlinho Simião, o senhor vereador inicia
cumprimentando a mesa diretora, novos vereadores, imprensa e funcionários da casa
e os internautas que estão assistindo, dando prosseguimento à sua fala, ele relata a
alegria de estar retornando a casa de leis, junto corn novos vereadores para fazerenn
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a diferença, trabalhar em consonância com o prefeito estabelecendo um diálogo
proficiente para São Mateus. Em parceria no antigo mandato com o vereador
Robertinho realizaram diversos trabalhos em prol da cidade e que darão continuidade
com vários projetos e serviços. Dando seguimento nas falas, o vereador Lailson,
inieia sua íala curnpnirnentando ã rftesê, com sntusia*rnc, CI v*readÕr L-ailson fmia da
oportunidade que está tendo em contribuir com a cidade, com uma nova visão, união
para o melhor para São Mateus, buscar soluções que contribuem para melhoria da
cidade. A palavra foi passada para o ultimo orador da sessão, Robertinho de Assis,
ele inicia sua fala cumprimentando o Senhor Presidente e a todos os presentes,
parabenizou aos novos vereadores, com o desejo de união para realizat um otimo
trabalho para o bem-estar da cidade de São Mateus, e com a aspiração do diálogo
entre os membros do legislativo. O vereador também ressaltou que a origem de su
vida pública é oriunda dos movimentos estudantis de São Mateus como. UMES'
(União Municipal dos Estudantes Secundaristas e UBES (União Brasileira dos
Estudantes Secundaristas). GRANDE EXPEDIENTE: com 10 (dez) Vereadores
inscritos, o Senhor Presidente concedeu a palavra para o Líder de Governo, Cristiano
Balanga, o vereador lembrou quando acompanhava as sessões na esperança de ser
ouvido e, hoje, como vereador pode ser ouvido e lutar pelas causas que julga ser
importante, se colocando à disposição da comunidade mateense, lembrou-se dos
bairros aos qr-rais a.ludou a "fLinda''", bairro Rodoeon ern'tr981,1o9c após bairrçr Seac,
que foi o bairro a qual obieve maior quantidade cie votos; as indicaçÕes que o
vereador Cristiano Balanga traz, é o termino da estação de esgoto do bairro Seac e o
calçamento inacabado e uma travessia do bairro nova São Mateus, pede aos colegas
parlamentares que o apoiem na realização destes serviços, lembrou-se da pandemia
que é necessário a conscientizaçáo com o agravamento e o avanço dos números de
infectados e óbitos e pede a parceria dos colegas vereadores nessa tarefa. Em
seguida, fez uso da palavra o Vereador Delermano que inicia sua indicação
Iembrando que mesmo representando seus bairros, os vereadores precisam saber
que eles são vereadores do município, e juntamente com o vereador Kacio Mendes
assinaram uma indicação em comum união, pois o mesmo acredita em uma cid
melhor, acredita que a aliança de todos pode realizar o melhor para cada bairrd
cidade. O Senhor Presidente concedeu à fala para a representante feminina no
parlamento, Ciety Cerqueira que ressaltou que ela não chegou até a Casa de leis por
sonhar sozinha, mas sim pela união dos trabalhadores do campo, como sendo
representante dos trabalhadores rurais quer trabalhar para a população do campo e
da cidade; resselta pela luta ds vaclna de inrunização contrã a corCIna vírus e, c{ile
vez em quando verá seus apoiadores junto a ela realizando seu trabalho, a mesma
pediu um minuto de silêncio pelas mais de 200.000 (duzentas mil) vidas ceifadas no
Brasil pela corona vírus. A Vereadora Ciety traz duas indicações, a comunidade Km
44(quarenta e quatro), distrito do Km 41(quarenta e um), que necessita do
abastecimento de água através do carro pipa que se desloca de São Mateus para a
Iocalidade, muitas vezes por conta da pandemia, essa água que é levada para a
comunidade não é o suficiente para consumo; a mesma reivindica a perfuração do
poço artesiano para que possa atender a demanda; além disso, a vereadora Ciety,
indica a iluminação para o campo de futebol situado na comunidade Santa Rosa de
Lima, Distrito de Nestor Gomes; Ciety finaliza sua fala com a seguinte fráse:
"envolver-se na política e uma obrigação para o cristão, nos cristãos não podemos
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nos fazer de Pilatos e lavar as mãos, não podemos, deve,mos nos envolver na
política, por que na política é uma forma mais elevada da caridade, por que ela
promove o bem comum". Fez uso da palavra o Vereador Adeci, traz a realidade de
sua comunidade que é parte do turismo do município, todavia, sua indicação vem
pela aquisição de um terreno para a construção de uma escola, uma unidade de
saúde e área de lazer para as famílias da região; a segunda indicação do vereador
Adeci, é para a contenção de erosão no balneário de Barra Nova. O Presidente
concedeu a palavra ao Vereador lsaelAguilar, que inicia seu discurso afirmando que
"vem com o desejo por uma São Mateus melhor e a união do legislativo para
conseguir realizar o trabalho ern sua cornunldade, que por quatro anos fiç*u
abandonada". Ato contínuo, o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinhd
Simião, que inicia seu discurso de esperança de um São Mateus melhor, e usou o
termo "São Mateus vai virar um canteiro de obras", no desejo de alavancar a cidade,
votando em projetos que váo fazer um município crescer, uma das indicaçÕes é um
centro de vivência na antiga quadra 'Apolo', no bairro ldeal, a segunda indicação é a
compra de um terreno paraa construção de um CEIM no Nativo de Barra Nova, que
é uma área grande, que vai de Guriri até Urussuquara, reivindicou também, uma
Casa para o legislativo, uma Câmara, para os vereadores. O Presidente Paulo
Fundão concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira, que fez uma indicação
na comunidade Morada do Ribeirão, no Recando das laras, refazer um cantinho de
rua que a enxurrada levou e ficou inacessível; a segunda indicação é o calçamento
da Rua Acácio de Oliveira Campos e a Santa Rita, situadas no Bairro Aroeira. O
Presidente concedeu a palavra ao vereador Gilton Gomes, que por sua vez fez suas
indicações uma área de lazer no Bairro Santa Tereza; um CEIM no Bairro Porto; pois,
as crianças vão estudar ern cutros bairros. Apos a fala <1o vereador Gilton Gome*, o
Presidente concede a palavra ao Vereador Robertinho, que explica suas indicações,
que são: um centro de convivência no loteamento Jardim Eldorado (Pedra D'agua),
onde terá uma quadra poliesportiva, campo "Bom de Bola", uma área de lazer; e a
limpeza do valão que tem início atrás do Hospital Roberto Arnizaut Silvares no bai
Parque Washington e vai até o bairro Pedra D'Água atrás do restaurante do Bai
Após o término do discurso do Vereador Robertinho, o Presidente concede a palavra
ao vereador Kacio Mendes junto ao vereador Delermano trouxe para a tribuna uma
indicação da Avenida João Nardoto no bairro COHAB e, a segunda indicação de
autoria do vereador Kacio Mendes, é a Avenida Antônio Leal, que dá acesso do
Parque Washington ao bairro COHAB, que tem acesso rápido ao Roberto Silvares e
Corpo de Bombeiro. Terminada as falas do Vereadores, o Senhor Presidente Paulo
Fundão, transfere a cadeira para o Vice-Presidente Kácio Mendes, com o fito de
assumir a tribuna e 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, muito boa tarde; 'o sonho
encheu a naite, extrapalau o ffieu dia, encheu a minha vida, e é dete que ea vüu
viver, porque sonho não morre'. Sob a inspiração da poetisa e filósofa Adélia Prado,
inicio este discurso com a infinita emoção que me assoma ao subir nesta honrosa
tribuna, no parlamento municipal de minha amada cidade, como parlamentar, para
me dirigir aos meus pares e a toda sociedade mateense na primeira Sessão
Ordinária desta legislatura. Como primeiro gesto simbolico no exercício desta
nobilíssima missão, não poderia deixar de prestar um tributo às mais de 200
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(duzentas) mil vítimas fatais do corona vírus em nosso país e aos seus familiares.
Essa página crítica e devastadora de nossa história, que ainda estamos a virar, torna
imperativa uma reflexão sobre nossas vidas. Feito o tributo e de igual forma introito
deste discurso, quero deixar registrado algo que muito usei na campanha de 2016
quando obtive mais de 1.000 (mil) votos, porém não fui eleito, trata-se da célebre
frase de Martin Luther king jr.: "i have a dream", ou seja, eu tenho um sonho. Assim
como o ativista americano e pastor teve um sonho que defendeu com a própria vida e
que deu azo para 46 (quarenta e seis) anos depois chegar à Casa branca um negro,
fato este ocorrido em 2009 com a eleição de Barack Obama como presidente dos
Estados Unidos da América, eu quero dividir um sonho e pedir a compreensão
apoio de todos vocês, vamos construir a sede do poder legislativo, pata dar dignid
aos parlamentares, aos funcionários e principalmente ao cidadão mateense; o
parlamento é a caixa de ressonância da.sociedade, é aqui que debatemos os
destinos da nossa cidade, o futuro de nossas crianças e jovens, nada é feito sem a
anuência do parlamento, é aqui que passam as grandes decisões de nosso prese
e futuro e não é crível que continuemos em um lugar que sequer o comodato foi
renovado pela gestão anterior, com a estrutura toda comprometida, uma vergonha!
De igual forma, precisamos urgentemente qualificar o quadro de pessoal de nosso
parlamento, realizando um concurso público, não obstante o qualificado quadro de
funcionários, mas entendo que são poucos, pois o último concurso data de 1991
ainda da época de meu saudoso pai Teteu Fundão. Senhor Presidente, Senhora
Vereadora, Senhores Vereadores, é extreme de dúvidas que teremos um ano difícil,
mas acredito que com nossa perseverança e coragem faremos muito por nossa
cidade. Hoje iniciamos um novo tempo nesta casa de leis, em que o diálogo sempre
irá prevalecer principalmente a verdade irá fazer morada aqui, aliás, já está fazendo
desde o dia 01.01 .2021. Chega de engodo, chega de mentiras, chega de blefes e
maldades preparadas nos escombros da madrugada, com invençÕes e subterfúgi
para enganar a sociedade, isso não acontecerá mais, pois será rec
veementemente por este parlamentar, nada de um "passarinho me disse" ou "um
passarirrhCI n'te contou", aqi:i irá prevalecer à !ídima verdade, corn çlareza sempre,
com fraternidade, sem vaidades exacerbadas como ocorria no passado, que espero
nunca mais volte a esta casa de leis atitudes mendazes e sórdidas que semearam
por muito tempo a discórdia em nossa cidade. Quero registrar nos anais desta casa
que esta legislatura iniciou de forma diferenciada, já está fazendo história, elegeu a
mesa diretora por unanimidade, pelos seus 11 vereadores, denotando a sociedade
que vieram para fazer a diferença. Hoje iniciamos um novo tempo nesse parlamento,
espero em breve, após passar essa pandemia, irmos todos os vereadores a Brasília;
a Vitoria, em busca de recursos para nosso município. lremos fazer história nesse
mandato, a sociedade sentirá a diferença nesses próximos anos, não seremos
vereadores para ficarmos adstritos à cidade de São Mateus, não iremos à busca de
recursos como se essa obrigação fosse do prefeito! lremos sim a Brasília, a Vitoria,
em busca de recursos para nossa cidade! Seremos diferenciados! Nos proximos 04
(quatro) anos teremos inúmeras obras nesta cidade, obras estas de proporção
enorme e que induvidosamente serão quito benéficas para nossa sociedade. Hoje
mesmo, junto com todos os vereadores estamos aprovando uma indicação ao Chefe
do Executivo para reunirmos ccÍn c! presider"tte da Sueanr: pârs que possãÍm#s traçmr
um caminho para consolidarmos um projeto de grande envergadura, o antigo
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complexo do Greca, que tem ginásio coberto, campos de futebol, quadras e uma
enorme área, que atualmente está totalmente abandonada. E preciso, naquele local,
construir um complexo esportivo educacional para nossas crianças e nossos jovens,
tirá-los da mira do crirRe, que tern cada dia mais os assediados, pois onde c poder
público não comparece, o crime se estabelece. De igual forma, hoje também estamos
apresentando, junto com todos os nobres edis, moçÕes aos nossos queridos amigos,
amigas e familiares que nos deixaram nos últimos meses, muitos em face de
peste perniciosa chamada covid-19. E, aqui, me solidarizo com todos aqueles qu
perderam algum ente querido em face deste mal que se abateu sobre nós, é preciso
neste momento estarmos unidos e irmanados em um mesmo objetivo, combater esse
mal. Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, peço escusas
pelo alongar do discurso, mas é necessário. No discurso da posse, olvidei em
mencionar algumas instituiçÕes e pessoas que o faço agora. Poder Judiciário, nas
pessoas da Dra.a Aline Souza Tinoco; Dr. Lucas Modenezi Vicente; Dra.' Thaita
Campos Trevizan; Dr. Alcenir José demo e, por fim, Dr. Nivaldo Luiz Dias. Também
teço loas ao Ministério Público do nosso Estado, na pessoa do ilustre amigo e
professor, Dr. Eliezer Siqueira de Souza e do Promotor de Justiça, Dr. Márcio augusto
Gonçalves Cardoso. Não poderia esquecer-me dos amigos e companheiros de
partido: Adriana (Drica), fr4arínete, Leiia, Dona Maria, Cabc Farina, Gi! do ilairro
Vitória, Alailson Medeiros, Gonzaga, Luciano, llton (carioca), Jozail do bombeiro e
outros. Muito obrigado a cada um de vocês, muito embora cada um tivesse seu
próprio objetivo em sagrar-se vencedor na disputa, sem vocês nosso partido não
conseguiria eleger um vereador. Parabéns a cada um de vocês, vcs foram gigantes.
O partido nos deixou na lama, mas sobrevivemos. Aos funcionários efetivos desta
casa de leis, a palavra que tenho para vocês é que fiquem tranquilos, apesar das
inúmeras ingratidÕes do passado, não olharei pelo retrovisor. Quem me conhece
verdadeiramente sabe que puxei ao meu saudoso pai, um coração sensível
fraterno. Por derradeiro, quero mais uma vez ratificar o meu pedido à pop
mateense, vamos ter paciência com nosso parlamento e com o Chefe do Executivo,
preciso ter um prazo exíguo de 90 (noventa) dias para colocar a Casa em ordem. A
partir desses 90 (noventa) dias, que venham as cobranças e as críticas para o nosso
aprimoramento, com o fito de consertarmos o que estiver errado. Por isso, afirmo:
não se deixem levar por aqueles que insistem em propagar e semear o quanto pior
melhor, pelo simples fato de terern perdido a eleição. Portanto, humildemente, peço a
vocês que não se deixem engânâr pCIr esses homúnct:los que estão a prüpâgar a
discórdia em nossa cidade com desideratos escusos. Essas Sr. Presidente, as
minhas primeiras assertivas no dia de hoje. Meu muito obrigado!" ORDEM DO DIA:
Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão e votação as indicaçÕes 001,

002,003,004,005,006,007,009,009,010,011,012,0'13,014,015,016,017,019,
019, 020, 02112021". A discussão e votação foram discutidas e votadas em bloco.
Após o Senhor Presidente apresentar as indicações para discussão e votação, o
Senhor Presidente passou afala para o vereador Gilton Gomes, que dispensou o uso
das formalidades e em sua fala reforçou a indicação de sua autoria de 01112021 da
construção do campo de futebol no bairro Santa Teresa; destacou também outra
indicação de sua autoria de n' 01212021, que é a construção de um prédio para
instalação do CEIM no Bairro Porto. O Senhor Presidente deixou a palavra
franquiada para os vereadores ficarem a vontade para defender suas indicaçÕes. O
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Vereador Cristiano Balanga, reiterou sobre as indicaÇões de sua autoria, no Bairro
SEAC, onde tem um esgoto a céu aberto e uma estação de tratamento, necessita de
um manilhamento em torno e a segunda indicação é término do calçamento do
Travesso Roberto Arnizaut Silvares, entre os Bairros Nova São Mateus e o Bairro São
Pedro. O Vereador lsaelAguilar dispensou as formalidades e, pleiteiou o calçamento
da Rua Oswaldo Schuback, no Bairro de ltauninhas e a segunda indicaçáo é a
demolição e construção da Praça em Nova Lima, o vereador ressaltou que a mesma
é perigosa, pois o receio de que aconteça algum acidente com crianças e/ou adultos
no locai. O vereadon Robertintro de Assis cumprirnentou üs nobres presentes,
reivindica o centro de vivencias no loteamento Jardim Eldorado (Pedra D'água) e a
limpeza do valão que vai do Bairro Pedra D'água até os fundos do Hospital Roberto
Arnizaut Silvares. O vereador Adeci de Sena inicia cumprimentando a todos os
presentes, intercede pela a aquisição do terreno na comunidade Campo Grande para
a Construção da escola, unidade de saúde e área de lazer, sua segunda indicação é
a elaboração de um projeto para a erosão do Bairro Barra Nova. O vereador
Delermano Suim inicia discurso cumprimentando a todos os presentes, a primeira a
indicação ele assina juntamente com o vereador Kacio Mendes, reivindicam a
pavimentação das ruas Élcia Toscano e Arnaldo Bastos, situadas no bairro Jaqueline.
E sua segunda indicação é a extensão de rede elétrica com instalação de postes com
luminárias na Rodovia Miguel Curry Carneiro, do KM 37(trinta e sete) ao Km
41(quarenta e um), Distrito de Nestor Gomes. O vice-presidente Kacio Mendes,
dispensou as formalidades, iniciou agradecendo ao executivo pelas obras já iniciadas
na semana anterior na Avenida João Nardoto e Rua Clemente Sartório, nos bairros
Forno Velho (COh{Ê\B) e Jaquellne {ambas sã* indicaçÕes do cracior}. Alenl ei!s*c, ü
vereador e vice-presidente Kacio Mendes, sugeriu ao vereador Cristiano Balanga a
rede de iluminação do Bairro SEAC até Petrobras. O vereador Lailson, dispensou
formalidades e já iniciou reivindicando sua indicação o calçamento das Ruas Acácio
de Oliveira Campos e Santa Rita no Bairro São Miguel. O Sr. Presidente coloca em
discussão as moçÕes 001 ,00212021, e não tendo quem queira discuti-las, transferi
a Presidência ao vice-presidente Kacio Mendes, assumiu A Tribuna, d
homenageando as famílias enlutadas dos Senhores Elias Carvalho de Soa
Joseny Vieira Messias. Reassumindo a Presidência, o Vereador Paulo Fundão
submeteu em votação as moções que foram aprovadas por unanimidade. Não tendo
mais nada a deliberar da Ordem do Dia, o Senhor Presidente Paulo Fundão, trouxe a
lume questão crucial sobre o Parecer do Tribunal de Contas do Estado relacionado a
gestão do Ex Prefeito Amadeu Boroto, que ficou sem deliberação dos Vereadores da
Legislatura pretérita, colocando para o plenário a decisão tomada pela Presidência, in
verbis: "Senhora vereadora, senhores vereadores, quero aqui dividir com cada um de
vocês um terna complexo, mas que necessita de uma análise por esta Casa de leis
com a maior brevidade possível, sob pena de responderrnos por algo que não demos
causa. Trata-se da prestação de contas do ex-prefeito Amadeu Boroto, e farei uma
sucinta e superficial retrospectiva desse nó gordio que veio parar no nosso colo como
presente de grego. Pois bem, Em 11 de julho de 2A19 foi dada entrada nesta casa de
leis, oriundo do Tribunal de Contas do Eçtado do Espírito Santo, parecer prévio pela
releição das contas do ex-prefeito Amadeu Boroto concernente ao ano de 2015. A
então presidência desta Casa encaminhou em 16 de julho de 2019 para a
Procuradoria, que teve despacho prolatado pelo então Procurador à época Dr.
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Marcelo Pichara, que aduziu em seu lapidar e erudito parecer que a Câmara, em
consonância com o art.91, parágrafo 20,da Lei Orgânica Municipal, dispunha de um
prazo de 60 dias para aprovação ou rejeição do parecer do colendo Tribunal de
Contas, sendo que para a rejeição seria necessário dois terços dos votos. O
processo retornou a Presidência em 29 de julho de 2019, sendo encaminhado para a
Secretaria Legislativa na data de 30 de julho de 2019. Apos a leitura no plenário, foi
encaminhada para a Comissão de Finanças, tendo seu Presidente a época, no dia 05
de agosto de 2A19, convidado o ex-prefeito Amadeu Boroto para prestar
esclarecimentos em reunião datada de 12 de agosto de 2019. Na data supra foi feita
esta reunião e prestado os esclarecimentos. E preciso esclarecer, que na data de
de agosto de 2019, os vereadores Aquiles Moreira, Jaciara Teixeira, Doda Mendonça,
Paulo Chagas e Francisco Amaro, protocolaram requerimento com o escopo de
incluir na Ordem do Dia CI parecer prévio do Tribunal de Contas, o que foi indeferieÍei
pelo então Presidente Jorge Recla de Jesus. Na data cie ü3 de setembro de 2ü1ü a
Comissão de Finanças exarou parecer através do relator Antônio Luís Cardoso
(Temperinho) pela aprovação das contas, o que foi seguido pelos vereadores Carlos
Alberto Gomes Alves e Jerri Pereira. Dessarte, após esta aprovação pela comissão
de finanças, foi editado o Projeto de Decreto Legislativo no 07312019 na data de 03
de setembro de 2019, aprovando as contas do senhorAmadeu Boroto, ex-prefeito de
São Mateus, referente ao exercício de 2015. E inconcebível que esta prestação de
contas tenha dado entrada nesta Casa de Leis em julho de 2019 e ate os dias de
hoje não ter sido votada pelo parlamento, causa espécie tamanha aberração jurÍdica.
A irresponsabilidade do parlamento pretérito em não votar as contas desrespeitando
a Lei Orgânica que juraram respeitar não pode prejudicar o nosso mandato, e de
igual forma não podemos votar um parecer sem que todos os parlamentares que
tomaram posse no dia 01 de janeiro de 2021 tenham amplo conhecimento de todo
caderno processual, e possam tirar suas conclusões para votar com a certeza de
estarem fazendo a mais lídima e indefectível justiça. Nobres pares, sempre fui um
defensor do Estado Democrático de Direito, que tern corno baliza fundanrental
princípios que advogo em toda e qualquer causa submetida a minha pessoa,
sempre o princípio do contraditório e a ampla defesa, princípio estes insculp
Constituição Federal no art. 50. Por este fato, diante da inércia e da total
desobediência à Lei Orgânica Municipal por parte da Câmara pretérita, que não
obedeceu aos comandos normativos, mormente o prazo de 60 dias para votar as
contas do ex-prefeito Amadeu Boroto, sendo que se deixássemos chegar a julho
próximo este processo faria aniversário de 02 anos, consulto os colegas sobre a
minha decisão: Escudado no inciso lV do art. 5o, da Constituição Federal, (lV - aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes), para não incorrer em erro in procedendo, devolvo o presente pa
prévio do colendo Tribunal de Contas para a Comissão de Finanças desta augusta
Casa de Leis, por se tratar de novos membros, tendo em vista que os vereadores que
compunham a indigitada comissão não estão mais atuando como vereador, para que
a referida comissãc com os novos parlarnentares eleitos no prazo improrrogável de
30 dias possa convidar o ex-prefeito Amadeu Boroto para prestar esclarecimentos caso queira-, e seja feito novo relatório pelo relator escolhido pelo presidente da
comissão, com a devida votação para apresentação de Projeto de Decreto Legislativo
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a ser votado pelo Plenário desta augusta Casa de Leis; consulto o plenário se tem
algum vereador que queira se manifestar sobre esta decisão ou tenha outra solução
que o caso requer, conslderando que o prcza para votação ern 60 dias já exauriu liá
muito tempo. Tendo a concordância do plenário eu determino a Secretaria Legislativa
seja feito o lmediato encaminhamento do parecer prévio para a comissão de finanças
para análise e confecção do projeto de decreto legislativo pela aprovação ou rejeição
do indicado parecer. Aprovada a decisão de forma unânime, o Senhor Presidente
determinou fosse confeccionada 11 cópias de todo caderno processual e entregue a
cada parlamentar para estudarem sobre o Parecer do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente convocou uma
Sessão Extraordinária, de imediato, para eleição dos Presidentes e Vice-Presidentes
das Comissões Pprmanentes e declarou encerrada a presente Sessão e para

constar,eu........h...',DelermanoSuim*2"Secretário,fiscalizei
a

presente Ata que lida e achada conforme será assinada por mim, pelo Senhor
ponentes da Mesa Diretora.
Presidente e demais
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Vice-Presidente
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Secretário

