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Ata no 00312021 dA reunião da 2'Sessão Extraordinária, realizada aos 15 (quinze)

dias do mês de Janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09h (nove horas). Reuniu-
se na Câmara Municipal de Sâo Mateus - Estado do Espírito Santo, na sede da
üâmara, sob a Presidência do Vereador §r. Paulo Sergio Fundão, e Secretariado pela

Vereadora Ciety Cerqueira. A seguir 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". PEQUENO EXPEDIENTE: Ato contínuo o Senhor
presidente solicitou que a Primeira Secretária Ciety Cerqueira efetuasse a chamada
dos senhores vereadores, para verificação do quorum legal, responderam presente 11

(onze) Vereadores. O Senhor presidente efetuou a leitura do Regimento lnterno da
Câmara Municipal de São Mateus que trata de SessÕes Extraordinárias, do §3o, do
artigo 85, aduz que "o tempo destinado ao Expediente será o necessário para a leitura
da ATA da matéria que houver relaçâo cCIm o objetivo da convocação e os pareceres
das ComissÕes Permanentes, muito embora o regimento preveja uma forma mais
fechada para essa sessâo, ouso ir alóm e conceder as Vossas Excelências, ca
queiram, tempo pâra as comunicaçÕes que queiram fazer, por isso franqueio
palavra aos nobres vereadores que queira manifestar". Não havendo quem quisesse
se manifestar considera aprovada. PODE LEGISLÀTIVO: o Senhor Gilton Gomes
pediu a leitura do parecer do Relator dado ao Veto. Relatório e voto - Relator
Robertinho de Assis: "de uma breve e superficial análise do veto, encaminhado pelo
chefe do executivo, se infere de uma clareza cristalina, que o Projeto de Lei A$ft1z1,
foi totalmente modificado pelos vereadores da legislatura pretérita, destarte, tendo em
vista o prejuízo que as indigitadas emendas trouxeram ao orçamento do município e
com fito de restabelecer a peÇa orçamentária do Chefe do Executivo votamos pela
mantença do Veto. Salvo melhor juízo, é como voto". ORDEM DO DIA: O Presidente
submeteu o Veto n' 00112021 em discussão, não havendo interessados, passou
determinando à votação, que foi aprovado à manutenção do Veto, por unanimidade
de votos, alicerçado no disposto no §3" do Art. 53 da Lei Orgânica Municipal,
determinando a comunicação ao Chefe do Poder Executivo com o fito de
promulgação. Ato contínuo, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Nobres
Vereadores, não havendo manifesto interesse, o Senhor Presidente passou a cadeira
de Presidente para o Vice-Presidente, Kacio Mendes, e assumiu a tribuna, iniciando
seu discurso com voto de pesar ao Silvio Bezerra, filho da sua amiga Alice Bezerra.
Quero aqui deixar registrado que política é um processo construído no diálogo e
respeito, buscando o consenso. Nas democracias republicanas, os poderes executivo
e legislativo formam o governo, portanto, nâda mais justo, de que, ao dar a maioria
parlamentar ao Chefe do Executivo, os nobres vereadores, os nobres parlamentares,
possam sim, indicar pessoas ao executivo, isso faz parte da democracia, é assim que
funciona, as criticas vão vir? Vão, mas justamente daqueles que náo conseguiram
lograr êxito, ganhar a eleição, então, não fiquem assustados, isso faz parte da
democracia, a indicação politica de cargos, é a essência da construção da
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democracia, e da governabilidade, nós não conseguimos ainda viver o que países de
primeiro mundo, como a FranÇa, como a lnglaterra, e tantos outros vivem de forma
plena, que é o parlamentarismo, e o que é o parlamentarismo? É formado dentro do
parlamento, é o parlamento que escolhe o Chefe de Governo, o Primeiro Ministro da
lnglaterra, ele foi escolhido dentro do parlamento, e ai o que acontece, todo
parlamento praticamente indica os Ministros, para quê? Para colocar o Projeto de
Governo em funcionamento, se o Primeiro Ministro, não faz um bom governo, cai o
parlamento, por que o parlamento é corresponsável por aquilo que estão indicando,
que é o Primeiro Ministro. Então isso faz parte, muitos estão indo para as redes
sociais, muitos que perderam as eleiçÕes, talvez em busca de algum lugar no
governo, e ficam criticando, mas ai eu quero alertar a sociedade, não escutem-
pessoas que nada mais nada a menos estão preocupados consigo próprios,
estão preocupados com a coletividade, faz parte do parlamento, indicar cargos no
executivo, faz, por que o parlamento esta formando a maioria do governo, se
perguntar se eu ainda indiquei, eu ainda não indiquei ninguém, mas eu quero
defender o parlamento, que quando o parlamento é criticado, eu como presidente
dessa casa de leis, tenho que assumir essa Tribuna e defender a todos, é esse o
papel que estou fazendo aqui agora, eu estou defendendo o parlamento, o
parlamento tem que ser respeitado, ninguém chegou aqui fácil, todos aqui
trabalharam perante a sua sociedade, perante a sua comunidade, para chegar aqui,
então é preciso respeitar, eu sei um por um que está tentando criar dificuldade, uma
coisa ruim contra o nosso parlamento, mas eles vão ter um cara muito difícil de lidar
defronte a isso, no diálogo nós chegamos ao consenso, nos chegamos ao bem
comum, na pressão eles não vão conseguir chegar a lugar nenhum, pode ter cefteza
disso, vocês vão ter uma pessoa, um defensor intransigente do parlamento que eu
amo, sempre amei o parlamento, já falei que há 37 anos eu convivo dentro de
parlamento, por que eu gosto do parlamento. Como dizia meu pai "tem muita gente
buscando pelo em ovo", mas eles estão achando que fazendo esse típo de
politicagem eles vão fazer alguma coisa, não vão não. Não podemos mais concebe
que algumas pessoas com o fito de obter benesses pessoais sem qualquer interesse
coletivo venha enxovalhar esse parlamento ou o governo municipal, apenas e tão
somente, por que estão querendo uma "boquinha", não, é preciso bastante atenção
em cada um que busca macular essa casa legislativa, e vê sua vida pregressa, se
tinha a mesma conduta de quando servia a outros governos, tenho certeza que não,'
eles não faziam o que estão fazendo ai, então senhores vereadores, público que nos
assiste, eu peço a vocês, deem g0 (noventa) dias, para esse parlamento, para o
Chefe do Executivo, por que eu falo chefe do Executivo? Por que é um novo governo,
o governo passado já passou, nÓs não queremos olhar para trás, vamos olhar daqui
pra frente, então deem g0 (noventa) dias, para que cada vereador, para que o chefe
do executivo possa mostrar o seu trabalho, indicação de cargo politico e de quem faz
a maioria, isso é natural em uma democracia, não vamos dar voz aqueles que no
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fundo no fundo estão buscando benesses pessoais". O Presidente Vereador Paulo
Fundão retornou à Presidência e finalizou. Senhora Vereadora, Senhores Vereadores,
nada mais hqç1do a tratar, declaro encerrada a presente Sessão e para constar,

Delermano Suim 2" Secretário. Fiscalizei a
presente Ata que lida e achada conforme será assinada por mim, pelo Senhor
Presidente e demais Vereadores Presentes.
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