Càmara Municipal de São Mateus
Estado do Espírito Santo

Ata no 004/2021 da rçunião da 4" §essão Ordinária, realizada aos 19 (dezenove) dias do mês
de janeiro deZA21 (dois mil e vinte um), às 15h00 (quinze horas), reuniu-se ordinariamente
na Câmara Municipal de São Mateus
Dalvit 100, Blocos 11

- Estado do Espírito

Santo, situada à Av. Dom José

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 com
fundamento no parágrafo único do art. 80 do Regimento lnterno, convidou o Senhor Vereador
Delermano Suim para que fizesse a leitura da Bíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: Ato

contínuo, o Senhor Presidente solicitou a Senhora Secretária que efetuasse a chamada d

Srs. Vereadores, para verificação do quórum legal, aos quais responderam 11 (onze)
presentes. Ato contínuo o Senhor Presidente solicitou a Primeira Secretária que colocasse a
Ata n' 00112021 a disposição dos Vereadores, informando que se nenhum dos senhores
parlamentares não tivesse retificação
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indigitada ata. Em seguida solicitou a Secretária que procedesse a leitura da Pauta da Sessão

Ordinária do Dia 1910112021, que continha: PODER EXECUTIVO: OFIPMSM/SMGAB

No

01612021da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n' 000059t2021, datado

de 15 de janeiro de 2021, que encaminha Projeto de Lei n" 001t2021; Projeto de Lei n'
00112021, que "dispõe sobre a recuperação de créditos fiscais (refis) em atraso, e estabelece

01712021,

a

e dá outras providências"; OF/PMSM/SMGAB N'
da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n'000066t2021,

normas para
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cobrança extrajudicial

datado de 18 de Janeiro de 2021, que encaminha Lei

n'

1.935/2021', Lei n" 1.g35/2021 , que
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"estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro 2021". PODER LEGISLATTVO:

proposições: lndicação n"022 e 02312021 de autoria do vereador Adeci de Sena, solicitou a
Pavimentação Asfáltica da Rodovia ES-010, trecho compreendido entre o trevo da Rodovia

ES-035 até as comunidades São José

e

Gameleira, Distrito de Nativo de Barra Nova;

ampliação e reforma do prédio da Escola Pluridocente Municipal São Miguel, Distrito de Barra

n'

e 02512021 de autoria do vereador Carlinho Simião, que solicitou a
Pavimentação asfáltica da ES-010 (Pedro Salvador Pinto de Lima) que liga Guriri a Barra
Nova; Limpeza do valão iniciando no final da Rua Hélio Orlandi, no bairro Sernamby,
Nova; lndicação

024

passando pelo bairro ldeal, até

a

rodovia Othovarino Duarte Santos; lndicação n"026 e
02712021 de autoria da vereadora Ciety Cerqueira, requereu Construção de ponte na
Comunidade Terra Fresca, Distrito de Nova Verona(divisa com Município de Vila Vale.rio);
Construção de banheiro e vestiário no campo de futebol situado no Assentamento palmeira;
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Indicação no 028

q

02912021

de autoria do vereador Cristiano Balanga,

reivindicou

Construção de Estação de Tratamento e rede de esgoto no bairro Nova Era; lluminação do
trecho que liga o bairro São Benedito (RODOCON), na BR 101, ao bairro SEAC (Esplanada);
Indicação n'030 e Q3112021 de autoria do vereador Delermano Suim, requisitou retomar as
festividades em comemoração ao'Dia do Evangélico mateense', promovido pelo Conselho de
Pastores da cidade, com apoio da Prefeitura Municipal de São Mateus; Limpeza do leito e
margem do córrego Ribeirão (com início nas imediações da Associação de Moradores N
Esperança até o flnal do bairro Morada do Ribeirão); lndicação

n' 032 e

03312021de autoria

do vereador Gilton Gomes, requereu Recapeamento da Avenida Aulo Gélio de Oliveira
Neves, situada no bairro Santo Antônio; Construção de CEIM no bairro Santa Tereza (Ponte);

lndicação 034 e 03512021 de autoria do vereador lsael Aguilar, demandou a perfuração de
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poço artesiano na comunidade de São Geraldo, Distrito de ltauninhas; Reforma e instalação
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de cobertura na quadra poliesportiva situada na comunidade ltauninhas; lndicação 036 e
03712021de autoria do vereador Kacio Mendes, requereu

a troca do gramado sintético e

reparos nos alambrados do campo de futebol society do Centro de Vivência Amélia Boroto;
Pavimentação asfáltica das Ruas Cristiano Gonçalves Miranda e Júlio Brahim, situadas no

bairro Residencial Park Washington; lndicações 038

e
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de autoria do vereador

Lailson da Aroeira, requisitou Construção de rede de esgoto no bairro Colina; Reparo e
pintura da ciclovia situada na Avenida Dom José Dalvit (trecho compreendido entre os bairros
Santo AntÔnio e Aroeira); lndicações 040 e 04112021 de autoria do vereador Robertinho de

Assis, solicitou Calçamento da Avenida Porto Seguro, situada no bairro Liberdade;
Calçamento da Rua Eliza Helena Andrade Santos, situada no bairro Liberdade; lndicação

§

04212021 de autoria do Senhor Presidente e vereador Paulo Fundão, demandou Doação de
imÓvel tombado no Cartorio

de Registro de lmóveis do município de São Mateus-ES, sob a
matrícula no 13.832, livro 02, à Câmara Municipal de São Mateus, para construção de sua
sede; Moções: 003t2021 de autoria do Vereador Paulo Fundão e demais vereadores VOTO
DE PESAR aos familiares da Senhora MIRIAM OLIVEIRA DE FREITAS, em virtude do seu
falecimento ocorrido no dia 03 de janeiro de 2021; Moção OO4\2O21 de autoria da Vereadora
Ciety Cerqueira e demais Vereadores, VOTO DE PESAR aos familiares da Senhora NILFANI
ESTÊVÃO SANTOS, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 20 de dezembro de 20ZO;

Moção 00512021 de autoria do Vereador Kacio Mendes e demais Vereadores, VOTO DE
PESAR aos familiares do Senhor JOSE LUIZ SANTOS ALMEIDA, em virtude do seu
falecimento ocorrido no dia 15 de janeiro de 2021; Moção 00612021de autoria do Vereador
Adeci de Sena e demais vereadores, VOTO DE PESAR aos familiares do Sr. EGILDOMAR
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GARSCHAGEN, em.virtude do seu falecimento ocorrido no dia 25 de novembro de 2020.

Após a leitura da pauta, o Senhor Presidente cedeu à palavra ao Líder do Governo, o
vereador Cristiano Balanga, que relatou um episodio que ocorreu no Centro da cidade de São

Mateus, com um cidadão sendo atacado e agredido por uma pessoa em situação de rua. O
presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que fez uma Nota de Pesar ao

colega

de profissão Luiz Edson de Jesus

Ramos, que faleceu em decorrência de

complicações pela Covid-19, e estendeu condolências à família do Luiz Edson. O Senhor
Presidente concedeu a fala ao vereador lsael Aguilar, que ao fazer uma nota de pesar ao
colega de profissão e amigo, Luiz Edson de Jesus Ramos, lembrou-se de alguns feitos

Luiz

e se emocionou. Falou brevemente sobie suas indicações e as necessidades

da

comunidade em relação ao poço artesiano na comunidade de São Geraldo Distrito de
Itauninhas e a reforma da quadra da comunidade ltauninhas. O Senhor Presidente concedeu
afala ao vereador Carlinho Simião, falou um pouco das pimentas que tem muito na região do
Barra Nova e uma das pimentas mais usadas que é a Aroeira, a famosa pimenta rosa. O
Senhor. Presidente concedeu afala para o Vereador Adeci de Sena, fez um voto de pesar par
Luiz Edson de Jesus Ramos e, reafirmou a questão dos nobres pares serem unidos por uma
São Mateus melhor. O Vereador Robertinho de Assis também fez uma nota de pesar ao Luiz
Edson de Jesus Ramos, pediu a união dos nobres pares para a ajudarem na conscientização

da população em relação às aglomerações que andam acontecendo e assim infectando mais
pessoas; além disso, Robertinho rogou pela unificação do legislativo paru a busca de
recursos e empregos para o município. O presidente, Paulo Fundão assumiu a Tribuna e, em
sua fala pediu transparência no processo do Ex-prefeito Amadeu Boroto que está em analise
na casa de leis pelos nobres pares. GRANDE EXPEDIENTE: o Senhor Presidente concedeu

a fala ao Vereador, Cristiano Balanga, pediu dispensa das formalidades, lembrou-se da
reunião que teve com a Vice-Governadora, que conversou com cada Vereador os quais
tiveram as mesmas reivindicações: a segurança, emprego, esporte, dentre outros benefícios
para a cidade de São Mateus. Sucedeu à palavra, ao vereador Robertinho Assis, que Iniciou a
fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, o mesmo citou uma reunião que
teve no Loteamento Eldorado, Pedra D'Agua, coma engenheira Thaís, sobre a construção do
centro de Vivência, relatou também que está com a ideia de colocar em prática um projeto
que já tem com a Educação - Projeto P,e,íÍ*ffi do Bairro Liberdade defendeu a indicação dos
calçamentos das ruas do Bairro Liberdade, pois é de grande necessidade para o acesso da
população dentro do bairro e fez menção a ampliação do CEIM. O Vereador Carlinho Silnião
assumiu a fala pedindo dispensa das formalidades, defendeu a indicação da pavimentação
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Asfáltica da Rodovia que liga Guriri à Barra Nova, que com as chuvas a situação da estrada

fica precária e, a limpeza do valão que se inicia no Bairro Sernamby e vai até o Bairro ldeal
causando um odor a população que reside nas proximidades do valão. O Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador lsael Aguilar, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
Diretora e todos os presentes, agradeceu aos serviços prestados às comunidades de Nova
Lima e São Geraldo, da máquina roçadeira, na manutenção dos gramados das respectivas
comunidades. Reafirmou as indicações, da perfuração de um poço artesiano na Comunidade
de São Geraldo

-

Distrito de ltauninhas e a reforma da quadra da comunidade de ltauninhas

citaram uma necessidade de um poço também na comunidade Nossa Senhora Penha. O

Senhor Presidente concedeu a fala ao Vereador Delermano Suim, que iniciou
cumprimentando a Mesa Diretora e a todos os presentes, ele ressaltou a necessidade da
união e o diálogo entre os nobres pares, para que consigam manter uma ordem de tra

dentro do município de São Mateus, frisou também, o desejo de tornar a cidade em
canteiro de obras, o retorno das festividades do Dia do Evangélico e, assim como os outros

a necessidade da segurança urbana que está precária na cidade, lsael
solicitou aparte, o que foi concedido, relatou que as comunidades da região aos quais
vereadores citou
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representa, há necessidade de policiamento com viaturas rurais, na oportunidade o Senhor

fez memória da reunião que todos os vereadores tiveram com a ViceGovernadora, Jaqueline, em que todos tiveram o mesmo questionamento destacando a
Presidente,
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importância da segurança pública. O vereador Delermano concluiu sua fala com a indicação
que é a limpeza e manutenção das margens do córrego do Ribeirão, pois o mesmo está com\
as margens sujas e podendo se tornar local de deposito de resíduo. O Senhor Presidente
concedeu à fala

a

1a secreÍária, a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua defesa de

indicação cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez uma colocação sobre a
pandemia e citou algumas frases ditas pelos pacientes que passaram pela intubação e se
solidarializou com os colegas pela perca do ente querido, suas indicações são construção de

uma ponte na comunidade Terra Fresca, perto de Vila Valério, que será benéfico para a
população da comunidade que precisam se deslocar para a cidade vizinha ressaltou sobre
a segurança nas comunidades rurais e na cidade de São Mateus e, pediu aprovação também
para reforma dos vestiários e banheiro do campo da comunidade Palmeira, onde é um local

de lazer. O Presidente concedeu a fala ao Vereador Kacio Mendes, iniciou cumprimentando a
Mesa diretora e a todos os presentes, lembrando-se da passagem rápida pela secretaria de

obras e esporte falou da dificuldade de adquirir maquinário e reformas e, seu pedidg de
aprovação para indicação da troca do gramado do campo do Centro de Vivência "Amélia
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Boroto",ele citou o desejo de reforma do ginásio Antônio Houri, a pavimentação asfáltica das
Ruas Cristiano Gonçalves Miranda e Júlio Brahim, situadas no Bairro Park Washington sendo

de grande necessidade para as pessoas que residem nessas respectivas ruas. O Senhor
Presidente concedeu o lugar na Mesa diretora para o Vice-Presidente e assumiu a tribuna,
iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes e, prosseguiu com a seguinte frase do
poeta português Fernando Pessoa: "há um tempo que é preciso abandonar as roupas usadas

que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os caminhos que nos levam sempre aos
mesmos lugares, é o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para
sempre, à margem de nós mesmos." O mesmo memorou da reunião que teve com a Vice
Governadora, que irão prevalecer um bom diálcjgo entre Município e Governo do Estado e,
assim, podendo trazer melhorias e obras. Ratificou junto aos vereadores que São Mateus se
tornará um canteiro de obras nesses 4 (quatro) anos de legislatura, a começar pela
dele, que diz respeito à sede da Câmara Municipal de Vereadores que na legislatura

não se deu início, com a lei 94612010 de doação de terreno para a construção da Câmara

tendo

4 anos para a

construção, caso nâo fosse construída

o terreno voltava

paru a

à lei é de 2010 subentende-se que em 2Q14 a lei perdeu a vigência, em
conversa com o prefeito Daniel Santana, o presidente pediu que encaminhasse paa a
municipalidade,

Câmara um novo projeto de doação de terreno paru a execução das obras do novo prédio, já

tem o projeto, terá o terreno e para os vereadores a execução da obra, pois irão executar
nesse ano de 2021. Deu prosseguimento a apresentação das Moções 003 a 00612021,
Moção 00312021, Voto de Pesar para a família da Sra. Mirian Oliveira de Freitas. A Moção
004l2021Voto de Pesar para a família da Senhora Nilfani Estevão Santos. Moção OOSIZO2I
voto de Pesar para a Família do Senhor José Luiz Santos Almeida. Moção 00612021Voto de
Pesar para a família do Sr. Egildomar Garschagen. ORDEM DO DIA: O Senhor presidente
colocou a votação em bloco, mas deixou em aberto a discussão das indicações, caso os
vereadores achassem melhor falar algo sobre. O Senhor Presidente colocou em discussão as
indicações no 022

a

04212021; O Senhor Presidente concedeu

a palavra para

o

Cristiano Balanga: iniciou pedindo dispensa das formalidades, rogou pela construção da
estação de tratamento de água e esgoto no Bairro Nova Era, onde foi criado em2OO4 e não

deram prosseguimento,

a

segunda indicação em discussão

é a rede de

iluminação do

Rodocon até o SEAC, pois a ECO 021 não está liberando paa a execução da implantação da

iluminação. Dando continuidade a discussão.das indicações, tomou palavra o vereador lsael
Aguilar que pediu dispensa das formalidades, pediu a votação favorável pela perfuraÇão de

um poço adesiano na comunidade de São Geraldo, que a mesma recebe água captada da
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de Nova Lima, onde a água percorre cerca de 3 km para abastecer a
comunidade de São Geraldo e muitas das vezes a tubulação enche de ar dificultando a
chegada da água nas casas dos moradores e, pela indicação da reforma da quadra
comunidade

poliesportiva da comunidade de ltauninhas, que está bem degradada e com buracos podendo

causar alguns acidentes aos moradores da localidade que usam a quadra para lazer. Ele
finalizou pedindo apoio aos nobres colegas pelas execuções de suas indicações. O Senhor

Presidente concedeu

a

palavra ao vereador Carlinho Simião, que pediu dispensa as

formalidades e defendeu as indicações da pavimentação asfáltica da ES-O10 que liga Guriri a

Barra Nova, pois

a rodovia quando chove fica intransitável, dificultando a

locomoção da

população que necessita vir à cidade; e a limpêza do valão que corta o Bairro ldeal até a
Rodovia Othovarino Duarte Santos, que causa um odor desagradável para quem mora nF

e para quem passa. A palavra foi concedida ao vereador Adeci de Sena,
cumprimentanto a todos os presentes, pediu votação favorável para as indicaçôes,
localidade

pavimentação asfáltica do trecho da Rodovia ES-010 entre o trevo da Rodovia ES-315 até as

_É

comunidades São José e Gameleira, Distrito de Nativo de Barra Nova, para que facilite o

cr»

deslocamento dos moradores e, a ampliação e reforma da Escola Pluridocente Municipal São
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Miguel, distrito de Barra Nova para melhor atender aos alunos das comunidades próximas à

(.,

a próxima indicação de Adeci de Sena e Carlinho Simião será em prol do
Residencial Village. Não tendo mais indicações a discutir, o Senhor Presidente abriu para
votação em bloco as indicações de 022 a 0421202; as indicações foram aprovadas por
Escola, e que

unanimidade. Em seguida foram postas em discussão e votação as Moções 003 a 00612021,
sendo aprovadas por unanimidade. O senhor Presidente Paulo Fundão, utilizou da palavra e
aduziu: Senhores Vereadores, hoje foi feito a leitura no item 2.1.2 do Projeto de Lei OO112O21

1

r§

do executivo, por que, todos nós sabemos que o ano de 2O2A foi um ano muito difícil,
muita dificuldade, principalmente para os nossos comerciantes, para os nossos empresários,
para todos nós, mas principalmente para aqueles que geram emprego no nosso Município e,

todos nós sabemos que tiveram alguns casos que foi preciso fechar estabelecimentos, foi
preciso mudar horários, Iogicamente com tudo isso veio às dificuldades financeiras de se
arcar com os impostos, diante disso, o chefe do executivo encaminhou para esta Casa de
Leis, que foi lido na data de hoje e, há um pedido de urgência, urgentíssima o Projeto de Lei
00112021, que é

o REFIS para que os empresários, para que os comerciantes, para aqueles
que estão em débitos com o erário municipal, possam ter uma oportunidade, para que eles
voltem a ter uma vida financeira mais tranquila, por quê? Por que o município tem protestBdo,
tem levado a cartório aqueles que estão em débito com o erário e, nada mais justo pelo ano
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de 2020, que foi um ano muito difícil, conforme foi falado anteriormente, nada mais justo que

o município encaminhasse para esta Casa de Leis, um programa de recuperação para esses
comerciantes, para esses empresários e, para todo cidadão que tem débito com o município.
O projeto vai ser encaminhado para as comissões e, que as comissões emitam esse parecer
para que na próxima terça feira possamos aprovar este projeto, com o fito de encaminha-lo ao

Chefe do Poder Executivo. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada a presente sessão e para constar, eu.............
Delermano

ê

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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