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Ata no 00612021 da reunião 4a Sessão Ordinária, realizada aos 02 (dois) dias do mês
de Fevereiro 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 1'l e 12 * Bairro Santo Antônio, sob a
Presidência do Senhor Vereador Paulo Fundão, e Secretariado pela Senhora
Vereadora Ciety Cerqueira. O Senhor Presidentefez a abertura da sessão proferindo
as seguintes palavras "sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos
nossos trabalhos", Efii seguida o Senhor Presidente com fundamento no parágrafo
único do art. B0 do Regimento lnterno, convidou o Senhor Vereador Carlinho Simião
para que fizesse a leitura da Bíblia Sagrada. Apos a leitura da Bíblia, o senhor
Presidente, com anuência do plenário, quebrando as formalidades e regras
regimentais, convidou para o banco de honra do Plenário o Secretário de Saúde
Henrique Luiz Follador e o presidente do SINDSERV, o Senhor Herikson Locatelli de
Matos. PEQUENO EXPEDIENTE: Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou a
Senhora Secretária que efetuasse a chamada dos Senhores Vereadores, para
verificação do quórum legal, aos quais responderam 11 (onze) presentes. Em seguida
o Senhor Presidente determinou que colocasse a Ata no 005/2021 à disposição dos
Senhores Vereadores, informando que se ninguém tiver nenhuma retificação a fazeí
será considerada aprovada, o que foi feito aprovando-a por unanimidade. A
contínuo, o Senhor Presidente solicitou a 1a Secretária que procedesse a leitura
expedientes, que constou o seguinte: PODER ÊXECUTIVO: OF/PMSM/SMGAB N'
03612021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n"
00011612021, datado de 28 de janeiro de 2021, que encaminha respostas das
lndicaçÕes N's.043 à06312021; Lei n" 1.93712021, "dispÕe sobre a recuperação de
créditos fiscais (REFIS) em atraso, e estabelece normas para acobrança extrajudicial
e dá outras providências"; Lei n" 1.93812021,"institui o programa de recuperação fiscal
para pessoas físicas e jurídicas - REFIS no âmbito do Serviço Autônomo de Agua e
esgoto de São Mateus - SAAE". OF/PMSM/SMGAB N" 04212021, protocolizado sob o
n" 00012912021, datado de 01 de fevereiro de 2021, da Prefeitura Municipal de São
Mateus, que encaminha Projeto de Lei n" 00312021; Projeto de Lei n' 003/2021 que -
"cria o programa de mecanizaçáo agrícola do município de São Mateus e dá outras
providências". PODER LEGISLATIVO: requerimento datado de 29 de janeiro de 2021,
de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, gue encaminha a solicitação do uso da
tribuna ao Senhor Henrique Luiz Follador, para que possa fazer uso da tribuna para
proferir pronunciamento referente às medidas adotadas para o controle de prevenção
e combate ao COVID-19. Leitura do requerimento datado de 29 de janeiro de 2021,
de autoria do vereador Paulo Fundão, que encaminha a solicitação do uso da tribuna
ao Senhor Herikson Locatelli De Mattos (Presidente do SINDSERV), para que possa
fazer uso da tribuna para apresentação das demandas dos Servidores Públicos e
Reunião com os Vereadores. ProposiçÕes: Indicação no 064 e 065t2021 de autoria do
Vereador Adeci de Sena, implantação de CRAS (Centro de Referência de Assistência
Social) em Nativo de Barra Nova;- Extensão de rede elétrica e instalação de postes
com luminárias na comunidade Santa Luzia - Palmitinho Il; lndicação no 066 e
06712021de autoria do Vereador Carlinho Simião, Reforma e manutenção dos
quiosques situados no Residencial Village, no Bairro Litorâneo; Contrataçao áe horas
de máquinas (patrol, retroescavadeira, tratores, caminhão caçamba e afins) para
serviços de apoio a região do Distrito de Nativo de Barra Nova; lndicação no 068 e
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06912021 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira; Construção de Praça em Nestor
Gomes - Km 41; lhdicação no 070 e 0711202'l de autoria do Vereador Cristiano
Balanga, Construção de vestiários com banheiros, bem como colocação de grama e
alambrado (tela de proteção) no campo de futebol do bairro SEAC; Reforma do
playground erecuperação da Praça Jefferson Dimas Magalhães, localizada no
Residencial Jacuí, bem como construção de mureta e instalação de alambrado de
proteção, e manutenção básica do local; lndicação no 072 e 07312021de autoria do
Vereador Delermano Suim, Calçamento da Rua Erix Pessanha, situada no bairro
Jackeline; Calçamento da Rua Domingos Duarte Santos, lado norte, no bairro Guriri;
lndicação no 074 e 07512021de autoria do Vereador Gilton Gomes, Capina e limpeza
das ruas e avenidas do bairro Santa Teresa; Término do calçamento da Avenida
Padre Ângelo Compri (ANTIGA Avenida do Contorno), situáda no Loteamento
Caiçara, no bairro Santo Antônio;lndicação no 076 e 0771202'1 de autoria do Vereador
lsaelAguilar, Construção de prédio para instalação do CEIM Pingo de Gente, situado
na comunidade ltauninhas, Distrito de ltauninhas; Aquisição de terreno na
comunidade São Geraldo, distrito de ltauninhas, para construção de campo de futebol
e área de lazer',lndicação no 078 e 07912021de autoria do Vereador Kacio Mendes
Pavimentação asfáltica das Ruas um e Nerin José Nery, situadas no Bairro N
Conquista; Viabilizar a realocação do ponto final de ônibus, da linha São Mateus X
Guriri I Yia Bosque, da empresa prestadora de Serviço de Transporte Urbano -
Viação São Gabriel, para o Bosque da Praia; lndicação no 080 e 081t2021 de autoria
do Vereador Lailson da Aroeira, Reforma geral e construção de banheiros na quadra
poliesportiva da EMEF "Professora Marizete Venâncio do Nascimento", situada no
bairro Aroeira; Calçamento das Ruas Esmeralda e Boa Vista, situadas no bairro
Aroeira; lndicações no 082 e 08312021de autoria do Vereador Robertinho Assis,
Calçamento da Rua M, situada no bairro Liberdade (em frente ao Centro de Apoio Tia
Ana); Capina e limpeza da Rua Ernane Rufino da Silva, situada no bairro Pedra
D'água; Moção no 008/2021de autoria do Vereador, Cristiano Balanga, Voto de Pesar
aos familiares do Senhor MILTON RODRIGUES CHAVES, em virtude do seu
falecimento ocorrido no dia 04 de setembro de 2020; Moção no 009/2021 de autoria
do Vereador Robertinho Assis, VOTO DE PESAR aos familiares da Senhora MARIA
SILMA SANTOS DA SILVA LEONEL, pelo seu falecimento ocorrido dia 18 de janeiro
de 2021; DIVERSOS: OF/CGABruG/N'00912021, datado em 26 de janeiro de 2021,
de autoria da Governadoria do Estado (vice-governadora), que convida a todos os
Edis desta Casa de Leis para participar de reunião, no dia 04 de fevereiro de 2021, às
10h, na sala de reuniões - Palácio de Fonte Grande, Centro de Vitória-ES, cuja pauta
será o Marco Legal de Saneamento do Município São Mateus-ES. Apos a leitura do
expediente, o Senhor Presidente convida, também, para a plenária, o Doutor Paulo
Henrique Cardoso Matias; convidou também, um amigo, Nelson Soares Falcão; o
Senhor Presidente, fez um pequeno esclarecimento sobre a tribuna estar aberta ao
clamor da sociedade dentro da legislatura de 2021 a 2024, passando assim, para a
segunda parte do Pequeno Expediente, concedeu a palavra para o Secretário
Municipal da Saúde, o senhor Henrique Luiz Follador, que iniciou a sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e a todos os presentes, ele relatou o desafio que
está sendo a pasta da Saúde nesse período de dois anos de pandemia, relatou do
imune-biológico que está chegando aos poucos ao Município e, que está trazendo
esperança a população, não somente municipal, mas estadual e nacional.2020 foi um
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ano desafiador para quem se habilitou para trabalhar na linha de frente dessa
pandemia, juntamente com a pasta da secretaria de saúde. O senhor Secretário de
Saúde, falou das estratégias de como classificar os grupos de vacinação logo de
início, de acordo com as resoluções 008 e 009 da Secretaria de Saúde do Município
do São Mateus. Alguns vereadores tiraram algumas dúvidas sobre leitos disponíveis e
quais os planos para inibir as aglomerações na época de carnaval. Em respostas as
perguntas da Vereadora Ciety Cerqueira, o senhor secretário, esclareceu que, no
início da pandemia o hospital de campanha, Hospital Roberto Arnizaut Silvares,
disponibilizou entre 18 a 20 leitos, e assim, ia abrindo vagas quando o número de
casos que necessitava de leitos para covid-19 aumentava, já chegou a 62
leitos,houve a compra de leitos na rede privada de hospital, o Hospital Meridional e,
com a queda dos casos não havendo necessidade, o estado fez a quebra contratual
nas compras de leitos destinados para o covid-19, hoje o Estado garante a
flexibilidade de manejo de pacientes para dentro de outros municípios que tenha
Hospital de Campanha, e também a recepção dos pacientes vindos de outros Estados
(capitais) como o de Manaus. Já em relação ao carnaval e aglomerações no litoral
(Guriri), ele reafirma a necessidade dos cuidados, do distanciamento social, do
isolamento, do uso máscaras e álcool em gel. É necessária a posição de cuidados
proteção e prevenção para não se contrair o vírus. As medidas de manejos de
fiscalização para evitar a aglomeraçáo, barreiras sanitárias, medidas de manejos
específicos para esse enfrentamento, principalmente em feriados, que serão
colocados ern pontos estratégicos. O Senhor Presidente passou a palavra para o
Vereador Cristiano Balanga fazer sua pergunta, ele fez uma colocação sobre uma fala
do Secretário sobre as 4.098 doses de vacinas que já foram feitas nos profissionais
da saúde do município, englobando instituições privadas e, após, serão vacinados
públicos de idosos, seguindo os mais novos e, finalizou agradecendo o espaço para
sanar dúvidas da população. Em ato contínuo, o Senhor Presidente outorgou a fala ao
presidente do SINDSERV, o senhor Herikson Locatelli de Matos para fazer uso da
tribuna, iniciou sua fala cumprimentando a Mesa diretora e a todos os presentes, em
nome da diretoria de todos os servidores públicos, ele veio pedir apoio ao legislativo
para que abrace a causa dos mesmos, ele citou uma frase de Steve Jobs "Seja um
parâmetro de qualidade, algumas pessoas não estão acostumadas onde a excelência
é esperada." Ele ressaltou que essa frase rege o seu trabalho. Os servidores estão
precisando muito do apoio dos vereadores, pois, algumas causas que os servidores
lutam, é de cunho político, a lei 1.31812013 que segregou o direito do ticket
alimentação, no começo só os efetivos que recebiam e, como as demais categorias
não precisassem desse valor para se alimentar, que desde 2014 não há reajuste no
valor do ticket e, nem se ouve falar sobre aumento. No ano de 2014 a cesta básica
custava R$333,'15; no ano de 2015 custava R$348,g9; a partir daí so veio
aumentando o valor, no ano de 2020 custava R$628,00; e os servidores públicos da
Prefeitura Municipal recebem R$3t0,00; o SINDSERV paga aos seus profissionais
um valor de R$590,00 de ticket alimentaçáo, a Lei 1.037, que estabelece normas para
perdas salariais. É preciso desvalorizar ó servidor público pra justificar a forma com a
qual o servidor ó tratado; insalubridade e.periculosidade faltam regulamentação, hoje
se percebe que existem inúmeros profissionais recolocados e readaptados em outros
setores, pois, existe uma medicina ocupacional que não funciona como deveria não
se cuidar não se tratar, ele pegou um gancho do Secretário de Saúde onde ele referiu
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aos equipamentos que recebem manutenção regularmente ou rcalizam uma troca,
assim, também acontece com o servidor, dá a ele um tratamento de objeto, quando
ele estiver quebrado, não servir para mais nada, eles serão recolocados em outro
lugar, não há uma politica de reaproveitamento desses profissionais que acabam
ficando sem funÇão em outros locais, muitos exemplos tem os professores que são
recolocados em bibliotecas, nas secretarias escolares, só para cumprirem horários.
Fazendo um link com a fala do secretário de saúde, todos da saúde, privada ou
pública estão sendo vacinados, mas os professores não estão nesse grupo de
vacinação e, os servidores estão sendo cobrados a voltarem aos trabalhos e,
pensando nas condiçÕes de trabalho desse servidor? Como está sendo cuidado?
Pois, é notório que o servidor público não tem prioridade. Em ato contínuo, o Senhor
Presidente passa a fala ao Vereador, Cristiano Balanga, como Líder do Governo,
declarou que o Prefeito Daniel Santana, irámarcar uma agenda com o Sindserv,para
verem quais medidas cabíveis poderão tomar em relação ao servidor público. Em
seguida, o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Vereador Robertinho, iniciou
parabenizando o Herikson pelas palavras, pela coragem de ir em busca do melhor
pelo servidor público, deixou o apoio, se colocou a disposição como presidente da
Comissão Permanente de Educação e, colocou a Casa de Leis de portas
para qualquer dialogo em relação ao servidor público. Em seguida, o Senho
Presidente passou a palavra para o Vereador Adeci de Sena, que iniciou a fala se
colocando a disposição juntamente com a Comissão Permanente de Educação e, a
Casa de Leis. Logo após, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao vereador
Carlinho Simião, que iniciou sua fala parabenizando o presidente do Sindserv, pela
coragem de usar a tribuna para reivindicar os direitos dos servidores públicos,
lembrou também de um grande desentendimento que houve dentro do Município por
que ao houve um diálogo entre executivo e servidores e, como todos os vereadores
estão batendo da tecla sobre diálogo entre todos os poderes e população, para não
haver mais desentendimentos, fazendo com que o MunicÍpio caminhe, se colocou a
disposição dos servidores para ajudar a solucionar o que for preciso. Logo após, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira, da mesma
forma, que os colegas vereadores, se colocou a disposição do Sindserv e, usou uma
fala, que sem o servidor o Município não teria sentido, pois o servidor é o braço forte
do Município. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Gilton Gomes, que iniciou a fala parabenizando o Presidente do Sindserv, se colocou
a disposição para ajudar na contribuição na melhoria na vida dos funcionários
pÚblicos. O Senhor presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim,
iniciou sua fala parabenizando o Herikson e, esclareceu que a Câmara é um lugar
para dialogar com o Sindicato dos Servidores Públicos, onde juntamente vão procurar
um denominador comum, onde todos possam ser ajudados. Em seguida, o Senhor
Presidente, passou a palavra para o Vereador lsael Aguilar, assim como todos os
colegas vereadores, também se colocou a disposição do Sindserv, colocando a
Câmara de portas abertas para discutir os problemas que vêm acontecendo. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra para a Vereadora Ciety Cerqueira,
que parabeniza a luta do servidor, que o objetivo da Casa de Leis é resgatar a
confiança da comunidade Mateense e, que sem o servidor a luta vai pela metade, se
disponibilizando para diálogos. Em ato contínuo, o Senhor Presidente passou a fala
para o vice-presidente Kacio Mendes, parabenizou o Herikson por estar

.§
=,çr,

n
^E/E

ryÊ"
I Er
\o,\>àc,)§
{:

{\3



Câmara Municipal de São Mateus
Estado do Espírito Santo

representando a classe dos servidores, ressaltou que o funcionário público é o
coração do Município, lembrou também de sua passagem pela prefeitura como cargo
comissionado, por saber das lutas e dificuldades, se colocou a disposição na luta pelo
bem do Servidor Público, ressaltou também que essa na gestão veio para fazer a
diferença no Município. O Senhor Presidente assumiu a fala ressaltando que a Casa
de Leis está de podas abertas para novos diálogos, em seguida citou a lei
complementar 17312020, onde os municípios estão adstritos hoje, que é uma lei do
Governo Federal para o enfrentamento ao Covid-19, não se pode ter nenhum
beneficio e nenhum aumento, não havendo nenhum dispêndio além daquilo que já
estava programado anteriormente, não pode dar aumento ou benefícios até o dia 31
de dezembro de 2021, tendo em vista que a Casa de Leis está disposta ajudar a
equacionar os direitos dos Servidores Públicos e da sociedade. GRANDE
EXPEDIENTE: em seguida, o Senhor Presidente, passou a palavra ao Vereador
Cristiano Balanga, iniciou a sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e a todos os
presentes, fazendo memória das falas do Secretário de Saúde Municipal e o
Presidente do Sindserv, falou sobre a agenda que os vereadores do Município terão
com a Vice - Governadora, Jaqueline Moraes, na quinta feira (04 de fevereiro de
2A21), no Palácio Anchieta, onde todos estarão colocando as necessidades do
município, fechando uma parceria grande entre Estado e Município. E o Vereador
Cristiano Balanga, roga por suas indicaçÕes, uma no bairro Seac que é vestiário com
banheiro, grama e alambrado, a comunidade tinha um alambrado, mas foi retirado e
não colocado outro no lugar, onde é uma área de lazer da comunidade, famílias se
reÚnem para se divertirem nos domingos, mas há esses detalhes para serem
consertados, para o bem estar das famílias que residem no local; roga também, pela
restauração da Praça no Residencial Jacuí l, onde crianças não podem brincar por
conta do estado de má conservação do local. Ato contínuo, o Senhor Presidente
passou a cadeira da presidência ao Vice-Presidente, Vereador Kacio Mendes,
concedeu a fala ao Vereador Carlinho Simião, iniciou a fala cumprimentando a Mesa
Diretora e a todos os presentes, lembrou-se da visita que fez ao Banco do Banestes,
banco este que é do Estado Espírito Santo, falou um pouco sobre os benefícios de se
investir no Banco do Banestes e, na mesma oportunidade rogou por suas indicações,
Reforma e manutenção dos quiosques, do Residencial Village, um bairro que foi feito
as pressas e, um bairro que precisa ser olhado mais de perto; e a contratação de
horas máquina para as comunidades e, especificou os bairros que precisam de horas
máquina, no Distrito do Nativo. Ato contínuo, o Senhor Presidente outorgou a palavra
ao Vereador Robertinho de Assis, iniciou a fala cumprimentando a todos os presentes,
fez uma pequena avaliação do primeiro mês de trabalho de todos os vereadores, que
o mês de janeiro foi de uma igualdade de trabalhos que todos realizaram, fez
também, um pequeno esclarecimento sobre o trabalho do vereador, que é fazer
indicaçÕes tanto para o Executivo Municipal quanto Estadual e, fiscalizar as obras
realizadas. Parabeniza o Senhor Secretário de Saúde e, enfatizou que a sem saúde
não há educação, sem saúde o município não movimenta. lntercedeu por suas
indicaçÕes, pavimentação da Rua M, no Bairro Liberdade, em conversa com o Senhor
Prefeito, Daniel Santana, a qual tem a intenção de calçar pelo menos as ruas onde o
ônibus passa de imediato; e uma limpeza na Bairro Pedra D'Água, na quadra de
areia, pois a quadra de areia está inutilizável, por que há muito mato que impossibilita
os moradores de terem seu momento de lazer. Em seguida, o Senhor Presidente

h

s



Câmara Municipal de São Mateus
Estado do Espírito Santo

concedeu a palavra ao Nobre Vereador, Adeci de Sena, iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e a todos os presentes, agradeceu aos trabalhos
realizados pela patrol na comunidade Ranchinho e adjacências; rogou pela extensão
elétrica e instalação de postes, na comunidade Santa Luzia, Palmitinho ll, pois esta
região estava sem. energia elétrica. Agradeceu também ao Secretário de Saúde,
Henrique Follador, pois a região do Adeci de Sena estava sem enfermeira, não tinha
técnico, não tinha motorista para atender a região; implantação do Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS) no Nativo da Barra Nova, pois há no local
um quantitativo de público alvo que pode ser incluso nos programas e a instalação de
um CRAS na região. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Delermano Suim, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e a
todos os presentes, rogou por suas indicaçÕes, o calçamento da Rua Erick Pessanha
no Bairro Jaqueline, que não houve a conclusão da rua por intriga política; a Rua
Domingos Duarte, onde dificulta o tráfego da população próximo à escola de 20 Grau
"Wallace Dutra" e a igreja Nossa Senhora de Fátima, norte Guriri. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a fala ao Vereador Lailson da Aroeira, intercedeu por
suas indicaçÕes que são reforma da quadra poliesportiva do .EMEF Aroeira", é de
grande necessidade a reforma da quadra, ela está em um estado que pode colocar a
vida dos estudantes e de quem utiliza para prática de esportes; e o calçamento das
Ruas Esmeralda e Boa Vista, situadas no Bairro Aroeira, é de grande utilidade para os
moradores, no tráfego dentro do bairro. Ato contínuo, o Senhor Presidente, concedeu
a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
Diretora e a todos os presentes, reivindica suas indicaçÕes, a construção de uma
praça, onde as famílias possam ter onde levarem seus filhos para brincarem, terem
um lazer e, os idosos sentarem para conversar; A aquisição de área de terra para a
ampliação do cemitério, pois, por falta de vagas as famílias estão tendo que sepultar
seus entes em outras localidades. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a fala
ao Vice-presidente, o Vereador Kacio Mendes que iniciou sua fala cumprimentando a
Mesa Diretora e a todos os presentes, parabenizou a todos da secretária de saúde
pelo belíssimo trabalho de enfrentarnento do Covid-19. Em conversa com o Vereador,
Gilton Gomes, sobre a ponte do Rio Cricaré, que corta o Município, nome da ponte é
Edmundo Regis Bittencourt, utilizada desde ano 1954, quando inaugurada, umas das
maiores pontes, sendo a terceira maior do Estado e, uma das mais velhas construídas
em nosso Brasil, uma das petições do Vereador Kácio Mendes para os órgãos
responsáveis para realizar a manutenção desta ponte. E rogou pelas indicaçÕes as
quais almeja realizar, sâo a pavimentação das Ruas Um e Nerin José Nery, situadas
no Bairro Nova Conquista, é um bairro já bem antigo nessa cidade onde que também
se localiza o Fórum Municipal; e a relocação do último ponto de ônibus no Bairro
Guriri para a o Bosque da praia, como já foi dito, no Bosque, hoje, residem 785
pessoas, onde um morador caminha 1 km para chegar ao último ponto e, assim,
chegar em casa tarde da noite. Em ato contínuo o Senhor Presidente passa a Mesa
Diretora para o Vice Presidente e assume a Tribuna, "senhor Presidente, Senhora
Vereadora, Senhores Vereadores, Servidores, lmprensa, Público que nos assiste
através dos meios de comunicação desta Augusta Casa, muito boa tarde; Sob a
inspiração do Estadista Juscelino Kubitschek, inicio esse discurso para me dirigir aos
meus pares e a toda sociedade mateense, "Se há algo que eu posso louvar em mim
mesmo é o fato de ter-me mantido rigorosamente o mesmo homem, antes, durante e
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depois do poder". Essa frase do nosso saudoso ex-presidente, para mim um
visionário que anteviu o futuro de nossa nação, que no meio do mato disse que
construiria a capital do Brasil, e transformou o país com a construÇão de Brasília, é
uma lição para todos aqueles que almejam um dia chegar a um cargo político de
mandato, com o fito de não deixar se cegar pelo poder, e fico feliz em tê-lo como
exemplo de homem público e, farei de tudo para seguir o seu exemplo. Na semana
pretérita, demonstramos que nesta Casa irá prevalecer o diálogo, a harmonia e a
união, sobrepondo-se a arrogância e a prepotência que permeou este poder
legislativo no mandato passado, porque o poder é passageiro, hoje estamos
vereadores, mas amanhã à Deus pertence, por isso semearemos aqui sempre a
harmonia e a união. Recebemos aqui nesta Casa - os onze vereadores presentes -
todos os Secretários do Executivo e, tivemos um diálogo espetacular com todos,
denotando uma harmonia jamais vista nas u.ltimas décadas nesta Casa de Leis, com
o único objetivo, trabalharmos unidos em prol do povo mateense, este nosso maior
desiderato. E para não dizer que não falei de flores, é preciso enaltecer as palavras
da Secretária de Cultura de nossa Cidade, Senhora Domingas dos Santos Dealdina,
que expressou ter se sentido muito bem com a receptividade deste atual parlamento,
pois quando aqui vinha no passado era destratada e ficava com medo e, isso nos
deixa tranquilo efeliz porque nosso papel será sempre harmônico. Senhor Presidente,
senhora Vereadora, senhores Vereadores, o filósofo grego, Aristóteles já dizia "Há
apenas uma maneira de evitar críticas: não faça nada, não diga nada e não seja
nada." lndubitavelmente não fazer e não falar é para aqueles que não têm
conhecimento Iídimo do papel do politico com 'P' maiúsculo, que tem como escopo
primordial servir ao povo, porquanto político é sinônimo de servir, não ser servido.
Muitos criticam sem qualquer razáo pelo simples fato de buscarem uma forma de
conseguir algo do Poder Público, esse não é o caminho, crítica construtiva é sempre
bem vinda, hoje mesmo recebi uma solicitação de algo que estava errado,
imediatamente respondi a pessoa e me comprometi a resolver a questão com maior
celeridade possível. E assim que agiremos, desde que o interlocutor utilize do respeito
será tratado com respeito, assim ganha à sociedade. Quero deixar registrado
senhoras e senhores, a inestimável visita que recebi do Padre Patric Wanderley, no
dia de ontem, fiquei extremamente feliz, uma pessoa de carisma extraordinário,
conversamos sobre muitos projetos, induvidosamente São Mateus tem muito a
ganhar. Obrigado Padre Patrick, muito obrigado, o senhor abrilhantou nosso dia. Hoje
tivemos os onzes vereadores, e nosso secretário de finanças, reunidos com o
superintendente do Banestes Senhor Ronaldo Hoffman, os gerentes Senhora Hanna
Silva Cruz e Senhor Glauber Mariani, onde pudemos dialogar e colocar este
parlamento a disposição desta honrosa instituição que é nosso Banco, pois pertence
ao povo Capixaba e, onde foi bastante explicado que o Banestes gera riquezas para
nosso Estado, investindo em geração de emprego para nosso povo. Nobre
Vereadora, Nobres Vereadores, é triste dizer isso, mas de novo sou obrigado a me
manifestar desta Tribuna para homenagear filhos queridos de nossa cidade que nos
deixaram, cito aqui o Vitor Carrafa Fontes, filho de Norma Carrafa e de meu amigo
Juan Fortes, Natario LyrÍo Fundão Junior carinhosamente chamado de "Tchureco" e
Geraldo Zuliani, deixando registrado nesta Casa de Leis o meus mais sinceros
sentimentos a todos os familiares. Meu muito obrigado". ORDEM Do DIA: Ato
contínuo, o Senhor Presidente,alvitrou a discussão e votação as indicações 064 a
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4ffi12021, assim como nas sessÕes anteriores, em bloco, começando a discussão
concedeu a palavra ao Vereador lsaelAguilar, que iniciou a sua fala cumprimentando
a Mesa Diretora e a todos os presentes, rogou por suas indicaçÕes, a construção de
predio para a instalação do "CEIM Pingo Gente" na comunidade de ltauninhas -
Distrito de ltauninhas, que por conta do tempo está deteriorada, correndo o risco de
cair sobre os alunos e funcionários; e uma aquisição de um terreno para construção
de uma área esportiva na comunidade São Geraldo - Distrito de ltauninhas, a
comunidade carece de um local para pratica de esportes, lazer em família, e prática
de atividades escolar. O Senhor Presidente aproveitou a oportunidade e falou do
pedido de todos os Vereadores sobre o Projeto de Lei 0A3i2021, que foi
insistentemente pedido pelo Vereador lsaelAguilar, mas todos os Vereadores querem
estudar juntos este Projeto, pois ele ajudará a todos os pequenos e médios
produiores rurais do Município de São Mateus. Em seguida o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes, que iniciou a sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e a todos os presentes, e intercedeu por suas
indicações, capina e limpeza das Ruas e Avenida do Bairro Santa Tereza, pois, os
moradores estão tendo dificuldades para trafegar nas Ruas e Avenida; Calçamento da
Avenida Padre Ângelo Compri, antiga Avenida do contorno, no Bairro SaÀto Antônio,
visto que, essa avenida é movimentada e precisa ser calçada para agilizar o
movimento da mesma. O Senhor Presidente concedeu a Palavra ao Vereador
Cristiano Balanga, que pediu dispensas as formalidades, ficou emocionado por alguns
parlamentares conhecerem seu tio, a qual fez papel de pai em sua vida. E não tendo
mais parlamentares a fazer suas discussões, o Senhor Presidente colocou as
indicaçÕes em votação, que foram aprovados por unanimidade as indicaçÕes 064 a
083/2021. Em seguida, o Senhor Presidente, colocou as moções 008 e 00912021 em
discussão e votação, seguindo a votação anterior, em bloco, concedendo a palavra ao
Vereador Cristiano Balanga, que iniciou sua fala pedindo a dispensa das
formalidades, voltando a falar do seu tio, o Senhor Milton Rodrigues Chaves, falou
brevemente sobre quem foi seu tio, sua história de vida. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou as moçÕes em votação, tendo sido aprovadas por unanimidade.
Em ato contínuo, o Senhor Presidente colocou em discussão e Votação, em turno
único o Veto 0A212A21, que veta totalmente o projeto de Lei ü5512020, de autoria do
Poder Legislativo, que torna Patrimônio Cultural Municipal a Casa de Farinha
Quilombola existente no Parque ExposiçÕes do Município de São Mateus e da outras
dá providências, tendo sido aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a
tratar, o Senfyrç-fresidente declarou encerrada a presente Sessão e para constar,
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