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Ata no 0ü7/2021 da reunião da 50 Sessão Ordinária, realizada aos 09 (nove) dias do
mês de Fevereiro de2A21 (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 - Baino Santo Antônio, sob a
Presidência do Senhor Vereador Paulo Fundâo, e Secretariado pela Senhora
Vereadora Ciety Cerqueira. O Senhor Presidente fez a abertura da Sessão proferindo
a seguinte fala "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. B0 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 Primeira Secretária que efetuasse a chamada dos Srs.
Vereadores, para verificação do Quorum legal, aos quais responderam 11 (onze)
presentes. O Senhor Presidente fez o uso de suas prerrogativas legais convidou o
presidente da OAB da Seção do Espírito Santo, o Doutor José Carlos Rizk Filho e
convidou a Primeira Secretária, a Vereadora Ciety Cerqueira para que o conduzisse
ao banco de honra da Câmara Municipal. De igual forma o Presidente Paulo Fundão,
convidou o presidente da 120 Subseção de São Mateus, Doutor Patrick Malverdi, para
compor o banco de honra da Câmara Municipal de São Mateus, convidando o
Vereador Robertinho para conduzi-lo. De imediato, o Senhor Presidente, o Vereador
Paulo Fundão, concedeu a fala ao Presidente da OAB da Seção do Espírito Santo, o
Doutor José Carlos Rizk, que iniciou a fala cumprimentando a Mesa Diretora, fez
memória do primeiro contato que teve com o Doutor Paulo Fundão, o atual Presidente
da Câmara de Vereadores, para a eleição da presidência da OAB Seção do Espírito
Santo, no ano de 2015, onde se iniciou uma grande amizade. Relatou também do
desejo que ambos tinham: Paulo Fundão em assumir a cadeira no parlamento
municipal e, Doutor José Carlos Rizk a presidência da OAB Seção do Espírito Santo,
relatou alguns feitos como Presidente da OAB, como a diminuição das taxas de
pedágios, dentre outros que estão batalhando para conquistar, como a sede da 12a
Subseção de São Mateus, e principalmente colocando a OAB ao lado da sociedade,
ao lado das prerrogativas dos advogados, nada mais é como um direito do cidadão. O
Senhor Presidente, o Vereador Paulo Fundão, passou à cadeira da Presidência para
o Vice Presidente, Kacio Mendes, assumindo a tribuna, profewrindo o seguinte
discurso: "Senhor Presidente, Senhora Vereadora, nobres Edis, Servidores, imprensa,
especialmente a todos que ncs assistem pelos meios de comunicação desta augusta
Casa. Eu não poderia deixar, Robertinho de Assis, Cristiano Balanga, Delermano
Suim, Adeci de Sena, lsaelAguilar, Carlinho Simião, Lailson da Aroeira, Gilton Gomes
(Pia), Ciety Cerqueira, esse momento que para mim é de extrema emoção;
Presidente Rizk, a perseverança é o caminho do êxodo, é uma honra receber nesse
parlamento Vossa Excelência, de igual forma nosso Presidente Patrick Malverdi,
denota que esta legislatura, como nós falamcs na posse, está fazendo história,
quantas vezes precisar, gostaríamos sim, termos aqui neste parlamento pessoas da
sua envergadura, Presidente Rizk, da sua envergadura Presidente Patrick, por que
aqui é a casa do povo, é a caixa de ressonância da sociedade, sempre repetirei isso,
a tradição de luta da OAB Espírito Santo,.em defesa dos capixabas nunca êsmoreceu
tendo ela sempre a sua frente no seu comando, expressivos presidentes, saudosos
Agessandro da Costa Pereira, Antônio Augusto Genelhú e, agora distinguido
advogado que é o Doutor José Carlos Rizk Filho, meu amigo pessoal. Vossa



Câmara Municipal de São Mateus
Estado do EspÍrito Santo

Excelência, ínclito presidente, é um exemplo de perseverança e ousadia, em 2015
semeamos juntos um sonho, plantamos uma semente de alternância de poder na
OAB Espírito Santo e, colhemos frutos em 2018 com uma votação expressiva de
Vossa Excelência que hoje se encontra como presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil - Seção Espírito Santo. Porque iniciei citando a perseverança é o caminho do
Exodo: porque passei pelo mesmo processo, semeei em 2016 concorrendo ao Nobre
cargo de Vereador, obtendo uma votação expressiva, tive mais votos que seis
vereadores eleitos naquele pleito, todavia, não me elegi. Em 2018 coloquei meu nome
na Sagrada Avaliação Popular concorrendo ao Nobre Cargo de Deputado Estadual,
obtendo mais de quatro mil votos, tendo 95% desses votos dos mateenses. Não
esmoreci, continuei semeando, e agora em 2020 colhi a perseverança, hoje me
encontro nesta Casa. Nossas Historias são muito parecidas, Presidente Rizk e,
espero que assim que como Vossa Excelência está fazendo historia na OAB, estou
convicto que faremos história nesse parlamento. Em breve, Vossa Excelência,
ladeado pelo nosso Presidente Doutor Patrick Malverdi e toda a diretoria estará
inaugurando um sonho de todos os advogados da nossa subseção, inaugurará a sede
própria da nossa subseção, desde já lhe agradeço em nome de toda advocacia, o
meu muito obrigado. Ao fim e ao cabo, quero manifestar meu apreÇo e carinho por
Vossas Excelências, Doutor José Carlos Rizk Filho e Doutor Patrick Malverdi,
desejando que Vossas Excelências retornem a esta Casa de Leis com a maior
brevidade possível, porquanto, estamos de portas abertas para esta honrosa e
respeitável instituição. Ato contínuo, o Senhor Presidente determinou que a 10

Secretária colocasse a disposição dos Senhores Vereadores a Ata No 006/2021
informando que se ninguém tiver nenhuma retificação a fazer será considerada
aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou a 1o Secretária que procedesse
a leitura do expediente, que constou o seguinte: PODER LEGISLATIVO: Leitura das
proposições: lndicação no 084 e 08512021 de autoria do Vereador Adeci de Sena,
Perfuração de poço artesiano na Comunidade Barra Nova Norte, Distrito de Nativo de
Barra Nova; lnstalação de guarda-corpo e manutenção do cais do Sítio Histórico Porto
de São Mateus; lndicação no 086 e 08712021 de autoria do Vereador Carlinho Simião,
Extensão de rede elétrica, de aproximadamente 600 metros, na entrada do trevo
situado na Rodovia ES-315 até a propriedade da família Coutinho, Distrito de Nativo
de Barra Nova; Calçamento ou pavimentação asfáltica da Rua Darcy Natalino
Formigoni, Iado Sul, bairro Guriri; lndicação no 088 e 08912021 de autoria da
Vereadora Ciety Cerqueira, Construção de EMEF na Comunidade Mata Sede-KM 28,
Distrito de Nestor Gomes; lnstalação de placas indicativas, contendo o nome das
comunidades, nas estradas de acesso ao Distrito de Nestor Gomes; lndicação no 090
e 09112021 de autoria do Vereador Cristiano Balanga, Término da pavimentação da
Rua Othovarino Duarte Santos, localizada no bairro Nova São Mateus; Pavimentação
da Rua Dr. Aldemar de Oliveira Neves, Iocalizada no bairro Nova São Mateus;
lndicação no 092 e 09312021 de autoria do Vereador Delermano Suim, Reforma da
praça situada no bairro Chácara do Cricaré - INOCOOP; lnstalação de alambrado e
construção de vestiário com banheiro no campo de futebol situado em Nestor Gomes

Km 41', lndicação no 094 e O95t2O21de autoria do Vereador Gilton Gomes,
Construção de lombada na Avenida João XXlll, no bairro Boa Vista (nas imediaçÕes
do portão da US-3 - Centro de Especialidade Médicas); Calçamento da Rua Antôni
Moreira Sobrinho, no bairro Ayrton Senna; lndicação no 096 e 09712021 de autoria do
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Vereador lsael Aguilar, Construção de quadra poliesportiva na comunidade Nova
Vista, Distrito de ltauninhas; Viabilizar a criação de linha de ônibus com itinerário
Itauninhas X São Mateus, com saída as 07h (sete horas) e retorno em horário a ser
combinado com a comunidade; lndicação no 098 e 09912021 de autoria do Vereador
Kácio Mendes, Criação em São Mateus do Programa "Aula em Casa", que possibilita
a aquisição de computadores portáteis para os professores da Educação Municipal de
São Mateus - ES, para Utilização no Acesso Aos Portais de Aulas On-Line, até que
volte à normalidade as aulas em nosso Município; Construção de CEIM no bairro
COHAB ll; lndicação no 100 e 10112021 de autoria do Vereador Lailson daAroeira,
Calçamento da Rua do Beco, situada na comunidade Dilô Barbosa, Distrito de
Itauninhas; Pavimentação asfáltica da Avenida Murilo Mendes, principal acesso aos
Loteamentos Parque das Brisas e Vila dos Ventos, no bairro Ayrton Senna; lndicação
no 102 e 10312021 de autoria do Vereador. Robertinho de Assis, extensão de rede
elétrica com instalação de postes com luminárias na Rua Manoel Pereira dos Santos,
Situada no bairro Liberdade, município de São Mateus/ES; Regularização fundiária do
bairro Pedra D'água e adjacências (Loteamento Jardim Eldorado, Areinha e
Liberdade), município de São MateusiES; lndicação no 104 e 10512021 de autoria do
Vereador Paulo Fundão, Calçamento da Rua Waldir Bonomo, situada no bairro
Aviação; Término do Calçamento da Rua Nanuque, situada no bairro Aviação. Moção
no 01012021 de autoria do Vereador Paulo Fundão e assinadas pelos demais
vereadores, Voto de Pesar aos familiares do Senhor Manoelito Emílio de Almeida, em
virtude do seu falecimento ocorrido no dia 07 de fevereiro de 2021. Moção no
01112021 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira e assinada pelos demais
vereadores, Voto de Pesar aos familiares da Senhora Orminda Zanelato Amorim, pelo
seu falecimento ocorrido dia 07 de Dezembro de 2020. Ato contínuo, o Senhor
Presidente, relatou que chegou às mãos do Presidente o pedido do Vereador Carlinho
Simião e, deferiu para que a senhora Grace Kely, presidente da Associação de
Moradores da comunidade Nossa Senhora de Fátima, Guriri, para que se pronuncie
sobre o Geo Referenciamento de áreas públicas do município, e convidou o Vereado
Carlinho Simião para conduzir a Senhora Grace Keli para adentrar no recinto efazer
uso da tribuna, que iniciou a fala cumprimentando a Mesa Diretora e a todos os
presentes, se apresentou, lembrou-se da fala do Senhor Presidente da OAB do
Espírito Santo, que todo trabalho e feito para o povo. Lidera a Associação por 06
(seis) anos, que começou como uma ocupação, mas no decorrer do tempo foi se
organizando e adquiriu o CNPJ, regularizando assim a Associação de Moradores e,
dentro dessa Associação há um projeto de "hortão" Popular urbano, com
equipamentos comunitários para a comunidade de Guriri e adjacências. Ela relata
também, que há 06 (seis) anos peregrinam na porta da Prefeitura de São Mateus,
sendo humilhados e ridicularizados, quando levavam o conhecimento e bagagem que
tinham eram humilhados, espinhados. Fez memória também, que em umas das
reintegrações de posses, a Secretária de Assistência Social do Município, quando
esteve no local, fez a seguinte fala: "lugar de pobre não era na beira da praia, que
lugar de pobre era na beira do mato ou da roça, que na beira da praia não deveria
existir projeto para pobre". A Associação ocupa uma área da Prefeitura, de exato
momento, com diversas parcerias com outros donos (privados), com estudos e busca
pela regularização, começaram a estudar descobrir irregularidades dentro das
documentaçÕes, e por ser uma área nobre, alguns moradores do local não aceitavam
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a Associação, começaram uma luta judicial e com o município pedindo reintegração
da área naquela época em que o prefeito era o Amadeu Boroto, como os particulares
dentro das adjacências das propriedades privadas. Correndo atrás de algumas
informações, a Presidente da Associação, descobriu que muitas áreas não tem o
registro legal das propriedades, que foi invadido por terceiros e, terceiros que tem
uma situação financeira boa. A Presidente da Associação montou um projeto e enviou
para autoridades pedindo a aprovação do mesmo, porém ele não foi aprovado. Foi
descoberta uma área particular dentro de uma mesma matrícula da prefeitura estava
matriculado em nome do Manoel Moreira. O Senhor Manoel Moreira entrou na justiça
requerendo a posse de terra, a qual estava em seu nome, mas o único documento
que ele possuía era escritura do Estado do ano de 1976, deste modo, as
documentações do cartório o senhor Manoel não aparecia como lindeiro nem no
terreno da prefeitura e nem no terreno do.Stevesson Bigossi (o Tevinho), ele não
aparecia em nenhum documento estudado, foi quando percebeu-se que haveria algo
de errado. De acordo com a Presidente da Associação de Moradores, o atual prefeito
Daniel Santana obrigou o responsável do cartório uma declaração falando que esses
terrenos não teriam documentação no Município, a terra não tem os documentos
necessários, não pagam impostos e, com todas essas imparcialidades, o município
esta fazendo vista grossa. A mesma chama a atenção de todos para prestarem
atenção no que estão fazendo com as áreas (terrenos) municipais. A Grace Keli
questionou o porquê os projetos de civis não são aprovados, mas dos "grandes" são
aprovados? Em seguida, O Senhor Presidente, o Vereador Paulo Fundão, fez uma
fala onde ele esclarece a ela que a Tribuna Popular é aberta a população e, que não
havia chegado nenhum requerimento pedindo pra ela usar a tribuna com
antecedência, mas mesmo assim ele a deixou expor os questionamentos dela e da
Associação. O vereador Cristiano Balanga, Líder do Governo, questionou se o terreno
onde estão localizadas as casas já e um local regularizado para a comunidade, como
ela está ainda em luta, não deveriam estar com residências construídas em locais que
ainda não foram doados legalmente para a Associação. E o Vereador ressaltou que
em nenhuma propriedade mesmo que seja pública ou privada, não pode
nenhuma construção que não seja da propriedade e nem projetos neles instalados. E
o mesmo se colocou a disposição para um dialogo com o prefeito e com a Casa de
Leis para que em conjunto cheguem a um denominador comum. Ato contínuo, o
Senhor Presidente, o Vereador Paulo Fundão concedeu a palavra ao Vereador
Cristiano Balanga, iniciou a fala cumprimentando a Mesa Diretora e a todos os
presentes, fez uma nota de pesar e 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor
Manoelito de Almeida, no dia 07 de Fevereiro de 2021. Relatou a presença do
Presidente do partido Pros Estadual Sandro Locutor na Prefeitura, e a conversa com
o Prefeito Daniel Santana, que se encontra sem partido. Em seguida o Vice
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e a todos os presentes, Iembrou-se que no domingo
recebeu algumas fotos do valão que corta o Bairro ldeal, que estava transbordando e
algumas manilhas estavam danificadas e chegando quase próximo à casa de
familiares que moram próximo, agradeceu aos secretários que prontamente
atenderam ao seu pedido e já estão operando o serviço no local; fez um indicativo
sobre a empresa prestadora de serviço de recolhimento de resíduos urbanos, a
Fortaleza, para conscientizar os moradores a acompanhar os horários que o
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caminhão passa recolhendo os resíduos. Lembrou-se de algumas visitas que fez nas
comunidades Sapucaia e Palmitinho, passou pela Paulista, onde as cobranças são
grandes. Mostrou-se estimulado em relação aos 38 dias de trabalho dos
parlamentares e se mostrou empenhado em trabalhar em equipe nos próximos anos,
assim como começaram. Em seguida o Presidente, o Vereador Paulo Fundão,
concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, que iniciou sua fala cumprimentando
a Mesa Diretora e a todos os presentes, parabenizou a coragem da Grace Kely, em
assumir a tribuna e reivindicar os direitos de moradias da população e os erros
cometidos sobre terrenos municipais. Referiu sobre as visitas que tem feito às
comunidades, que está trabalhando em função da comunidade, buscando melhorias
para cada comunidade. Recordou da reunião que teve logo cedo com o Secretário de
Cultura, que a comunidade tem artesãos e que é preciso mostrar ao povo. Fez
memória também da Secretaria de Pesca. que estará vinculada a Secretaria de
Agricultura. Finalizou agradecendo ao Senhor Presidente por ter convidado os
Presidentes da OAB Seção Espírito Santo, Doutor José Carlos Rizk Filho e o
Presidente da 12^ subseção de São Mateus, o Doutor Patrick Malverdi, por trazer
qualidade para a Casa de Leis. O Vereador Paulo Fundão lembrou que na quinta-
feira, dia'18 de Fevereiro de2021, acontecerá a Sessão Ordinária, com a presença
do ilustre Diretor Presidente da Petrocity e a assessoria do Deputado Marcos do Val,
marcando uma reunião com os 11 (onze) Vereadores. GRANDE EXPEDIENTE: ato
contínuo, o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Vereador Robertinho, que
iniciou a fala cumprimentando a Mesa Diretora e a todos os presentes, relatou sobre
algumas ligações sobre as vacinas que estão acontecendo dentro de São de Mateus,
como elefaz parte da Comissão Permanente de Saúde, sobre a vacinação em alguns
grupos que não fazem parte do grupo da saúde, questionará ao Secretário de Saúde
se qualquer pessoa pode tomar a vacina, pois a população está perguntando.
Parabenizou a Grace Kely pela coragem de denunciar algo tão grave acontecendo
dentro do Município. Rogou por suas indicações que são: uma extensão de rede
elétrica na Rua Manoel Pereira, pois estão pagando taxa de luz pública sem ter
energia e postes instalados, no Bairro Liberdade; regularizaçâo fundiária do Bairro
Pedra D'Água e adjacências. Ato contínuo, o Senhor Presidente, o Vereador Paulo
Fundão, concedeu a fala ao Vereador Adeci de Sena que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, lembrou de alguns trabalhos
desde o começo do mandato e, que na Barra Nova Norte, em márço do decorrente
ano inicia a perfuração de um poço, onde atenderá as famílias com água potável;
rogou também, pelo corrimão da escadaria do Sítio Porto, a comunidade está
clamando pela segurança na escadaria. Em seguida, o Senhor Presidente, concedeu
a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que iniciou sua fala pedindo dispensa das
formalidades, assim como os demais vereadores, se colocou a disposição da
associação de moradores, da presidente Grace Kely, para dialogar, intercedeu por
suas indicações, sobre a extensão de rede elétrica, no distrito de Barra Nova, na
rodovia 315 (trevo), até a propriedade da família Coutinho, muitos moradores utilizam
aquela rodovia para atividades físicas dentre outras atividades das comunidades que
utilizam esta rodovia; o calçamento e pavimentação da Rua Darcy Formigoni, lado sul,
Bairro Guriri, é uma rua com muitos buracos que em dias de estiagem tem muita
poeira, que desenvolve muitas doenças respiratorias e, em dias chuvosos fica
intransitável até mesmo para chegar no colégio que fica localizada nesta rua. Em ato
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contínuo, o Senhor Presidente, outorgou a palavra ao Vereador Delermano Suim, que
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e a todos os presentes, e roga pela
reforma da Praça Chácara do Cricaré, Bairro lnocop, que já algum tempo não há
reformas no local e, pede para que haja a reforma e manutenção da praça;
alambrado, banheiro e vestiário no campo de futebol situada na comunidade Nestor
Gomes - KM 41, assim como muitos tenham ditos, o esporte pode tirar muitos jovens
de caminhos tortuosos. Em seguida, o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao
Vereador lsael Aguilar, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora, relatou
que recebeu uma ligação da Deputada Federal Soraya Manato, o conteúdo da ligação
era que o presidente do Partido PSL, Secretário de Governo Delcimar Oliveira, havia
conversado com ela sobre o sinal de telefone na região de Nova Lima - Distrito de
Itauninhas, que a Deputada Federal garantiu que estará resolvendo essa questão da
rede de telefonia móvel, onde o Vereador lsael Aguilar a convidou para realizar uma
visita à comunidade. Fez memória do ocorrido de uma Fake News, sobre ele nas
redes sociais. O Senhor Presidente pediu a fala ao Vereador lsael, para relatar que o
novo parlamento está trabalhando em conjunto e, que a qualquer custo vão tentar
colocá-los uns contra os outros, relatou que esse novo parlamento é diferenciado,
pois o presidente da OAB da Seção Espírito Santo e o da Subseção de São Mateus
se fizeram e se fazem presentes nas sessÕes da Casa de Leis. E deixa um alerta aos
Vereadores e Vereadora sobre Fake News, para terem muita cautela, pois irão tentar
criar a discórdia entre os parlamentares. Antes de passar a palavra ao Líder do
Governo, o Vereador Cristiano Balanga, o Senhor Presidente usou a palavra para
fazer um registro sobre o Projeto "Poetas da Terra", um projeto da Câmara Municipal
de Vereadores, realizado pela Secretaria de Comunicação, onde faz a imersão
literária dos escritores locais, e deixando expresso que toda semana terá um poema
nas redes sociais da Câmara Municipal e, em nome do Poder Legislativo Mateense,
agradeceu a AMALETRAS, na pessoa de Eliane Auer e os demais associados, que
indubitavelmente tem ajudado colocar em prática esse alvissareiro Projeto da
Secretaria de Comunicação, mas também, não poderia deixar de mencionar o nosso
querido amigo, Vinicius, mentor intelectual da participação Do Parlamento. Em
seguida, o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Vereador, Cristiano Balanga,
que inicia sua fala pedindo dispensa das formalidades, relatou sobre as Fake News
que está acometendo os vereadores, que infelizmente ainda existem pessoas que
querem ver o mal daqueles que estão trabalhando por uma cidade melhor, frisou que
a atual Casa de Leis tem incomodado a muitos. Rogou por suas indicações, para o
Bairro Nova São Mateus, o término da pavimentação da Rua Othovarino Duarte
Santos, em tempos chuvosos a rua fica intransitável; e a pavimentação da Rua Dr
Aldemar de Oliveira Neves, situada no Bairro Nova São Mateus O Senhor
Presidente Solicitou ao Vice Presidente que assumisse a cadeira para que o mesmo
proferisse seu discurso na Tribuna, expressando: "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, 'é
muito melhor arriscar coisas grandiosas, mesmo expondo-se à derrota, do que formar
fila com os pobres de espírito que nem gozam muito, nem sofrem muito, por que
vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. ' So.b a
inspiração do grande estadista Theodore Roosevelt, inicio este discurso para me
dirigir aos meus Pares e a toda sociedade mateense. Essa frase do ex-presidente
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Americano, ícone da Segunda Guerra Mundial, foi à frase que usei um dia após
receber o resultado da eleição de 2016, está registrado em meu Facebook. E porque
me lembrei dela hoje? Lembrei em face de estar aqui presente uma pessoa que assim
como eu ousou arriscar coisas grandiosas, enfrentou o sistema e após derrota
sagrou-se vencedor, falo do Presidente da OAB Seção Espírito Santo Doutor José
Carlos Rizk Filho. E continuaremos ousando, assim como o presidente Rizk que está
construindo a sede da nossa OAB ao lado do fórum, construiremos a sede do Poder
Legislativo em tempo recorde, ontem estive com o Prefeito Daniel e ele também está
irmanado desse objetivo. Outro tema de extrema importância que este parlamento
precisa dar um basta, a sociedade mateense não aguenta mais, é a questão da água,
recebi um vídeo de um eleitor que fiquei estarrecido, a qualidade da água que chega
a alguns lugares do nosso Município é assustador, precisamos e vamos resolver esta
questão nesse mandato. Estivemos na quinta-feira juntamente com o prefeito Daniel
Santana Barbosa, o Vice Prefeito Ailton CafÍeu, os 1'l (onze) Vereadores, dialogando
com a Vice Governadora do Estado, Jaqueline Moraes, e o diretor Presidente da
Cesan, Carlos Aurélio Linhalis (Cael), sobre essa temática da água, mas é preciso
também explicitar que discutimos também sobre outra questão de suma importância,
tratamento do esgoto de nossa cidade, que é a pior cidade do Estado do Espírito
Santo nesse quesito, tendo apenas três por cento de nosso esgoto tratado.
Precisamos avançar e, tenho certeza que esse parlamentar irá contribuir e muito para
amenizar esse problema em nossa cidade. Senhor Presidente, Senhora Vereadora,
Senhores Vereadores, não poderia deixar de mencionar a nossa visita à empresa
Forlaleza, onde fomos carinhosamente recebidos por todos os funcionários que lá se
fizeram presentes e, gostaria de deixar aqui meu agradecimento a todos, nas pessoas
das ilustres funcionarias Betânia e Cirley e, aos amigos Paulão, ex-presidente desta
Augusta Casa de Leis e a Galvão. De igual forma, quero deixar registrado senhoras e
senhores, que no dia 05.02 do corrente ano, juntamente com o prefeito Daniel,
participamos da inauguração da academia da Saúde do Bairro Litorâneo e, ficamos
extremamente felizes do comprometimento do Excelentíssimo Senhor Prefeito em
levar para mais bairros essa importante obra. Nobre Vereadora, nobres Vereadores,
como tenho feito em quase todas as sessÕes, esta tarde não será diferente, quero
aqui me solidarializar com a família do meu querido amigo Manoelito Almeida -
carinhosamente conhecido como Lilito, filho dos saudosos Milton Almeida -Miltinho- e
dona Dinê, irmão dos meus queridos amigos, Márcio, Marcelo, Marcos e Mônica
Almeida, deixando registrado nesta Casa de Leis os meus mais sinceros sentimentos
a todos os familiares e amigos pelo infausto acontecimento que levou a seu
falecimento. Meu muito obrigado." ORDEM DO DIA: Ato contínuo, o Senhor
Presidente colocou as indicações números 084 a 10512021 em discussão, assim
como nas demais votações, colocou-as em blocos. O Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Isael Aguilar, que iniciou cumprimentando a Mesa Diretora e
todos os presentes, expôs suas indicações no 096 e 09712021 que é a construção de
uma quadra poliesportiva, na comunidade de Nova Vista - Distrito de ltauninhas é
uma comunidade que tem bastante jovens e que necessita de espaço para práticas
de esporte e lazer; e a viabilização de uma linha de ônibus da comunidade de
Itauninhas para São Mateus às 7hs da manhã e o retorno com horário a combinar
com a comunidade, pois antes da pandemia existiam linhas de ônibus as 7, 12 e
17h30min, e com a pandemia esses horários foram extintos. Em seguida, o Senhor
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Presidente, concedeu a palavra, ao Vereador Cristiano Balanga, que iniciou sua fala
pedindo dispensas das formalidades, rogou pela pavimentação das Ruas Doutor
Aldemar de Oliveira Neves e Othovarino Duarte Santos, localizadas no Bairro Nova
São Mateus, que quando em tempo chuvoso ficam intransitáveis. Em seguida, o
Senhor Presidente colocou as indicações em votação, sendo aprovadas por
unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente,colocou as moções 010 e 01112021
em discussão, não havendo ninguém para discussão, o Senhor Presidente de
imediato colocou-as em votação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. O
Senhor Presidente, retifica e pede escusa pela gafe cometida por ambos os
Vereadores, a Vereadora Ciety Cerqueira e o Senhor Presidente, Vereador Paulo
Fundão, pelo esquecimento da fala da Senhora Vereadora, concedendo a palavra a
Vereadora Ciety para se manifestar. A Vereadora iniciou seu discurso
cumprimentando a Mesa Diretora e a todos os presentes, agradeceu as comunidades
as quais ela constantemente faz visitas, parabenizou a Grace Kely pela coragem de
assumir a Tribuna reivindicar por sua Associação de Moradores e, deixou um
pensamento, "a desigualdade existe, mas não é invencível, pode e deve ser
derrotado, devemos nos colocar ao lado das pessoas que sofrem e, Iutar contra as
formas de injustiça, mesmo assim, vendo a água entrar quintais, às vezes até nas
casas, as pessoas nos recebem com respeito e muito dignidade, onde, e dizendo
para todos não perder a esperança, porque o nosso dever, de todos os vereadores, é
olhar pela causa do povo, que são inspirados a se colocarem a serviço daqueles que
mais sofrem, devemos empreender todos os esforços possíveis na luta contra as
desigualdades sociais e o sofrimento que flagela a humanidade", fez memoria as
vitimas da Covid-19. Não havendo mais nada a tratar, o Sen[§tr{residente declarou
encerrada a presente Sessão e para constar, eu........ f.t§i}> ........,
Delermano Suim - 2" Secretário. Fiscalizei a presente Ata queTi-da e achada conforme
será assinada por mim, pelo, Senhor Presidente e demais componentes da Mesa
Diretora 
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