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Ata no 008/2021 da reunião da 6a Sessão Ordinária, realizada aos 18 (dezoito) 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 11 e 12 - Bairro Santo Antônio, sob a
Presidência do Senhor Vereador Paulo Fundão, e Secretariado pela Senhora
Vereadora Ciety Cerqueira. Em atendimento ao disposto no §1" do art.97 do
Regimento lnterno desta Casa de Leis declaro aberta a presente sessão proferindo as
seguintes palavras. "sob a proteção de Deus e em nome da Comunidade, iniciamos
nossos trabalhos." Em consonância com o parágrafo único do art. 80 do Regimento
Interno, o Senhor Presidente, o Vereador Paulo fundão requestou ao vereador
Carlinho Simião para que fizesse a leitura da Bíblia Sagrada. PEQUENO
EXPEDIENTE: ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou a Senhora Secretária que
efetuasse a chamada dos senhores Vereadores, para verificação do quorum legal, a
qual responderam 11 (onze) presentes. Após a chamada dos senhores Vereadores o
Presidente Paulo Fundão asseverou: "Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, é
uma honra receber neste parlamento o ilustre Presidente do Conselho de
Administração e CÊO da Petrocity, Sr. José Roberto Barbosa da Silva, para falar um
pouco desta grandiosa obra que será um divisor de águas para toda nossa região.
Abrindo mão das formalidades, desde já, convido Vossa Senhoria para fazer parte da
nossa Tribuna de Honra. De igual forma é uma honra inenarrável termos aqui presente
nesse parlamento o Gerente Geral da empresa Oxford no Estado do Espírito Santo,
Sr. Charles Rubens Dums, agradeço de coração em nome de todos os parlamentares
e a sociedade mateense, sua honrosa presenÇa nesta Augusta Casa de Leis.
Convido-o para adentrar e sentar no banco de Honra. Por fim, quero agradecer a
presença do ilustre Secretário de Desenvolvimento do Município de São Mateus, Sr.
Hassan Rezende, este jovem que tem denotado um esforço incomum para trazer
empresas no intuito de gerar renda e desenvolvimento para nossa amada cidade.
Obrigado Hassan, esta Casa está de portas abertas para todos vocês, convido-o para
adentrar e assumir seu lugar no banco de honra desta augusta Casa de Leis.
Alicerçado no art. 98 do Regimento lnterno, o senhor presidente determinou à senhora
secretária Ciety Cerqueira para que efetuasse a leitura da Ata no A2112021. Com
fundamento no § 1o no artigo 98 do Regimento lnterno, não tendo nenhum Vereador
que quisesse retificar a Ata, considerou-a aprovada. A seguir, o Senhor Presidente
determinou à Senhora Primeira Secretária, a Vereadora Ciety Cerqueira que fizesse a
leitura do expediente da sessão ordinária do dia 181A212021 que continha:
EXECUTIVO: OFIPMSM/SMGAB N" 05512021, da Prefeitura Municipal de São
Mateus, protocolizado sob o n" 00017912021, datado de '10 de fevereiro de 2021, que
encaminha Projeto de Lei n'00412021. Projeto de Lei n" A0412021 que - "altera a lei
municipal no 1.739, de 'i5 de fevereiro de 2019 alterada pela lei municipal n"
1.81112020, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de médicos,
enfermeiros e outros profissionais para atender á necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos do inciso lX, art.37 da constituição federal,
para atuaçâo na Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências". PODER
LEGISLATIVO: proposiçÕes: lndicações n"s 106 e 1CI712021 de autoria do Vereador,
Adeci de Sena, lnterceder à Petrobras para liberação da estrada de acesso à
comunidade São Miguel ate à comunidade Brejo Velho, via SM-08; Iluminação das
Ruas de acesso e da rua situada na lateral do cemiterio de Nativo de Barra Nova.
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lndicações nos 108 e 1Agl2A21 de autoria do Vereador Carlinho Simião, Manutenção e
revitalização da Praça Mesquita Neto - Praça da Rodoviária * Centro da cidade;
Patrolamento e compactaÇão de argila, areia, pó de brita, cascalho ou similares, nas
estradas da região do Distrito de Nativo de Barra Nova e da comunidade Urussuquara.
lndicações no 110 e 11112CI21 de autoria daVereadora Ciety Cerqueira,Ampliação do
cemitério e construção de capela morluária na comunidade Santo Antônio - Km 28,
Distrito de Nestor Gomes; ConstruçÕes de quadra poliesportiva na comunidade São
Pio X, Distrito de Nestor Gomes. IndicaçÕes no" '112 e 11312021 de autoria do Vereador
Cristiano Balanga, Pavimentação da Rua Professor Amaro Nascimento Mendes, lado
sul, trecho compreendido entre as Ruas Colatina e Mucurici, no bairro Guriri; Viabilizar
a instalação de torre de telefonia móvel na região do km 20 da Rodovia Miguel Curry
Carneiro, Distrito de Nestor Gomes; lndicaçÕes nos 114 e 11512021 de autoria do
Vereador Delermano Suim, Calçamento da Rua lpê, situada na comunidade Boa Vista
- Km 28, Distrito de Nestor Gomes; Reforma e cobertura da Unidade Básica de Saúde
situada no bairro ldeal; lndicações nos 116 e 11712021 de autoria do Vereador Gilton
Gomes, o Senhor Vereador pediu para que todos os Vereadores assinassem a
indicaçÕes de nos 11612021, para que pudessem dar um peso a mais na reivindicação
junto ao Poder Executivo. Envie, a este poder, Projeto de Lei para doação de terreno à
empresa Oxford Porcelanas EspÍrito Santo Ltda., para ampliação da sua fábrica;
Limpeza do leito e margens do valão localizado no bairro Santa Teresa (Ponte);
lndicaçÕes nos 118 e'11W2A21 de autoria do Vereador Kácio Mendes, lnstalação de
academia de ginástica ao ar livre, na área de terra pertencente à municipalidade,
anexa à Unidade de Saúde do bairro COHAB, com a devida orientação técnica,
sobretudo às pessoas idosas; Aquisição de 02 (dois) caminhÕes limpa-fossa para
atender a população mateense que não possui rede coletora de esgoto; lndicaçÕes nos
120 e 1212A21 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, Construção de área de
lazer no bairro Aroeira (no terreno da antiga EMEF); Ampliação e reforma do prédio do
CEIM Paraíso lnfantil, localizado no bairro Bonsucesso; lndicaçÕes nos 122 e 12312ü21
de autoria do Vereador Robertinho de Assis, Construção de Centro de Controle de
Zoonoses (CCV) no Município de São Mateus; Construção de um novo Portal na
Rodovia Othovarino Duafte Santos; Requerimento nos 0A1,2021 de autoria da
Vereadora Ciety Cerqueira, Realização de Sessão Solene Em comemoração ao "Dia
lnternacional da Mulher", no dia 0B de março do corrente ano, conforme prevê o artigo
108 e Parágrafo Unico da Resolução no 003/2009 - Regimento lnterno desta Casa àe
Leis. Após a leitura do expediente o Sr Presidente Paulo Fundão explicitou: "senhora
Vereadora, Senhores Vereadores, me permito mais uma yez abrir mão das
formalidades, para desde já, com espeque no art. 256, §2' do Regimento lnterno
desta Augusta Casa de Leis, conceder a palavra ao ilustre Presidente do Conselho de
Administração e CÊO da empresa Petrocity, José Roberto Barbosa da Silva". O
Senhor José Roberto iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes, relatou que estão trabalhando no Estado desde 2A14, buscando viabilizar o
projeto, liberaçÕes legais e ambientais para começarem a instalação do maior terminal
portuário privado do Brasil, com 2.400 metros de cais e, juntamente com o Projeto
Portuário existe um projeto de uma termelétrica de 1.8, umas das maiores do país, em
parceria com Abadiem Energias, criaram a Petrocity Energias, é um condomínig de
340 mil metros', com projetos de engenharia já aprovado, com tecnologias nunca
vistas e usadas no Estado do Espírito Santo. O Presidente do Conselho de
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Administração e CEO trouxe outras informaçÕes sobre investimentos que chega a
quase 18 bilhÕes, terá uma parceria com algumas empresas internacionais nas áreas
de tecnologia. Este Projeto Portuário abarcará alguns municípios vizinhos de São
Mateus até Governador Valadares e, principalmente as comunidades vizinhas ao
porto, gerando emprego e acessibilidade para os locais. Tem um projeto de uma
estrada de ferro de Sete Lagoas onde o terminal será em são Mateus, chamada de
Estrada de Ferro Minas - Espírito Santo, já iniciada terá três terminais até chegar a
São Mateus, pra iniciar esse ano. De acordo com o Presidente do Conselho de
Administração e CEO, as construçÕes estão previstas ainda para este ano, o mais
tardar setembro. Dia 5 (cinco) de Março do decorrente ano, o Presidente do Conselho
de Administração e CEO, o Senhor José Roberto, terá uma reunião com prefeitos que
receberão as pavimentaçÕes das vias e ferrovias que beneficiará os Municípios do
noroeste do Estado, onde também, gerará empregos, do Projeto Rota 381, a Petrocity
estudará Município por Munícipio e, quais as necessidades das mesmas. O Projeto
tem a responsabilidade e o selo verde, tem estudo ambiental, focado na
sustentabilidade e princípios E§G, social e governança, onde não há matéria prima de
petróleo, por ser matéria de combustão fácil e todo cabeamento e fiação, toda matéria
prima e de bagaço de cana. O Presidente do Conselho de Administração e CEO
parabenizou ao prefeito Daniel Santana, pela antecipação da correta ocupação do
local, definindo localidade de comunidade, reserva e portuária, para que a empresa
possa começar a instalação o mais rápido possível, pois foi o único ou talvez
pouquíssimos prefeitos que se adiantaram nesse processo. Umas das preoc
dos Vereadores é a geração do primeiro emprego e o menor aprendiz, a geração de
empregos para as comunidades vizinhas, cursos preparatorios. De acordo com o
Presidente do Conselho de Administração e CEO, a Petrocity será o Eldorado
Capixaba. O Senhor Presidente da Câmara Municipal, o Vereador Paulo Fundão,
teceu loas ao Secretário de Desenvolvimento, Hassan Rezende, por ter ligado para os
mesmos para trazerem os representantes do Projeto Petrocity para maiores
esclarecimentos sobre o projeto e tirar dúvidas dos Vereadores e população.
Agradeceu aos esclarecimentos e presenças das empresas Petrocity e Oxford e,
colocou a Casa de Leis à disposição dessas e outras empresas que queiram fi
parcerias com o Município. Com a Palavra, o Senhor Presidente manifestou "com
muito prazer e, uma honra indescritível, que convido o Senhor Charles Rubens Dums,
para fazer uso da Tribuna Popular." Que iniciou a fala cumprimentando a Mesa
Diretora e todos os presentes e, agradeceu a oportunidade de estar falando sobre a
empresa Oxford, fez uma colocação sobre as indústrias, às necessidades que as
indústrias têm do Porto. Fez memória da visita do Senhor Presidente da Câmara,
Vereador Paulo Fundão, relatou que conversaram sobre o Município, d
desenvolvimento das indústrias, da parceria do Secretário de Desenvolvimento,
Hassan Rezende, que está sendo de extrema importância, contou um pouco da
história da empresa Oxford, em São Bento do Sul, de Santa Catarina, é uma empresa
com 65 anos de história, está entre as 3 (três) maiores do mundo, a maior do Brasil,
tem uma representação de louças no Brasil, hoje a empresa produz tudo que se
à mesa, a matriz se localiza na cidade de São Bento; com um total de 2.500
funcionários, tem uma unidade na cidade vizinha que produz peças em cristais e,
copos de vidros. Hoje a Oxford produz um catálogo desde louça ao copo. Por volta de
2013 e 2A14, a empresa querendo investir, começou a procurar regiÕes do país, para
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instalar, para fazer investimento fora do Estado de Santa Catarina, o controlador da
Oxford hoje é da WEG, é uma das empresas do grupo da WEG, juntamente com o
Prefeito, Governador, a WEG se instalou na cidade de Linhares onde anos mais tarde
conseguiram com o trabalho em conjunto trouxeram a Oxford para o território de São
Mateus, no ano de 2014 começou a terraplanagem, 2A15 a construção e 2A16
iniciaram-se os trabalhos da empresa no Município, gerando na época 450 empregos,
em 2017 houve investimentos pontuais da empresa que iniciou a contratação para um
quadro de 550 funcionários. Com a locaçâo de uma nova área, começará a nova
contratação de mais 47A empregos. O desejo da empresa é aumentar os
investimentos para que a economia de São Mateus gire, a empresa tem um feirão que
pessoas do Estado vêm fazer suas cCImpras de produtos, que acabam gerando capital
para o Município. Os Vereadores agradeceram e se colocaram à disposição da
empresa para mais esclarecimentos e, o Senhor Presidente agradeceu ao Diretor
Geral da empresa Oxford, pelas palavras de alentos e esperança para o Município de
São Mateus, trazendo mais 500 vagas de emprego, agradeceu a empresa pela
confiança, na cidade de São Mateus. Em seguida, o Senhor Presidente expressou
"por fim, convido o Secretário de Desenvolvimento, Hassan Rezende, para fazer uso
da Tribuna e expor a toda sociedade aquilo que ele achar necessário para denotar que
estamos no caminho certo e, em breve terá alvissareira notícia para nosso povo." O
Secretário iniciou a fala cumprimentando a Mesa Diretora e a todos os presentes,
exprimindo sua gratidão, que representando o Prefeito Daniel Santana, que o
incumbiu de uma grande responsabilidade, como Secretário de Desenvolvimento
Econômico, Planejamento Urbano e Captação de Recurso, falou do papel de dar
esperanÇa ao povo mateense, na geração de emprego e renda, colocou a prefeitura
de portas abertas para as grandes, médios e pequenos empresários, é preciso dar
atenção a todas as perspectivas dos investimentos para o Município ser importante.
Que as empresas instaladas em São Mateus fazem uma propaganda do Município
relatou que semanalmente recebe ligaçÕes de empresas do sul do País, empresas
parceiras da Petrocity, a nossa Secretaria recebe a todos de braços abertos,
afirmando que São Mateus será o Eldorado do Espírito Santo e, que terá mais de
1.100 mil empregos gerados no final do ano, pela empresa Oxford, finalizou
agradecendo o apoio da Casa de Leis, pelo novo formato dos parlamentares
trabalhando em harmonia, que está dando segurança para que as empresas venham
investir no Município. O Vereador Robertinho de Assis parabenizou o Prefeito Daniel
Santana por fazer uma excelente escolha de uma pessoa nova, com uma mente
brilhante para o empreendimento e geração de empregos para a cidade de São
Mateus. O Senhor Presidente da Câmara, colocou a Casa de Leis a disposição das
empresas e da Secretaria de Desenvolvimento. Ato contínuo, o Senhor Presidente deu
prosseguimento a sessão, em seguida pediu para que os Vereadores, Adeci de Sena
e Kacio Mendes, os dois vereadores inscritos para uso da Tribuna no pequeno
expediente para que declinassem e fossem para o Grande Expediente, tendo ambos
concordado. GRANDE EXPEDIENTE: inscreveram-se para uso da Tribuna no grande
expediente B (oito) vereadores. Em seguida, o Senhor Presidente, o Vereador Paulo
Fundão, concedeu a palavra para o Vereador Cristiano Balanga, que iniciou sua fala
pedindo dispensa das formalidades, lembrou que o dia 18 (dezoito) de Fevereiro de
2A21, ó o dia do combate ao alcoolismo, à data tem o intuito de conscientizaçãô do
consumo exagerado do álcool; lembrou também que o dia 19 (dezenove) de Fevereiro
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de 2021 comemora-se dia do esportista e, parabenizou a todos os esportistas
mateenses. Fez memória de uma visita que fez no Km 18 a pedido da comunidade,
convidou a secretaria de obras e de agricultura para juntos fiscalizarem e observar em
quais as dificuldades dos moradores da região, uma estrada antiga que se chover fica
intransitável; acompanhou também a limpeza do "pinicão" subestação no Bairro Seac,
onde estava dando mosquito e, uma limpeza aguardada pelos moradores há muito
tempo; rogou pela pavimentação da Rua Prof. Amaro Nascimento, localizada entre as
Ruas Colatina e Mucurici no Bairro Guriri, lado sul, para dar uma condição melhor para
os moradores da Rua Prof. Amaro Nascimento; a instalação de torre telefônica no Km
2A, |ocalizada na rodovia BR 381, Miguel Curry Carneiro, que liga São Mateus a Nova
Venécia, esta torre atenderá as comunidades do Km 09 ao Km 29, com beneficio da
comunicaçâo, segurança e agilidade. Em seguida o Senhor Presidente, concedeu a
palavra ao Vereador Robertinho de Assis, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
Diretora e a todos os presentes, falou brevemente sobre o dia do alcoolismo, lembrou
também do dia do esportista, fez memória do Vereador Kacio Mendes ser um atleta de
dentro do município e, pela luta do mesmo pelo esporte na cidade de São Mateus.
Rogou por suas indicações, centro de vigilância zoonoses, está dentro da Secretaria
de Saúde e, que a função de controlar as doenças transmissíveis por animais, que
atua no tratamento de todos os tipos de doenças transmissíveis e vacinaçÕes para
prevenção, uffi espaÇo para implantação de serviços de castrações, trazendo
segurança para a saúde da população; Portal da entrada do Bairro Guriri, que era o
cartão postal de Guriri, foi construído na década de 1990, foi demolido para a
duplicação da Rodovia Othovarino Duarte Santos, este portal era a identificação
que há de mais belo na praia de Guriri. Em seguida o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao VereadorAdeci de Sena, iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora,
fez memória as visitas que fez no balneário de Barra Nova, durante o período de
carnaval e observou a defasagem de segurança, seguiu um pouco mais até Pontal do
lpiranga - Linhares, onde ele relatou que havia um quantitativo de policiamento que
atendia a necessidade do local, o vereador Robertinho de Assis, solicitou a parte, que
lhe foi concedido, relatou o desejo de marcar uma reunião com o comandante do
Batalhão da Policia Militar, junto com o Conselho de SeguranÇa e os vereadores, para
debaterem uma proposta de segurança para o Município. O Vereador Cristiano
solicitou aparte, que lhe foi concedida, que relatando que a guarda municipal tem u
projeto que foi votado na Casa de Leis, 13.A22n014; Lei esta que já está nas mãos do
executivo, o Prefeito Daniel Santana está revisando Projeto de Lei para ver se tem
algo a ser acrescentado, como capacitação, a qual dê condiçÕes de trabalho para os
guardas municipais. Retomando a palavra, o Vereador Adeci de Sena rogou por suas
indicações: interceder à Petrobras à liberação a estrada de acesso à comunidade São
Miguel até a comunidade Brejo Velho, é uma estrada que abrangia a toda a região da
Barra Seca, há neste local uma ponte que foi refeita, a população do local para chegar
a Guriri precisam dar uma volta enorme, e essa estrada pode ajudar na locomoção
mais rápida para esses moradores. O Vereador Carlinho Simião solicitou aparte, que
lhe foi concedido, relatou que a indicação do Vereador Adeci é grande valia para
região, que essa estrada ajuda na agilidqde do escoamento dos produtos produzidos
naquela localidade; iluminação da rua nas proximidades do cemitério, localizada na
comunidade Nativo de Barra Nova, pois os familiares estão tendo que sepultar seus
entes no escuro, na localizaçáo não há iluminação para tal trabalho. Em seguida o
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Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que iniciou sua
fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memória do carnaval
atípico a nível nacional, para visitar os bairros, fizeram um bate-papo com o Deputado
Federal Da Vitoria, no gabinete do Prefeito Daniel Santana, que contou com a
presença dos Vereadores, Ciety Cerqueira, Paulo Fundão e Carlinho Simião,
reivindicaram algumas emendas para São Mateus e, uma das emendas é passar uma
parte das Meleiras para São Mateus, é uma parte aonde chegam poucos recursos e
quando chega é oriunda do Município de São Mateus, o Prefeito se mostrou
interessado e já começaram a colar esse projeto em pauta para realizar uma
audiência pública para que São Mateus atenda aquela região; relatou que o valão que
corta o Bairro ldeal está sendo limpo, está escoando bastante água, sem correr risco
de chover e inundar as casas dos moradores entorno do valão; rogou por suas
indicações, manutenção e revitalizaçÕes da.Praça Mesquita Neto, localizada ao lado
da Rodoviária, um local para as famílias poderem sair com seus filhos e amigos, hoje
está entregue a vândalos e pessoas em situação de rua; Patrolamento e compactação
no Nativo de Barra Nova, foram passadas a patrol, mas com as chuvas virou um
lamaçal e, requerendo que na compactação jogue cascalhos, britas, areia ou similares
para que se aproveite melhor o serviço prestado nas estradas. Ato contínuo, o Senhor
presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, expressou a sua alegria em
receber os representantes das empresas para esclarecimentos sobre as instalaçÕes,
fez um pesar a família do Pastor João Nunes. Rogou por suas indicações, calçamento
da Rua lpê, situada no Bairro Boa Vista, Km 28, Distrito de Nestor Gomes, é um
trajeto que quando chove fica bem difícil à travessia por essa rua; Reforma e cobertura
da unidade básica de saúde, situada no Bairro ldeal, há uma infiltração na laje que
quando chove vaza água para os lados, impossibilitando os trabalhos dos servidores
da saúde, trazendo mofo, trazendo doenças às pessoas que precisam do local para
atendimento básico de saúde e para os servidores. Ato contínuo o Senhor presidente,
o Vereador Paulo Fundão, concedeu a palavra a Vereadora, Ciety Cerqueira, que
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, assim como
Vereador Cristiano Balanga se lembrou do dia da conscientizaçáo e combate ad
alcoolismo, ela se lembrou da abertura da Campanha da Fraternidade na lgreja
Catolica, relatou que esse ano a Campanha será Ecumênica, ou seja, os conselhos de
igrejas Cristãs se unem para celebrar a vida, a unidade Cristã e, sobretudo o diálogo
que constroi pontes de amor. Ela se lembrou de um fato ocorrido, pessoas da
comunidade Córrego Seco ligaram para a Vereadora relatando que arrombaram a
escola, quebraram as câmeras do local. Ela pediu para que pudessem convidar
comandante Mateus do Batalhão da Polícia Militar, para uma reunião sobre
segurança pública, o Vereador lsael Aguilar solicitou a parte, que lhe foi concedido,
momento em que convidou a todos os vereadores para uma reunião com
Comandante Mateus no auditório do Batalhão da PM, em São Mateus, pedi
segurança para as comunidades do interior e reÍorçar a segurança na cidade.
Vereadora rogou por suas indicaçÕes que são a ampliação do cemitério e cape
mortuária, na comunidade do Santo Antônio, Km 18, Distrito de Nestor Gomes, onde
cemitério recebe entes de outras comunidades até mesmo de outros município
necessita da ampliação, pois os espaÇos estão sendo reduzidos por conta da
de sepultamentos, já tem uma área cedida por um morador, agora só falta à liber
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do executivo para a construção e ampliação, a não ser em São Mateus, as
comunidades não possuem um local para realizarem os velórios dos entes queridos;
em visita a associação da comunidade do São Pio X, onde o pedido deles é a
construção de uma quadra poliesportiva que atenderá a escola e comunidade, a
comunidade São Pio X, atende crianças desde a pré-escola até o 9' (nono) ano, os
professores estão utilizando de criatividade para a realização de atividades físicas com
as crianças. Em seguida o Senhor Presidente, o Vereador Paulo Fundão, concedeu a
palavra ao Vereador Kacio Mendes, iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora
e todos os Presentes, fez uma nota de pesar para a família do senhor Wilson Novais.
Agradeceu o Secretário de Saúde, Henrique, que apoiou a família no período de
carnaval, que ajudou na correria em busca da saúde, agradeceu a coordenadora da
Central de Ambulância e a todos os servidores, pelo trabalho nesses dias de carnaval
buscando o melhor por São Mateus. Rogou por suas indicaçÕes: a academia da
saúde, nos Bairros que tenha área íísica para atender as academias e população; e a
contratação ou a aquisição de carro limpa-fossa, para saneamento básico, assim
podendo atender os Bairros que não têm rede de esgoto. O Vereador Robertinho
solicitou aparte, a qual foi concedido, que iniciou parabenizando o Vereador Kacio pela
indicação, pois muitas casas não possuem coleta e tratamento de esgoto. 0 Vereador
Gilton Gomes solicitou aparte, que foi concedido, relatando que acredita que quando
resolver o problema da água também resolverá o problema do esgoto. O Vere
Carlinho Simião solicitou aparte, que foi concedido, relatando que três famílias ligar
para ele pedindo a limpeza das fossas, que é necessário cobrar ao SAAE. O Vereador
lsael Aguilar solicitou apafte, disse que está com essa demanda na comunidade de
São Geraldo, Distrito de ltauninhas e, parabenizou o Vereador Kacio pela indicação. O
Senhor Presidente Paulo Fundão cedeu a cadeira da presidência para o Vice-
presidente Kácio Mendes para assumir a Tribuna, iniciando 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 homem livre á senhor da sua vontade e escravo somente da sua
consciência'. Sob a inspiração do grande filosofo grego Aristóteles, inicio este discurs
para me dirigir aos meus Pares e a toda sociedade mateense. Um dos motivos que
me traz a esta Tribuna é um fato marcante ocorrido nesta semana e que tem tudo a
ver com os parlamentos brasileiros, a prisão em flagrante de um deputado federal por
atingir frontalmente o que é mais caro ao nosso país: estado democrático de direito.
Não venho aqui entrar no mérito da prisão, todavia, preciso defender a democracia
com todas as forças e, o ato praticado pelo deputado, com todo respeito àqueles que
insistem em defender o indefensável, foi de uma infelicidade gritante, devendo pagar
pelos ilícitos cometidos. Ora, se hoje podemos usar as redes e nos manifestar
publicamente contra algo que não está sendo feito, contra um agente público, sair às
ruas para demonstrar a nossa insatisfação, devemos isso a democracia, ou queremos
aqui exemplo do que foi o lraque de Sadam Hussein, a Líbia de Muamar Khadafi,
Alemanha de Hitler, União Soviótica de Stálin, ltália de Mussolini e outros tanto paí
que já nos serviram de exemplo que ditadura é o pior dos sistemas. Po(anto,
decisão do Supremo Tribunal Federal, em determinar a prisão do Deputado Federalfoi
correta, pois em defesa do Estado democrático de direito. Senhor Presidente, Senhor
Vereadora, Senhores Vereadores, esta Casa a cada semana denota que está no rum
certo, hoje tivemos a honra de receber o CEO da Petrocity, que conforme já disse,
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será um divisor de águas para nossa região, gerando emprego e renda para nosso
povo. De igual forma, recebemos com muita honra o Diretor Geral da Oxford no
Espírito Santo, empresa esta que emprega mais de 500 pessoas e que em breve
estará contratando mais 500 mateenses. Parabéns Petrocity, parabéns Oxford, o povo
mateense agradece o investimento feito e o investimento que virá em breve, gerando
riquezas para nossa cidade. Ao fim e ao cabo, agradeço a presença do Secretário de
Desenvolvimento, muito obrigado pela presença! Parafraseando Aristóteles, que deixa
explÍcito 'sou escravo apenas da minha consciência' e, gostaria de mais uma vez,
Iembrar da entrevista que dei ao conceituado jornal Tribuna do Cricaré no dia 05
(cinco) de novembro de 2A2A, há dez dias do pleito pretérito, in verbis: 'lndependente
de quem for o Prefeito eleito, quero estar junto para fazer a convergência, a uniáo que
São Mateus precisa para alavancar o desenvolvimento'. O conceituado jornal, através
de seu Jornalista Welington Prado, destacou.da minha fala que um dos meus objetivos
era unir os poderes executivo e legislativo em prol do Município. Ora, muitos daqueles
que estavam acostumados a encetar maldades e semear discordia na seara pública,
que não acreditavam na minha eleição, não enxergaram que uma virtude eu tenho -
apesar de ter inúmeros defeitos como qualquer ser humano -, é fazer aquilo que estou
falando, diferente de muitos políticos e, quando cheguei à presidência desta Casa
semeei e continuo firme no propósito com todos os vereadores de manter hígida essa
união. Ao assumir o mandato no primeiro dia como presidente tomei medldas que
quase todos os ex-presidentes que por aqui passaram tinham receio em tomar, devolvi
ao Município um funcionário que tinha o condão de propagar a discórdia, a fofoca
exacerbada e jogar um contra o outro. Tive a audácia e a coragem de tomar a decisão
acertada, dei um fim nesta anomalia. São atitudes como essa que estão incomodando
muitos que estavam acostumados com a leniência desta Casa, mas como sintetizei no
início, o homem livre é senhor da sua vontade e, eu posso afirmar categoricamente,
sou livre para tomar as medidas certas e que o povo mateense precisa. A harmonia e
a união em beneficio de São Mateus continuarão, quer queiram alguns oportunistas ou
não, São Mateus está acima de disputas políticas ou aleivosias daqueles que tem
mentes mendazes com o fito de semear discórdia. Seguiremos firmes no nosso
propósito de uma São Mateus para todos. Meu muito obrigado." ORDEM DO DIA: em
seguida, o Senhor Presidente coloca em discussão e votação as indicações de n's 106
e 12312CI21; o Senhor Presidente colocou em discussão, concedendo a palavra ao
Vereador Gilton Gomes, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos
os presentes, rogou para o chefe do executivo que enviasse para esta Casa de Leis o
projeto de doação de terreno para a empresa Oxford ampliar sua fábrica, podendo
assim gerar mais empregos e, ajudar no desenvolvimento do nosso Município, essa
indicação tem a assinatura de todos os vereadores para ter mais força na aprovação
desse projeto. Não havendo mais vereadores para discussão o Senhor Presidente
passou para a votação das indicações. Tendo sido, aprovadas por unanimidade.
seguir o Senhor Presidente colocou o Requerimento AU|2O21, que trata da Sessã
Solene do Dia lnternacional da Mulher, de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, em
discussão e votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Senhores Vereadores,
com fundamento no §1o, do art.85 do Regimento lnterno, convoco uma sessã
extraordinária imediatamente ao encerrar esta sessão com fito de procedermos
leitura dos projetos de decretos consoantes ao "Dia lnternacional da Mulher". Nã
havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a prese
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Sessão e para constar, eu.........ffi , Delermano Suim 2"
Secretário. Fiscalizei a presente Ata que lida e achada conforme será assinada por
mim, pelo Senhor Presidente e demais membros da Mesa Diretora.
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Vice-Presidente
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