Câmara Municipal de São Mateus
Estado do Espírito Santo

fit2121 da 7a Sessão Ordinária, realizada aos 23 (vinte e três) dias do mês
Fevereiro de 2A21 (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
readora Ciety Cerqueira. O Senhor Presidente fez a abertura da Sessão proferindo
as seguintes palavras, "sob 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 Senhora Primeira Secretária que efetuasse a chamada
dos Srs. Vereadores, para verificação do quórum legal, aos quais responderam 11
(onze) presentes. O Senhor presidente, usou de suas prerrogativas legais para
convidar os Pastores Robson Aurélio, Apostolo Mário Sérgio e o Pastor Antônio
Borges Santos para a Tribuna de Honra da Câmara Municipal, convidando os
Vereadores Lailson da Aroeira, Delermano Suim e Adeci de Sena para adentrar com
os mesmos no plenário desta augusta Casa Legislativa, com o fito de assentarem no
Banco de Honra. O Senhor Presidente usou de suas prerrogativas legais e esclareceu
algumas mudanças na condução dos trabalhos, expressando, textualmente: "Para
deixar evidente que esta Casa de Leis, será diferenciada da legislatura passada,
quando aqueles que não obedeciam à cartilha dos que administravam este poder, não
gozavam de nenhum direito, os ex's Vereadores, Amaro, Doda Mendonça, Jaciara
Teixeira, Aquiles e Paulo Chagas, sabem muito bem do que estou dizendo, não tinham
direito a voz, por que quem detinha a caneta, porquanto não sabiam conviver com a
divergência, essa presidência tem a relatar o seguinte 'na data de 22 de fevereiro do
corrente ano, as 13:37:44, foi protocolado um requerimento, do senhorAndré Luiz da
Silva Oliveira. Na condição de diretor de jornalismo e conteúdo, do portal Censura
Zero, sob a responsabilidade da empresa Visão Atalaia Editora, comunicação e
Marketing Eirelli, requereu a utilização da Tribuna Popular, para se manifestar a
respeito de Fake News. Sem obedecer as normas regimentais desta Casa, consoante
se infere no Art. 256, verbis: A Câmara Municipal dedicará a segunda parte do
pequeno expediente para o uso popular, por indicação dos Vereadores. Dessarte,
mesmo não tendo sido atendido o dispositivo entelado, determino a Secretaria
Legislativa para que faça um requerimento em meu nome e defiro o uso da Tribuna
Popular para o requerente, Senhor André Oliveira, no intuito de proferir seu discurso.
Convido o jornalista André Luiz da Silva Oliveira, para que possa adentrar ao recinto
desta Casa de Leis, convidando o Vereador Carlinho Simião para que conduza o
Senhor André até a Tribuna de Honra desta augusta Casa de Leis. Ato contínuo, o
Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Pastor Robson Aurélio, que iniciou a fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que para o Conselho
de Pastores de São Mateus, este novo formato do Conselho está vindo para mudar e
renovar muitas coisas no que diz respeito as congregaÇÕes e, uma das coisas que vai
reger a nova diretoria é a unidade, são diversidades de denominações na formação do
novo conselho, foi procurado unir todas as partes das ig§as e diretorias. O objetivo
do novo conselho é servir a população. O Conselho de Pastores tem conversado
sobre alguns projetos que beneficiam a cidade de São Mateus, os mesmos visam
muito à questão de ação social, que acompanham as pessoas em situação de ruas,
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ue muitas vezes não tem uma alimentação. Em seguida, o Senhor Presidente

concedeu a palavra ao Apóstolo Mário Sérgio, que iniciou sua fala cumprimentando a
Mesa Diretora, relatou a importância da unidade, não somente dos Conselhos de
Pastores com a Câmara de Vereadores, como foi dito anteriormente, para ser visível à
população que os dois seguimentos estão unidos em uma sÓ força, não somente em
unidade, mas é claro em cumplicidade, com o intuito de trabalhar e abençoar a cidade
de São Mateus. As lgrejas Evangélicas tem um projeto de acolhimento de famílias que
vêm de outras cidades e, que tem entes internados tendo que dormir em cadeiras de
plástico e, hoje tem uma casa onde essas pessoas podem descansar se alimentarem
durante esse período de internação; hoje o Apostolo Mário e outros idealizadores do
projeto trabalhando juntamente com o Conselho de Pastores, estão com novos planos
de criar uma filial desta casâ para poder separar homens de mulheres para
tenham mais privacidade. O Senhor Apostolo Mário Sérgio pediu o apoio dos
Senhores Vereadores, que independente da religião, esta união poderá alavancar este
projeto de acolhimento, no intuito de estarem todos unidos em uma causa do bem
comum. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Pastor Jadir Alves,
que iniciou a sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou
que toda a população mateense está vivendo momento histórico e que parabenizou a
esta Casa de Leis por abrir a Trlbuna Popular para que todos possam estar em
unidade com a Câmara Municipal e com a população, o Pastor Jadir fez menção da
Sagrada Escritura, carta de São Paulo a Timóteo no Capítulo 02, "que antes de tudo
devem-se orar por todos e principalmente por aqueles que estão no poder", o mesmo
relatou que esta é uma prática de todos os pastores, orar pela comunidade e pelas
autoridades; em seguida o Pastor Jadir pediu para que pudesse Íazer uma oração
pelos parlamentares e pela Casa de Leis. Após a Oração, com o término das falas dos
Pastores, o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao jornalista André Luiz Alves de
Oliveira, que inieiou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, o
uso da Tribuna pelo jornallsta André, tem o tema: "Papel social do jornalismo
Profissional e o combate/Enfrentamento a Fake News lnstitucionalizadas em Sâo
Mateus". Após o pronunciamento do Sr. André Oliveira o Senhor Presidente
determinou que colocasse à disposição dos Senhores Vereadores as Atas no008 e
009, informando que se ninguém tivesse nenhuma retificação a fazer a considerava
aprovada. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a 1a Secretária que procedesse a
leitura do expediente, que constou o seguinte: PODER LEGISLATIVO: Requerimento
datado de 23 de fevereiro de 2A21, de autoria do Vereador Delermano Suim, que
encaminha a solicitação do uso da tribuna ao Senhor Pastor Robson Aurélio, Senhor
Apostolo Mario Sergio e ao Senhor Pastor Jadir Alves, para que possa falar sobre
assuntos relacionados ao conselho de Pastores do Município de São Mateus.
Requerimento datado de 23 de fevereiro de 2A21, de autoria do Vereador Paulo
Fundão, que encaminha a solicitação do uso da tribuna ao Senhor André Luiz da Silva
Oliveira, para que possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciame
sobre o tema "Papel social do jornalismo Profissional e o combateiEnfrentamento
Fake News lnstitucionalizadas em São Mateus". ProposiçÕes: lndicação no 124
12512021 de autoria do Vereador Adeci de Sena, Construção de redutores d
velocidade (quebra-molas) na rodovia ES-315 (que liga o bairro Pedra D'água
Distrito de Nativo de Barra Nova), na altura das Comunidades São Miguel, Ferrugem
Sítio da Ponte; Reforma do prédio da Escola Unidocente Municipal 'Córrego do Piqui'
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ndicação no 126 e 127t2A21 de autoria do Vereador Carlinho Simião, Construção de
)raca e área de lazer no Distrito de Nativo de Barra Nova, em frente a lgreja de São
; Aquisição de terreno no bairro de Fátima/ldeal, para construção de campo de
e área de lazer. lndicação no 128 e 129DA21 de autoria da Vereadora Ciety
ira, construção de 03 (três) abrigos pontos de ônibus situados na RodoviE
Miguel Curry Carneiro, nos seguintes locais: nas proximidades do Viveiro Alborghetti
Km 30; nas imediações do Bernine - Km 37 e próximo à casa do Sr. Paizinho
; lmplantação de CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) no bairro
Nova. lndicação no 130 e 13112021 de autoria do Vereador Cristiano Balanga,
lnstalação de 02 (dois) postes com luminárias no final da Rua llha dos Uirapurus,
situada no bairro Morada do Ribeirão; Disponibilizar para que o Microempreendedor
(MEl) faça a emissão de Nota Fiscal eletrônica (NfS-e) pelo site da
lndividual
Prefeitura. lndicação no 132 e 13312A21 de autoria do Vereador Delermano Suim,
Construção de dois abrigos nos pontos de ônibus situados na localidade de CÓrrego
do Piqui; Pavimentação asfáltica da rua Zenor Pedrosa Rocha (trecho compreendido
entre a imediação da Emflora, no bairro Sernamby, e a Petrobras, no bairro Morada do
Ribeirão). lndicação no 13412021 de autoria do Vereador lsaelAguilar, Patrolamento da
Rua Zelia Moreira dos Santos, no bairro Ayrton Senna (em toda extensão
topografada). lndicação no 135 e 13612021 de autoria do Vereador Kacio Mendes,
Construção de quadra poliesportiva na EMEF Vila Verde, localizada no bairro Vila
Verde; Realize a contenção da erosão formada ao lado da Avenida Forno Velho, no
bairro COHAB (nas proximidades da Rua 18). lndicação no 137 e 13812021 de autoria
do Vereador Lailson da Aroeira, Calçamento das Ruas Josias da Silva e Luiz João
Berto, localizadas no bairro Bonsucesso; Reforma do prédio e da quadra poliesportiva
da EMEF "Professora Dora Arnizaut Silvares" - CAIC, localizada no bairro Santo
Antônio. lndicação no 139 e 14012A21 de autoria do Vereador Robertinho Assis,
Construção de rede de esgoto no loteamento Jardim Eldorado, no bairro Pedra
D'água; Calçamento da Rua São Gabriel, situada no bairro Rio Preto Vargem
Grande. lndicação no 141 e 14212021 de autoria do Vereador Paulo Fundão, Término
do calçamento da Rua Horácio Barbosa Alves, entre a Rua Jaguaré e Barra de São
Francisco, lado sul de Guriri, neste Município de São Mateus-ES; Término do
calçamento da Rua Conceição da Barra, lado norte de Guriri, neste município de São
Mateus-ES. Moção no 01212021 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, voto de
pesar aos familiares do Senhor Nélio Mário de Baque, em virtude do seu falecimento
ocorrido no dia 03 de setembro de 2020. Moção no 01A2A21 de autoria dos
Vereadores lsael Aguilar e Gilton Gomes, voto de pesar aos familiares da Senhora
Jocelita Rodrigues De Oliveira, pelo seu falecimento ocorrido dia 15 de fevereiro de
2021. Moção no A1412021 de autoria do Vereador Robertinho de Assis, voto de pesar
aos familiares do jovem Enzo Cavaleiro Tavares, em virtude do seu falecimento
ocorrido no dia 29 de janeiro de 2021. Moção no 01512021 de autoria do Vereador
Paulo Fundão, Voto de Congratulação e Louvor a Excelentíssima Senhora Juíza de
Direito Doutora Aline Moreira Souza Tinoco, pelos relevantes serviços prestados à
sociedade do Estado do Espírito Santo, no exercício da função de Magistrada,
principalmente pela sua conspícua conduta moral e probidade no zelo do múnus do
seu ofício, tomando decisÕes que vão ao encontro dos anseios de toda a sociedade e,
mormente da justiça de nosso Estado. Moção no 01612021 de autoria do
o e Louvor ao Excelentíssimo Senhor Promotor
Paulo Fundão, Voto de
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Justiça Doutor Márcio Augusto Gonçalves Cardoso, pelos relevantes serviços
prestados à sociedade do Estado do Espírito Santo, no exercício da função de
membro do Ministério Público, principalmente pela sua conspícua conduta moral e
probidade no zelo do múnus do seu ofício, agindo na defesa de direitos estabelecidos
pela Constituiçâo da República Federativa do Brasil e demais normativos que vão ao
encontro dos anseios de toda a sociedade e, mormente da justiça de nosso Estado.
Moção no 017nA21 de autoria do Vereador Paulo Fundão, voto de pesar
familiares do Senhor Salatiel Hemerly, em virtude do seu falecimento ocorrido no
14 de fevereiro de 2A21. Para o Pequeno Expediente há 1 (um) inscrito. Em seguida,
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que iniciou
cumprimentando
fala
Mesa Diretora e a todos os presentes, se alegrou que a cidade de Sáo Mateus esteja
se tornando uma cidade empreendedora e, que nos próximos dias poderão receber
notícias boas para ajudar a alavancar o Município, juntamente com o Prefeito Daniel e
o Secretário de Desenvolvimento Hassan Rezende estão trazendo melhorias para São
Mateus. Citou brevemente sobre uma de suas indicaçÕes que é a nota fiscal
eletrônica; agradeceu as mensagens de felicitaçÕes por seu aniversário. GRANDE
EXPEDIENTE: para o discurso do Grande Expediente estavam inscritos 07 (sete)
Vereadores. 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, relatou que fez uma avaliação do transporte público, da empresa São
Gabriel, em relação à quantidade de pessoas que andam diariamente nesse

transpoÉe, pois já se transformou em calamidade os ônibus lotados e, com a
pandemia sem aula os ônibus estão lotados imagina quando as aulas voltarem de
fato? O Vereador Robertinho pede que a empresa São Gabriel olhe com mais cuidado
para esse caso. Rogou por suas indicaçÕes são: instalação da rede de esgoto no
Loteamento Jardim Eldorado no Bairro Pedra D'Agua e saneamento básico. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, que
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e a todos os presentes, relatou que
tem acompanhado as comunidades do interior e as regiÕes mais distantes, para
mais indicaçÕes que sejam aprovados e atendidos para as comunidades que precisa,
agradeceu ao Prefeito Daniel Santana que está trabalhando e olhando para a
comunidade de Urussuquara e que hoje ele, o Prefeito, tem um Legislativo que
trabalha em conjunto com ele. Rogou por suas indicações que são: a construção de
redutores de velocidade (quebra-molas) na Rodovia ES 315, que liga o Bairro Pedra
D'água, Distrito de Barra Nova, nas alturas das comunidades São Miguel, Ferrugem
Sítio da Ponte, que está sendo um grande risco para os moradores daquela região,
pela alta velocidade que os carros passam por lá; reforma do prédio escola
Unidocente no Córrego do Piqui, ao prédio está defasada e deteriorada, mui
morcego, o forro foi retirado e não colocaram no lugar. Ato contínuo o Senhor Vicr
presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que iniciou sua fa
cumprimentando a Mesa Diretora e a todos os presentes, lembrou-se da presença
equipe de Pastores que estiveram presente na Sessão no mesmo dia e, relatou que
grupo se chama "unidos por São Mateusl e, que está feliz com a unidade também
companheiros Vereadores que estão vivendo essa unidade na Câmara, os
chamando os outros para assinarem juntas as indicaçÕes, isso se chama unidade
ue continuem a viver essa unidade dentro do Parlamento. Rogou por s
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indicaçÕes que são: a construção de dois abrigos nos pontos de Ônibus no Córrego do
Piqui, pois as pessoas que utilizam os ônibus pegam chuva ou sol quando necessitam
vir à rua resolver alguma coisa; e a pavimentação asfáltica na descida da Rua Zenor
Pedrosa Rocha, que liga a empresa Emflora ao Bairro Morada do Ribeirão, por ser
uma via de trânsito que dá acesso à Petrobras e, outras empresas presentes ali
naquela região, uma via de acesso à BR 101 e, aquele calçamento está em difícil
situação, ali também se encontra a Unidade de Saúde Sernamby. Em seguida o Vice;
palavra ao Vereador lsael Aguilar, que iniciou sua
presidente concedeu
cumprimentando a Mesa Diretora e a todos os presentes, fez memória a reunião q
teve com o Tenente da PM, juntamente com outros colegas Parlamentares, numa
reivindicação que é de toda a comunidade Mateense, que é a Segurança Pública,
falou tambem à importância que é a uniâo dos Parlamentares em busca do melhor
para São Mateus, agradeceu também ao Prefeito Daniel pelo trabalho que está
realizado em parceria com os Vereadores e, a equipe da "tapa buraco" que esteve em
sua comunidade Nova Lima, tapando alguns buracos e calçamento que estava
afundando, o Vereador Cristiano Balanga pediu a parte, a que foi concedida, relatou
sobre o vídeo monitoramento, que está funcionando com 54 câmaras e, outras
câmaras que quebraram (ato de vandalismo), o Estado ainda não entregaram as
câmeras de vídeo monitoramento para o Município, é preciso cobrar essa questão do
Estado. 0 Vereador Isael retomando a fala agradeceu ao Líder o Governo, Cristiano
Balanga que está à pá de tudo em relação às obras e serviços do Município. Ato
contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira,
que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu
ao Secretário Albino por ter atendido ao pedido do Vereador pela limpeza dos Bairros
Ayrton Senna e Bom Sucesso e, que logo se estenderá ao Bairro Aroeira, agradeceu
também ao Vereador IsaelAguilar por tê-lo convidado a assinarem juntos a limpeza de
uma das Ruas do Bairro Ayrton Senna, sinal de companheirismo e unidade, fez
memória do convite que recebeu da lgreja Batista da Aliança da Comunidade Paulista
para uma reunião de reivindicação de mais horários de ônibus da empresa São
Gabriel, pois a mesma só tem um horário de ônibus que é as Shrs da manha e não
retorna para levar os usuários do transporte e, o Vereador Lailson havia convidado o
Vereador Cristiano Balanga para fazer-se presente nesta reunião para juntos poderem
ajudar aquela comunidade, mas o Cristiano não pode ir, mas irão juntos trabalhar e
dialogar com a empresa juntamente com os outros Parlamentares sobre esses
horários de ônibus para aquela comunidade. Rogou por suas indicaçÕes que são:
reforma na EMEF "Professora Dora Arnizaut Silvares" - CAIC, pois a mesma está
precisando muito da atenção do Poder Público,'esta escola já está colocando em risco
a vida dos alunos e colaboradores; Calçamento das Ruas Josias da Silva e Luiz João
Berto, há dificuldades nesta rua por parte dos moradores, pois ela está cheia de
crateras dificultando a passagem dos moradores deixando-a intransitável. Em seguida,
o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que pediu
dispensas das formalidades, lembrou que no dia 24 de Fevereiro de 1891 foi o dia que
a primeira Lei Constitucional foi promulgada da República do Brasil, a partir desta data
o Brasil se tornou um País oficial na democracia, o que o Presidente desta Câmara
tem pregado na Casa de Leis. Rogou por suas indicações que são: lnstalação d.e 02
(dois) postes com luminárias no final da Rua llha dos Uirapurus no Bairro Morada d
Ribeirão, uma ilumi
eficiente, traz uma sensação de segurança, já coíbe a açã
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de larápio; a emissão de notas fiscais para o empreendedor eletrônica pelo site da
Prefeitura de São Mateus, para poder facilitar a vida dos microempreendedores de
nossa cidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora
Ciety Cerqueira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes, êffi especial cumprimentou ao Vereador Cristiano Balanga por estar
comemorando aniversario no dia 23 de fevereiro, agradeceu ao Secretário de Esporte,
Lazer e Juventude o Jasson Barbosa que foi na comunidade da Vereadora realizar
alguns trabalhos no campo da Palmeira; fez uma homenagem a uma família mu
importante de Nestor Gomes, o saudoso Dai, o Nélio de Bacci, agradeceu ao Veread
lsael pelo convite da reunião com o Tenente Comandante Mateus da PM que
aconteceu no auditório do 130 Batalhão da Polícia Militar de São Mateus sobre a
segurança das comunidades. Rogou por suas indicaçÕes que são: Perfuração de poço
artesiano na comunidade do Córrego do Mata Sede no Distrito de Nestor Gomes, a
comunidade possui um poço, que foi construído pela SUDENE, relatou que já havia
conversado com o Prefeito e o mesmo irá enviar uma equipe para analisar e vistoriar,
uma vez que a utilização deste poço já perfurado economiza recurso para outras
obras, então é necessário equipamentos para fazer aquele poço funcionar, pois é um
poço com água em abundância, o fazendo funcionar vai resolver o problema da
comunidade com água para consumo; reforma e ampliação da Escola Beira Rio na
comunidade do Km 28, não é possível refazer esse País, democratiza-lo, humaniza-lo,
torna-lo sério com crianças e adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a
vida e destruindo sonhos inviabilizando o amor, "se a educação sozinha não

transformar a sociedade sem ela tampouco a sociedade muda" (Paulo Freire), a
comunidade vem pedindo a reforma e ampliação desta escola, pois há uma
quantidade de morcego que se alojaram o refeitório não é coberto podendo pássaros
defecar nos alimentos das crianças ou até mesmos nas crianças, os banheiros
também ficam fora do corpo da escola dificultando as crianças ir ao banheiro em dias
chuvosos. Ato contínuo, o Senhor Presidente passa a Presidência da Mesa Diretora
ao Vice-presidente e assume a Tribuna proferindo o seu discurso. "Senhor Presidente,
Senhora Secretária, Senhores Vereadores, telespectadores que nos assiste pelos
meios de comunicação desta augusta Casa de Leis, servidores, meu muito boa tarde.
"Enquanto você for o que os outros querem que seja, você não será ninguém". Sob a
inspiração desta erudita frase, inicio esse discurso para me dirigir aos meus Pares e a
toda sociedade mateense. Nobres colegas, na semana pretérita estivemos reunidos
com o Prefeito Daniel Santana, com o nosso Deputado Federal Josias da Vitória,
Vereadora Ciety, Vereador Carlinho Simião, ex presidente Jailson Barbosa,
superintendente Francisco Amaro e, dialogamos muito, eu não conhecia pessoalmente
o deputado da Vitória que é o nosso coordenador da bancada Federal e, como eu
passei 02 (dois) anos em BrasÍlia, eu sei a importância de estarmos com um
coordenador na bancada Federal do Estado do Espirito Santo, confesso que sai mui
animado, não o conhecia, mas a empatia foi imediata, realmente tenho certeza que
bons frutos darão daquela reunião, também falei de alguns projetos alvissareiros qu
temos e que buscaremos recursos da esfera Federal, e o Deputado se colocou a
disposição da nossa cidade para trabalharmos juntos, unidos em prol do
mateense, então fica aqui o meu registro. De igual forma a convite do Vereador,.
amigo particular, lsael Aguilar, fomos até o Batalhão da Polícia Militar
dialogarmos com nosso Comandante, Tenente Coronel Mateus, por coincidência
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do meu saudoso pai e do meu filho, também tivemos com Major Ronaldo, Capitão
Lebark, juntamente com os Vereadores Robertinho de Assis, Delermano Suim,
Carlinho Simião, Vereadora Ciety Cerqueira e lá também estava o Deputado Estadual
Freitas e, nesse diálogo ficamos de marcar uma reunião com o comando da Polícia

Militar , para que possamos buscar meios, buscar caminhos, junto ao Poder Executivo
para melhorarmos a segurança de nosso povo. Nobre Vereador Cristiano Balanga,
você viu quando eu fui áte a Prefeitura, ao Gabinete do Prefeito, V.Exa. já estava lá,
onde pude passar para ele o nosso diálogo, que tivemos com o Comandante, o
Prefeito nos garantiu que irá marcar uma reunião dos 11 (onze) Vereadores, do Chefe
do Executivo e o Comando da Polícia Militar, para que possamos juntos, irmanados de
um mesmo objetivo, buscarmos estratégias, soluções, para amenizarmos a total
insegurança da população mateense, que nos dias de hoje está passando, nos Km, na
área de Guriri e a reunião tratou exclusivamente do tema de Nova Lima e adjacências,
por que foi uma reunião a pedido do nosso querido amigo lsael Aguilar como falei
anteriormente. Sabemos que o efetivo da Polícia Militar, hoje, está defasado,
aposentadorias, falecimentos e, esse conjunto de pessoas que foram saindo da
Polícia Militar, o Estado não fez o devido reenquadramento, náafez concurso e hoje o
quadro da Polícia Militar está defasado, ocorre que nós também podemos junto com o
Chefe do Executivo, lançarmos mãos de algumas estratégias, qual estratégias?
Vamos municipalizar o trânsito de São Mateus, que já passou da hora, pra quê? Pra
que a guarda municipal cuide da questão do trânsito e não precisa ter polícia Militar
engajada numa questão que pode ser feita pelo próprio Município, aí teremos mais
policiais à disposição do comando da PM, para que possa dar segurança e amenizar o
sofrimento da população, fica aí a minha dica no que tange a municipalização do
trânsito e, aguardamos que em breve este projeto chegue a esta Casa de Leis para
ser votado. Eu hoje, não vou usar o tempo posterior, mas usarei agora na questão da
indicação, estou fazendo uma indicação aqui um voto de Congratulação e Louvor a
ínclita, Magistrada e Doutora Aline de Moreira Souza Tinoco, pelos relevantes serviços
prestados ao Estado do Espírito Santo, no exercício da função de Magistrada,
principalmente pela conspícua conduta moral, probidade e zelo do múnus do seu
ofício, tomando decisÕes que vão ao encontro dos anseios de toda sociedade e,
mormente, da justiça de nosso Estado e, pedi para que fosse transmitido o teor dessa
indicação ao diretor do Fórum da Comarca de São Mateus, ao Presidente do Colendo
Tribunal de Justiça, ao Corregedor do Egrégio Tribunal de Justiça, ao Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral, ao Presidente do Egregio Superior Tribunal de Justiça e ao
Presidente do Excelso Supremo Tribunal Federal e, por fim, ao Presidente do
Conselho Nacional de Justiça e, por quê? Por que essa Magistrada está a mais de '16
(dezesseis) anos de atividade Judicante e, tem sido uma Magistrada proba e de larga
cultura jurídica. De igual forma, também, a indicação de no 01612A21, ao íncli
Promotor de Justiça, Doutor Márcio Augusto Gonçalves Cardoso, pelos relevante
serviços prestado a sociedade do Estado do Espírito Santo. Por fim, a parte que mai
me dói, quero aqui me solidarizar com a família do nosso querido e saudoso ami
seu Salatiel Hemerly, que na semana passada veio a falecer, seu Salatiel que teve
vida dedicada pela virtude, homem generoso e de um coração imenso, ficará se
em minhas lembranças, as nossas viagens para o sul do Brasil, ele que e pai
meus queridos amigos João Hemerly, José Hemerly, Regina Maria Hemerly, Salatie
Simão Hemerly, Pedro Alexandre Hemerly e Débora Renata Hemerly. Quero
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aqui registrado nesta Casa de Leis como uma singela homenagem, os meus mais
sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos. Meu muito obrigado. ORDEM
DO DIA: Ato contínuo, o Senhor Presidente colocou em discussáo e votação as
indicaçÕes de no 124 a 14212021, em turno único aprovado por unanimidade. Em
seguida, colocou em discussão e votação as moçÕes no 012 a 0171202'í, em turno
único aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente usou da sua fala
para deixar registradas as felicitaçÕes ao Senhor Vereador Cristiano Balanga, pela
passagem de seu aniversário. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente
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