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Ata no 0111202{ da reunião da 08" Sessão Ordinária, realizada aos 02 (dois) dias
mês de março de 2021 (dois mil e vinte um), às 15h00 (quinze horas), reuni
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
Presidência do Senhor Vereador Paulo Fundão, e Secretariado pela Senho
Vereadora Ciety Cerqueira. O Senhor Presidente deu início a sessão proferindo
seguintes palavras: "sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, inici
nossos trabalhos". Ato contínuo, o Senhor Presidente, requestou ao vereado
Delermano Suim para que fizesse a leitura da Bíblia Sagrada. PEQUEN
EXPEDIENTE: Em seguida o Senhor Presidente solicitou a Senhora Secretária qu
efetuasse a chamada dos Vereadores para a conferência do quórum legal
respondendo assim 10 dos 11 (dez dos onze) vereadores presentes, o Senho
Presidente apresentou a justificativa da falta do Vereador Carlinho Simião,
atestado médico afirmando sua impossibilidade de comparecer à presente sessão
"Senhor Presidente, venho por meio deste, encaminhar o atestado médico, exarado n
dia 26 de Fevereiro de 2021, para que seja justificada minha ausência na ses
ordinária do dia 02 de Março de 2A21, sem mais no momento, atenciosamente
Vereador Carlinho Simião." . Alicerçado no art. 98 do Regimento lnterno, o senh
presidente determinou à senhora secretária Ciety Cerqueira para que efetuasse
leitura das Atas nos 008 e 009/2021. Com fundamento no § 1o, do artigo 98
Regimento lnterno, perguntou se tinha algum vereador que quisesse retificar as Atas
não tendo considerou-a aprovada, por unanimidade. Usando de suas prerrogativ
legais, o Senhor Presidente convidou o Senhor Dilton Oliveira Pinha, para fazer uso
Tribuna Popular, para proferir o discurso sobre o tema: "Direito de resposta pe
citação do seu nome na sessão do dia 2310212021 pela pessoa denominada An
Luiz da Silva de Oliveira." Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra
Senhor Dilton Pinha, que iniciou cumprimentando a Mesa Diretora e todos
presentes, eu sou Dilton Pinha assim como eu conheço vocês, sempre tivemos u
relação de harmonia e o motivo de estar aqui hoje, é mais uma vez me defender
ataques insanos de um indivíduo chamado André de Oliveira, que se apresenta
jornalista dessa vez ele foi longe demais, usou deste horando espaço, o espaço
povo, para contar suas conhecidas mentiras e, tentar palpar o Legislativo para apo
suas loucuras e fez isso por quase 20 minutos, para começar é preciso deixar claro
senhoras e senhores, que esse André Oliveira nunca foijornalista, o que ele faz é u
teatro usa um site que ninguém acessa para atacar pessoas de bem, pessoas q
não se curvam a sua chantagem para obter benefício proprio, ele não é jornalista
nunca foi, é um agente político disfarçado de jornalista que se vitimiza o tempo todo
se esconde atras da igreja e vive agindo nas trevas, mas o que move esse indivíduo
O que está por detrás desses desvaneios? O que ele tenta enfiar goela baixo do
das instituiçÕes? É o grupo de oposição do mal que lhe financia? A inveja? A vaidade
A soma disso tudo, isso infelizmente não consigo responder, o que eu sei e que há
anos mantenho a rede de comunicações "Boca no Trombone", o que soma
meio milhão de seguidores, é comprovadamente o maior portal de notícias do n
capixaba e tem inclusive centenas de relevantes ações sociais comprovadas, talve
esse seja um dos motivos para ele ter essa obsessão por mim, o Boca no Troml
tem um público fiel, que cresce mais a cada dia, por outro lado acessa as redes dele
tem no máximo 02 curtidas cada publicação, ninguém leva esse cara a sério,
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desserviço que ele presta a todos e a si mesmo é ridículo, esse André Oliveira
tem moral alguma com nenhum órgão de comunicação ou instituição, por moti
óbvios, ele tenta distorcer tudo, e ate digno de pena, pois ninguém o Iê, ninguém
assiste, ninguém o curte, ninguém acredita nele, acho que nem ele mesmo,
mesmos viram a insanidade dele durante essa semana, quando partiu contra
Presidente desta Casa de Leis, contra a Secretaria de Educação, publicou maté
distorcida, tentou jogar a Câmara contra a população, lembram-se que na
passada ele era só elogios aos Vereadores, pois recebia uma bolada,
publicações podem comprovar isso, agora a teta secou e, o resultado vocês
.E
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vendo aí, ele já responde há muitos processos na justiça e vai responder muito
-ü,
Vereadores, neste papel que estão na mesa dos Senhores, vocês podem ver que
{{
;,E
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dezembro esse cidadão recebeu R$7mil reais desta Casa, esta Casa de Leis gasto
iE t
1-!:fb U,({
no mês de dezembro R$200 mil reais em publicidade, em uma publicidade malig
para fazer o mal, esse cidadão usou recursos para atacar a mim, no site dele tem ma
\Eq) a
de 15 publicaçÕes exclusivamente para me ofender, vocês procurem no Boca
6
Trombone para-ver se tem alguma publicação minha atacando esse cidadão,
ô
recebia para me atacar e atacar o executivo, especificamente para isso, inclusi
nessa lista, Presidente, desses portais, tem portais laranjas que nunca foram vi
em São Mateus. O Senhor Presidente pediu aparte, a qual foi concedlda, relatand
que não foi nesta administração que essas coisas aconteciam. Retomando a fala
Dilton Pinha esclareceu que foi na gestão passada, inclusive não sobrou dinheiro pa
essa administração fazer publicidade, pois limparam o taxo, então, quero deixar cla
que quando ele me chama de disseminador de Fake News é por que eu prego
verdade, se eu respondo a processo é processo público todos tem acesso,
podem ver meu processo na justiça, é defendendo o povo, é por que eu vou na
§e
do hospital lutar pela população, eu luto por um doente que está sofrendo, se
Es
alguém na UPA sofrendo de dor eu vou lá brigar pelo povo, eu defendo a população
se tem alguém sofrendo Iá na hemodiálise, 'Dilton vem aqui, publica uma materia p \§§
mim', eu tenho coragem, eu luto contra o sistema que poucas pessoas tem co
€.§
de lutar e colocar a cara e, não tenho medo e, o Boca no Trombone é da população
São Mateus e, eu não vou parar não, o Boca do Trombone tem vários projetos sociai
§§
que ajudam a quem precisa, o que está acontecendo é que isso incomoda mui
gente, então quero deixar aqui para encerrar minha fala uma frase do Papa Bento X
"o mal nunca vencerá o bem", para encerrar minha fala, agradeço os Senhores
muito obrigado a todos. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a
Vereador Kacio Mendes, relatou que realmente acompanha as redes sociais e o
no Trombone; fez memória que trabalhou durante 1 ano e meio na gestão do Prefei
Daniel Santana, como subsecretário e viu realmente a luta do Prefeito pela popu
mateense, parabenizau a imprensa da Prefeitura pelo trabalho, em especial o Juni
Eller, um repórter integro, ele vê que o Prefeito está na luta pela população mateen
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e que está junto com o mesmo nessa luta. Em seguida, o Senhor Presi
concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes, relatou da infelicidade do And

Oliveira em citar o nome do Prefeito Daniel Santana, jamais o Prefeito Daniel iria s
envolver com Fake News, o Prefeito Danjel tem muito o que fazer,jamais ele iria
isso, Daniel está cuidando da cidade e, tenho certeza que o Prefeito Daniel não irja
envolver com isso, foi muito infeliz. Retomando a fala o senhor Dilton Pinha rela
que o Andre Oliveira afirma que o Dilton Pinha é assessor de governo, é so olhar n

Câmara Municipal de São Mateus
Estado do Espírito Santo

portal de transparência, não tenho cargo nenhum público, eu não sou assessor d
nenhum Executivo, eu vivo das várias empresas que me patrocinam, se qualque
pessoa entrar no portal do Boca do Trombone, eu tenho mais de 15 patrocinadores, j
o portal dele não há uma empresa patrocinando-o, por ele não ter credibilidade. Gi
Gomes, concluindo, "Dilton você disse que ele recebeu mais de R$ Tmil e se col
no bico da caneta, ele recebeu muito mais, com a gestão passada, pois nesta a
gestão nosso Presidente não gastou nada em publicidade. Em seguida, o
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, olha bem, quando e
usou a tribuna, ele acha que todo mundo é da maneira que poderia falar, ele fez
acusação não só a sua pessoa, ele fez uma acusação ao Prefeito, eu perguntei a ele
onde estão as provas? Que ele traga para esta Casa de Leis; agora vir aqui pedi
esses Parlamentares para encher linguiça para aqueles que perderam a eleição,
estamos aqui por que o povo quis a mudança, não sobrou ninguém e, por ele está al
sendo patrocinado por eles, ele tem que vir aqui e falar com competência, por que i
tem que levar a fundo, se deve ter 01, 02, 03 processos tem que levar mais. D
Pinha retomando a fala "e, Vereador ele entrou com um processo contra mim, de
ele tanto fala em processo, ele entrou com um processo contra mim como intolerânci
religiosa, dentre outras coisas e, o juiz deu a sentença favorável para mim, ele perde
o processo na justiça. O Vereador Cristiano retomando a fala para finalizar, "náo
colocando um contra o outro não, mas o que ele falou aqui, não é usar essa tribuna
qualquer maneira sem ter provas não e, eles na verdade, eles estão querendo
seguinte, esta Casa o que prevalece é a união, este Presidente juntamente com
Nobres Vereadores, tem pregado a união para que esta cidade seja um canteiro
obras, que o Prefeito Daniel tem conversado e continuará conversando com ess
Câmara que está prevalecendo e está incomodando aqueles que perderam
eleiçÕes, eles querem que esta Câmara, gaste dinheiro igual gastavam no an
passado com a publicidade. Dilton Pinha retomando a fala "podem ter certeza, q
está financiado pelo grupo do mau que existe dentro de São Mateus, para agir n
maldade, para desestruturar esta Casa, para provocar a desunião desses Vereado
que estão unidos, abraçados para promover o bem de São Mateus, tem gt
injetando dinheiro para desunir esses Vereadores, para desestruturar a união
Legislativo com o Executivo, por isso está saindo Fake News dos Vereadores
redes sociais, saiu recentemente uma do Vereador lsael Aguilar, saiu do Lailson d
Aroeira, saiu do Cristiano Balanga, pode ter certeza que tem gente financiando iss
por traz para acontecer essas coisas e desunir esta Casa de Leis. Então Vereadores
vocês precisam ficar atentos com esse tipo de coisa para não deixar abalar, para nã
prejudicar
população
São Mateus.
seguida,
Senh
Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety cerqueira, que na semana
este jornalista usou, a gente pode observar e acompanhar o público de casa
satisfação em que tiveram e ver aqueles empreendedores. O Senhor Presidente pedi
aparte, a qual foi concedida, esclareceu que o espaço da tribuna é um
democrático e por isso ele foi o primeiro presidente a dar voz a todos aqueles q
queriam ter voz, fui pego de forma equivocada na semana pretérita por que eu já tinh
anunciado que nesta tribuna só iria usâr quem use de lhaneza
fidalgula e
ocorreram acusações, e nós demos essa oportunidade, que apesar do requerime
não atender as normas regimentais concedi o uso da Tribuna, porém fiz um desafi
"traga as provas e protocole", nada foi protocolado, conforme disse da tribuna
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senhor Dilton Pinha, a única preocupação que eu tenho ó que se existe
propagando e financiando esses ataques à Câmara, isso me preocupa por que

estamos em busca do melhor para São Mateus, nós estamos trabalha
diuturnamente aqui em prol de uma harmonia para trazer para nosso povo di

melhores, eles já tiveram a oportunidade deles no passado, então nós agora esta
tendo a oportunidade de estarmos juntos imbuídos de um mesmo espírito público pa
que possamos dar condiçÕes melhores ao nosso povo, talvez eles não tenham noçã
de quantas pessoas procuram os Senhores Vereadores, quantas mens
()
querendo emprego, talvez eles não tenham noção do dia a dia de cada Vereador n
<!
o)
sua região, na sua comunidade, nós temos trabalhado, estamos em busca do melho
o
q,
pessoas
querer
para São Mateus, então me preocupa de
semear discórdia, semea
(r,
o
ôl
tudo por interesse político do quanto pior melhor, querem o melhor para eles e n
para o povo, disse isso na minha posse, me preocupo sim e tenho certeza que es
tribuna não servirá mais de amparo para atitudes que não venham seguidas
provas. Então, dou por encerrado esse assunto dentro deste Parlamento, esse te
não voltará mais. Muito obrigado. Em seguida, o Senhor Presidente usando sua
prerrogativas legais, convidou o Senhor Wellington Brahin (bioquímico) para ocupar ,l
banco de honra. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a 1a Secretária
procedesse a leitura do expediente, que constou o seguinte: Leitura do expediente
PODER EXECUTIVO: OF/PMSMISMGAB N" 083/2021, da Prefeitura Municipal
í
São Mateus, protocolizado sob o n" 00026812A21, datado de 25 de fevereiro de 2021
que encaminha Projeto de lei Íro 04512021; Projeto de Lei r''r" 04512021 que
'REVOGAA LEr N' 834/2009 QUE AUTORTZAA TNSERÇÃO nO MUNICíP|O DE
,.íu
(a){
MATEUS, ESTADO DO ESPTRITO SANTO, NA ASSOCTAÇÃO DOS MUNtCtPtO \
PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL DE EXTREMO NO
CAPIXABA - PRONORTE E DA OUTRAS PROVIDÊNCAS"; OF/PMSM/SMGAB N )..§§
L

\+

09712021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n
AAü274!2021, datado de 25 de fevereiro de 2A21, de autoria do Sr. Secretári _§$.
Municipal de Defesa Social Sr. Cilmar Quarlezani Faria, que solicita um(O1) Memb .§Í
Y\
Representante e um (01) Suplente para integrar o COMUTTRAN Consel
Municipal
Transportes
Transito
Município
São MateusiES
OF/PMSM/SMGAB No 01112021, da Prefeitura Municipal de São Mateus
protocolizado sob o n'01112021, datado de 01 de Março de2A21, de autoria do S
§ecretário Municipal de Cultura Sf. Domingas dos Santos de Almeida, que solic
indicação de Vereadores para compor o CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Município de São Mateus, sendo 01 titular 01 suplente; OFIPMSM/SMGAB N
03112021, da Prefeitura Municipal de Sâo Mateus, protocolizado sob
n §
ü4027712021, datado de 01 de Março de 2021, de autoria do Sr. Secretário Municipa
de Governo Sr. Delcimar Gonçalves de Oliveira, que solicita representantes pa
compor a CONCIDADE - Conselho Municipal da Cidade do Município de São Mateus
01 Titular e 01 suplente. PODER LEGISLATIVO: requerimento datado de 24 d -§
fevereiro de 2021, de autoria do Vereador Roberlinho de Assis, que encaminha
solicitação do uso da tribuna ao Sr. PAULO ROBERTO MARTINS DE MENDONÇA §
para que possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre
tema "Serviços Prestado a Comunidade"; requerimento direito de resposta datado d
24 de fevereiro de 2A21, que encaminha a solicitação do uso da tribuna ao Sr. DILT
OLIVEIRA PINHA, para que possa 'fazer uso da Tribuna Popular, para pro
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pronunciamento sobre o tema "Direito de resposta pela citação do seu nome
sessão do dia 231A212A21 pela pessoa denominada André Luiz da Silva de Oliveira"
requerimento datado de 01 de março de 2A21, de autoria do Vereador Paulo Fundão
que encaminha a solicitação do uso da tribuna ao Sr. PATRIC DA SILVA WANDERLE
para que possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre
tema "CAMPANHA DA FRATERNIDADE EM SÃO MATEUS/ES"; requerimento d
de 01 de março de 2ü21, de autoria do Vereador Carlinho Simião, que encamin
atestado médico exarado no dia 26 de fevereiro de 2A21, para que seja justi
minha ausência na Sessão Ordinária do dia 02 de março do corrente ano; Decre
legislativos 001 à 02412A21 que "CONCEDE TITULO EM HOMENAGEM AO D
INTERNACIONAL DA MULHER"; Projeto de Lei n" 00112021 do poder legislativo q
-"DtspÕE soBRE A DENOMTNAÇÃO DA UNTDADE BASICA DE snUOr
BAIRRO SEAC, do Poder Legislativo,' autoria: Vereador Cristiano Balang
proposições: lndicação nos 143 e 14N2A21 de autoria do Vereador Adeci de Sena
Perfuraçâo de poço artesiano na comunidade Sítio da Ponta; Aquisição de área
terra na comunidade Ferrugem, para construção de equipamentos públicos; lndi
no 14512021 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, Construção de quad
poliesportiva no Assentamento Vale da Vitória, Distrito de Nestor Gomes; lndicação
146Í2ü21 de autoria dos Vereadores Ciety Cerqueira e lsael Aguilar, Perfuração
poço artesiano nas imediações da Associação dos Pequenos Produtores Rurai
Remanescentes de Quilombo dos Córregos São Domingos e Cacimba
Circunvizinhos do Município de São Mateus - APRUREQUICOSDOCA, situad
comunidade Dilô Barbosa, Distrito de ltauninhas; lndicação nos 147 e 14812421
autoria do Vereador Cristiano Balanga, Perfuração de poço tubular profundo, tip
artesiano, na comunidade Paulista; Construção de Unidade Básica de Saúde (UBS
na comunidade Paulista; lndicação nos 149
15012021 de autoria do Vereado
Delermano Suim, Abertura de rua interligando o bairro Bom Gosto à Rodovi
Othovarino Duarte Santos; lnstalação de academia popular ao ar livre no bairro Porto
lndicação nos 151 e 15212021 de autoria do Vereador Gilton Gomes, Reforma d
pródio da 'EMEF Santa Teresa', situada no bairro Santa Teresa, Município de Sã
Mateus-ES; Reforma geral do Mercado Municipal Wilson Gomes, localizado no bai
Centro,_Município de São Mateus-ES; lndicação no 15312021 de autoria do Veread
lsael Aguilar, Ampliação e reforma do prédio da Unidade de Saúde de ltauninhas
lndicação nos 154 e 15512A21 de autoria do Vereador Kacio Mendes, Construção
vestiário com banheiros, replantio de grama, bem como instalação de alambrados
refletores no campo de futebol do bairro Cacique; Construção de Centro de Vivência
área de Lazer no Bairro COHAB (ao lado do campo de futebol society); lndicação
156 e 15712021 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, Calçamento da Avenid
Gileno Santos, localizada no bairro Ayrton Senna; Calçamento da Rua Maria Cali
Conceição, localizada no bairro Ayrton Senna; lndicação nos 158 e 15912021 de autori
do Vereador Robertinho de Assis, substituição de todas as lâmpadas comuns d
postes de iluminação pública, situados nas Avenidas Lua e Sol, no bairro Vitória, p
outras a vapor de sodio (LED), bem como instalação de mais um braço com luminá
nos postes situados nos entroncamentos das supracitadas avenidas com as
transversais; Calçamento da Rua Amazonas, situada no bairro Rio Preto Varg
Grande; lndicação nos 160
16112021 de autoria do Vereador Paulo Fund
Construção de rede de esgoto na Rua das Flores, situada no bairro Nova
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Calçamento

da Rua das Flores, situada no bairro Nova Era; Requerimento

00212021de autoria do Vereador Robertinho de Assis, Realização de sessão ordiná
itinerante no dia 30 de março de 2021, no Bairro Pedra D'água, conforme preceitua
§ 50, do artigo 11 da Resolução no 003/2009 - Regimento lnterno desta Casa de Leis
Moção no 01 812021 VOTO DE CONGRATULAÇÃO r LOUVOR do Vereador Paulc
Fundão ao Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Doutor LUCAS MODENES
VICENTE, pelos relevantes serviços prestados à sociedade do Estado do Espíri
Santo, no exercício da função de Magistrado, principalmente pela sua conspí
conduta moral e probidade no zelo do múnus do seu ofício, tomando decisÕes que v
ao encontro dos anseios de toda a sociedade e, mormente da justiça de nosso Estado
Moção no 019t2021 VOTO DE CONGRATULAÇÃO LOUVOR do Vereador Pau
LOUVOR ao Excelentíssimo Senhor Juiz
Fundão VOTO DE CONGRATULAÇÃO
Direito Doutor ALCENIR JOSE DEMO, 'pelos relevantes serviços prestados
sociedade do Estado do Espírito Santo, no exercício da função de Magistrado
principalmente pela sua conspícua conduta moral e probidade no zelo do múnus
seu ofício, tomando decisÕes que vão ao encontro dos anseios de toda a sociedade
mormente da justiça
nosso Estado; Moção no 02012021 VOTO
CONGRATULAÇÃO E LOUVOR do Vereador Paulo Fundão, pelos relevantes servi
prestados ao Município de São Mateus e região do LABORATORIO ANALI
fundado pelo bioquímico Wellington Brahim de Almeida; Moção no 02112021 VOTO D
CONGRATULAÇÃO do Vereador Robertinho de Assis, ao Senhor PAULO ROBERT
MARTINS DE MENDONÇA, pelos relevantes serviços prestados ao município de S
Mateus-ES, como presidente da Associação de Moradores do Mariricu. DIVERSOS
OF.A82021/SGF, de autoria do Sr. Juiz de Direito Diretor do Foro que encaminh
formalização de termo de convênio para cessão de servidor da Câmara Municipal a
Poder Judiciário do Estado do Espirito Santo, em favor do Foro de São Mateus
CONVITE, de autoria do Governo do Estado do Espirito Santo, por meio da Secretari
de Desenvolvimento SEDES, convida Vs. Exas. Para participar da reunião pa
recomposição dos membros Legislativo Municipal no conselho de desenvolvimento d
Microrregião Noredes, que acontecerá no dia 09/0312021 de 09,00 as 10,30 p
videoconferência, o Link da reunião: * será enviado apos a confirmação da maioria
vereadores convidados da região. Ato contínuo, o Senhor Presidente convidou
Senhor Paulo Roberto Martins de Mendonça para assentar-se no banco de honra; d
imediato o Senhor Presidente convidou o Reverendíssimo Padre Patric da Sil
Wanderley. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor P
Martins, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes
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contou uma breve historia de sua vida, nasceu em Cachoeiro de ltapemirim,
dócada de 70 vieram para a cidade de São Gabriel da Palha, ingressou no sem

n

comboniano, permanecendo por alguns anos, voltou para a Cidade de São Gabriel
que ele não gostava muito de roça, foi trabalhar na Coabriel, se efetivou através d
concurso público na prefeitura de São Gabriel da Palha, deu aulas na facu
Univem hoje conhecida por Multivix, na antiga Unilinhares hoje Faculdade Pitágoras e
sempre vivendo no Mariricu, finais de semanas prolongados, feriados e férias, lá
2002 perceberam que a Associação
Associacão de Moradores do Mariricu estava adormecida
adormec
quando chegou não deixou de reparar o mural com as fotos dos antigos Vereadorer
onde continha a foto de Têteu Fundão, pai do Presidente da Câmara de São Mateu
Paulo Fundão. Lá no ano de 20',l8, reuniram-se em Guriri, Iocal da atual residência d
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Senhor Paulo Roberto, aS margens do rio Mariricu, já em relação a Associ
dormindo, reuniram alguns homens de bem e, fizeram ressurgir a Associação
Moradores do Mariricu (AMOMA). Foi dado pela Justiça 06 (seis) meses pa
regularizassem a situação da Associação de Moradores, dentro desses 06 meses
criado uma comissão onde um administrador teve que assumir e nós corremos atras
em primeiro setembro 2019 foi realizado a eleição da nova diretoria da associação e,
mesmo foi eleito para o cargo, ali fizeram um trabalho como coordenador, que fize
uma reforma na igreja da comunidade que deu uma alavancada em todos d

de

a

nova coordenação assumiu tod
Em setembro
2018
responsabilidade e conseguiram através das leis municipais a declaração de utili
pública municipal, declaração de funcionamento social juntamente a Secretaria
Assistência Social, alvará de localização, por que não tinha nada disso, conseguira
um local para um efetivo funcionamento. A associação de moradores do Mariricu
efetivamente estruturada em todos os sentidos. Em seguida, o Senhor Presid
concedeu a palavra ao Vereador Robertinho de Assis, que parabenizou o
Paulo Roberto pela fala, pela sabedoria e inteligência, relatou que o Senhor Pau
ainda não tinha o Título de Cidadão Mateense, relatou que todo ano esta Casa de Lei
entrega o Título de Cidadão Mateense algumas pessoas de São Mateus, pessoas
bem. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gi
Gomes, que iniciou parabenizando o Senhor Paulo pela inteligência e conhecimento
deixou uma frase "A Política tem que ser exercida por quem tem a visão voltada para
sociedade, por que se não ela perde o sentido" frase dita pelo Presidente desta
de Leis Paulo Fundâo. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra
Vereador Adeci de Sena, expressou sua felicidade em ouvir a historia de vida
Senhor Paulo Roberto Martins, finalizou parabenizando o senhor Paulo pela fala.
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, q
expressou sua alegria em vê-lo na ativa lutando por um bem comum e que mui
jovens poderiam estar assumindo esta responsabilidade, mas ele assumiu com afinco
parabenizou pelas sábias palavras, pela fé e pela coragem de vir aqui falar nesta ta
sobre a sua história de vida e da Associação de Moradores Mariricu. Em seguida,
comunidade.
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parabenizou ao senhor Paulo Roberto, um homem muito sábio, conselheiro, amigo,
possível perceber que é um homem sempre envolvido com a comunidade lutando
prol do povo. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Padre Patric d
Silva Wanderley, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos
presentes, expressou suâ alegria em poder está nesta Casa de Leis, relatou q
trabalha a 03 anos em Guriri e teve a honra de conhecer e trabalhar dentre eles
Paulo Roberto e queria traze-lo para representar a paroquia, já que representa
comunidade em que ele, em 2017 assumiu a coordenação da Radio Karios, foi pad
em Guriri e agora é padre na comunidade paroquial do Santo Antônio. O Padre Patri
é natural da cidade de Ponto Belo, filho de um vaqueiro e uma costureira, antes d
casamento dos pais, o avô materno matou a avó materna, evento este que d
toda a família e, os pais do padre Patric criaram os irmãos mais novos da mãe d
padre. Sendo 3 irmãos biológicos, porém um faleceu em 2018, o Léo, grande
somente na estatura, mas também em bondade e procedimento na cidade de P
Belo. O seu pai herdou uma pequena propriedade próximo a Cidade de Ponto Bel
onde o mesmo se criou juntamente com seus irmãos, onde virou comerciante,
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gostava muito da roça, não sabia fazer muita co:sa na roça, acabou indo para
cidade, com 0B anos já estava na rua vendendo chup-chup (brasinha ou geladinho)
com 16 para 17 anos virou proprietário de sua própria lanchonete, um pouco mai
para frente foi trabalhar nas lojas Simonetti, trabalhava nos dois locais, uma vid
bastante agitada, se viu conquistando suas coisas tão novo, mas no ano de 2006
admitido ao seminário ficou 09 anos estudando depois das faculdade de teologia
filosofia foi ordenado em 2016, relatou que a pandemia mudou os cursos da vida d
população, mudou a nossa história, se essa pandemia não ensinar para todos o q
se deve aprender, nâo se sabe mais o que fazer e o que se deve passar, ela obrigou
gente a valorizar o que a gente não tinha costume e obrigou a gente a passar mai
tempo em lugares onde a gente não tinha muito costume, um lugar chamado casa
que se tornou uma espécie de casa de passagem, para nós, fez a gente conhecer
pais, os filhos e, isso trouxe à tona muitas .limitações, muitas fragilidades, não é po
acaso que a gente atravessa uma das maiores ondas de separações, divórcios
desquites, dentre tantas essas e outras fissuras e fragilidades dentro do matrimônio
da vida de família, mas ela trouxe à tona coisas que a gente já estava enfrentando, si
não tinha nome ou não se reconhecia, acabou que a gente descobriu que tinha mai
coisas precisando melhorar na nossa vida, aquela correria para ter um carro
adiantava mais, até por que o carro estava na garagem, não poder sair, aq
correrias para fazer viagens não tem mais, por que não pode sair de casa, aque
correria para juntar um patrimônio não tem mais, por que o maior patrimônio q
precisamos é o ar e, você não tinha. Então, a pandemia íez a gente refletir
coisas muito profundas, creio que esta é uma grande lição que a gente vai levar dela
se aprendermos isso. Mas tem outra lição que a pandemia nos tem ensinado é
solidariedade, nenhuma cidade teve respostas sozinhas para suas questÕes,
fragilidades, nenhum Estado conseguiu responder sozinho suas fragilidades, o pior
talvez melhor de tudo, nenhum país conseguiu responder sozinho as fragilidades
a pandemia nos trouxe, ela obrigou a globalizar não só o vírus a solidariedade
globalizar também as soluções, é uma pena que a gente não consig a fazer isso de u
modo mais amplo em outras instancias, mas começa o ano de 2A21, um novo cenári
se abre, as vacinas se apresentam, nunca imaginei chegar para tomar vacinar
perguntar de qual laboratorio é a vacina, é uma coisa que mexe com a gente, isso
ganhou uma importância que talvez não fosse tão grande, mas a pandemia está a
para nos ensinar a valorizar outras coisas e, tenho dito que ela nos ensinou
desvalorizar um pouco o que é material e valorizar um pouco mais afetivo, por que
pode abraçar e, que saudade que faz abraçar algumas pessoas, eu não sei vocês
mas a gente que é padre tem o habito de sempre ter muito afeto e receber muito
e, no meu caso que fui criado numa família que é uma escola de afeto, temos o ha
de be'tjar a mão do pai e da mãe, tomar a benção, abraçar antes de deitar, ao acorda
isso me faz muita falta, creio que para os senhores também faz, ela pode nos ajudar
isto né? Relativizar mais o material e valorizar um pouco mais o afetivo e, quem sa
nessa experiencia toda o espiritual. Como tem gente buscando a Deus, apesar
toda situação de fechamento, de limitação, de distanciamento, as nossas igrej
parecem que se reinventaram, parecia as vezes que a gente estava com 05
dentro da comunidade e tinha mais fé ali dentro de quando tinha 100,200, 300., po
que a vontade dos fieis de estar ali era muito grande, agradeço muito a Deus por esta
na paroquia do Santo Antônio, uma paróquia que me obrigou a aprender a
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desdobrar com a nossa equipe paroquial para atender pessoas, fizemos uma I
solidária que conseguimos arrecadar 15 toneladas de alimentos, foi uma coi
historica, com toda essa solidariedade, a gente pode durante vários meses saciar
fome de 300 a 4A0 famílias, agora a gente tem um projeto permanente que faz
que a paróquia do Santo Antônio largue na frente como uma das paróquias com maio
quantidade de projetos sociais e, olha que nós começamos esse ano com a
paroquial, a gente começa com um grande desafio, dos projetos PAvA que é um proje
do Governo que compra produtos da agricultura familiar e depois esses produtos sã
repassadas para as mais de 200 famílias quinzenalmente, uma cesta básica vind
dos interiores, essas experiências nós temos gestado no tempo de pandemia e
feliz em poder partilhar com os senhores e senhoras essas experiencias. Tãmbém nã
posso deixar de falar do momento que nós estamos vivendo, o período da quares
e, a Campanha da Fraternidade ela se torna um gesto concreto. Eu nunca vi ta
quereta, quanto besteira quanto nessa campanha da fraternidade, gente que nun
soube o que é uma campanha da fraternidade teve que pesquisar por que era ta
gente dando pancada nessa campanha, então a gente tem que ter um pouco
çlareza, a Campanha da Fraternidade tem mais de 50 anos, na verdade nasceu e
1964, foi em um contexto de Guerra Fria, contexto de pós guerra, um contexto
muitas limitaçÕes, era um contexto social muito gritante e, um dos grande
alavancadores dessa campanha foi o Dom Helder Câmara, sem dúvida nenhuma u
das mentes mais brilhantes que esse país já conheceu, no ponto de vista da fé e,
esperança, dali em diante, nós falamos em todos os anos de assuntos que tocam
sociedade, o bom da campanha é ser sempre um gesto concreto que toca a todos
só os católicos, não só os cristãos, mas a todos com os projetos solidários que a g
realiza na paróquia, a gente não chega para família e pergunta de qual igreja ela é
Não, a gente quer saber se você tem fome, tem fome? Vai receber a cesta, ah
tem esse critério e outro, depois a gente vê, primeiro a gente mata a fome, então
campanha da fraternidade é isso, mas uma vez esse ano ela quis falar disso,
diálogo, de reflexÕes que geram comunhão como essa que estamos vivendo aqu
nesta Câmara, hoje, creio eu que é toda sessão assim, sempre uma assun
pertinente a sociedade, não só necessariamente aos munícipes, mas também quer
uma reflexão através de transmissÕes que pode ser alcançadas as pessoas que
estâo aqui, mas que estão sendo alimentadas pelas esperanças nutridas aqui e
muitas vezes que algumas representaçÕes públicas, politicas, eleitas para tal,
ajudem a recuperar o prestígio e o respeito a política, quero mudar essa frase,
dizer que nos vamos ajudar vocês a mudarem o prestígio da política, nos que
assumir este compromisso como igreja, como pessoa, como formadores de opiniÕes
vocês não vão ficar sozinhos não, eu até faço o meu meio a culpa, meu pedido
desculpa, por que participo pouco, talvez aqui dentro, mas vocês podem ter
que desde que cheguei aqui em 2017, tenho participado muito, tenho me esfo
muito para conhecer cada vez mais esses espaços, principalmente esses de deba
de decisão como é o caso da Câmara de Vereadores, eu me sinto muito feliz, a co
mais rica que o ministério sacerdotal, que a vida de padre me deu foi a possibilid
de ser recebido, de ser convidado para ambientes como este, as outras coisas
eu sei que é passageira, a paróquia tal, essa ou aquela eu sei que vou passar, mas
bem que a gente realiza eu tenho cedeza que na certa vai permanecer, então e
gostaria que vocês pudessem de fato contar com isso, conte conosco, a renov
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total desta Câmara, certamente está nos dando uma certa mensagem, eu não sei qua
é, não sei, eu vim aqui na outra gestão, fui muito bem recebido, novamente que
agradecer esse carinho todo, a gente as vezes nem merece, por que a gente faz
pouco, vem tão pouco aqui, quando vem é tão bem recebido, assim como nova
hoje, mas eu disse naquela ocasião e digo novamente aos Senhores e Senhoras
vocês podem contar conosco, podem ficar à vontade para nos solicitar também,
temos 23 microfones abeftos nas nossas comunidades, todos os finais de semanas e
algumas até mais de uma vez, eu me dou o direito de dizer aos Senhores que em
mês a gente como padre roda geograficamente falando mais esse Município até q
um Vereador, do que um Prefeito, do que um outro representante do povo e, não
nenhum demérito de vocês e nenhum excesso de mérito nosso não, só o trabalho q
é, o de vocês é recolher essas ressonâncias e transforma-las em leis, mas eu gostari
que o Senhores ficassem muito à vontade para momentos como este de partilha que
gente está vivendo aqui agora, estou muito feliz de estar aqui hoje, partilhando u
pouco das minhas inquietaçÕes, minhas preocupações e é claro, as nossas alegrias,
gente está também a frente da Rádio Kairós, graças a Deus com as mudanças q
vem acontecendo nos últimos anos nós nos tornamos uma potência, já vista a
campanhas que temos feito, no ano de 2018 a gente soileou um caminhão
prêmios, que fiquei feliz que era uma senhora que vendia marmita ela pode mobiliar
casa dela totalmente, o ano passado a gente sorteou mais de 30.000,00 reais e
prêmios, então essa rádio que assumir também esse compromisso, somos
do Lar dos Velhinhos, somos parceiros da Casa Lar, parceiros do Araçá, parceiros
várias instituiçÕes. E esse ano a gente bateu como meta aumentar as nossa
parcerias sociais enquanto radio, não temos pretensão nenhuma em juntar dinheiro
todo o recurso que entrar a gente quer que seja transformada em serviço e, não
com as ações, mas também com o espaço, hoje com a condição que a gente tem
falar para mais de 500 mil pessoas em toda regiâo, nâo só em São Mateus, ma
Pedro Canario, Conceição da Barra, Jaguaré, um pouco de Linhares, cobertura tota
em Sooretama e, em outros Municípios, mas a gente quer colocar a cima de
esses microfones abertos a disposição dos Senhores, agradeço a pessoa
Presidente Paulo Fundão. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra
Vereador Robertinho de Assis, relatou que conheceu o padre Patric quando er
coordenador da comunidade e, disse que tudo é um aprendizado, o senhor foi u
baluaile na comunidade da paróquia São Daniel Comboni, deixou uma marca mui
grande naquela comunidade, enquanto coordenador tive que me afastar devido
eleiçÕes, hoje somos participantes da comunidade, foi um aprendizado, em qu
da sua saída da paroquia para vir para paróquia do Santo Antônio, onde nós
ouvido muitas pessoas que conversam conosco te parabenizando pelas suas ações
no seu trabalho no dia a dia, você não é um padre que fica dentro da sala, você é
padre que vai buscar e, quando vai buscar realmente busca o melhor, então ven
aqui te parabenizar pelo seu trabalho, por toda sua equipe que você tem com toda
direção e com certeza, esta Casa estará aberta e vamos trabalhar juntos par
melhor de São Mateus. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a
Vereador Adeci de Sena, relatou um fato que aconteceu com o padre que
atrasado na comunidade de Campo Grande para a missa e, como estava atrasad
teve que correr e nessa trajetória a polícia abordou o padre e uma criança que esta
juntamente com padre que iria servir o padre na missa,
sou sua aleqria
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passagem do padre na comunidade e marcou muito a comunidade. Em seguida,
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira, expressou sr
alegria, relatou da satisfação quando recebe pessoas com carisma grande, como
senhor Paulo Roberto e suas inspiraçÕes e, agora a presença do padre Patric,
grande líder, o pároco que mais visita a sua comunidade, expressou sua felicidade
recebe-lo e, assim como os demais Vereadores coloca a Câmara a disposição
trabalho do Padre Patric, relatou o desenvolvimento em relação a fé, ao evangelh
dentro das comunidades através do trabalho do Padre. Em seguida, o Senho
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes, que parabenizou o Pad
Patric, agradeceu a presença do padre, se colocou à disposição do Padre.
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes, qu
também parabenizou o padre Patric, que em São Mateus todos falam muito da pess
e dos feitos do mesmo e, fez um pedido ao.padre que se pudesse fazer uma oraçã
em nome da avó do Vereador, que faleceu no domingo anterior. Em seguida, o Senh
Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, falou do carinho
poder recebe-lo na Casa de Leis, enalteceu a sabedoria do padre e, relatou o desej
do Presidente em convida-lo para fazer uma visita a esta Casa. Relatou do progra
PAA projeto do governo que compra alimento produzidos pela agricultura familiar
distribuída as famílias carentes, convidou os Vereadores a conhecerem este projeto
Em seguida, o Senhor Presidente assumiu a fala e externou a alegria de pod
recebê-lo
conhecê-lo, expressou sua gratidão pela presença do padre
Parlamento; o Senhor Presidente deixou registrado a presenÇa do Senhor
Souza. Em seguida, o Senhor Presidente para poder liberar o Senhor Paulo Robeüo
o Senhor Wellignton Brahim, submeteu as moçÕes 020 e A21ft021 em votação para
entrega do certificado de congratulação. GRANDE EXPEDIENTE: com 08 Veread
inscritos, o Senhor Presidente, passou a palavra ao Vereador Adeci de Sena, iniciou
sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e a todos presente, relatou sobre as visita
que fez no Nativo do Barra Nova, relatou sobre a ponte do Nativo que está perigoso,
população pede socorro em relação a ela, no Nativo e Barra Seca estão te
problemas com assaltos diariamente, tem uma farmácia na região que por conta
indícios de assalto acabou fechando, que infelizmente quem acaba perdendo com
é a população. Rogou por suas indicações que são. perfuração de um poço
comunidade Sítio da Ponta, é de grande necessidade de água para aquela popula
água de qualidade; Aquisição de área de terra na comunidade Ferrugem,
construção de equipamentos públicos, é uma comunidade que vem crescendo e,
tem área de lazer naquela região para as famílias. Em seguida o Senhor Presiden
concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que iniciou sua fala pedi
dispensas das formalidades, a qual foi concedida, lembrou que no dia primeiro
março foi o dia da conscientização, fez memória da semana anterior sobre as
populares, na quantidade 600 casas, o Prefeito tem lutado para que as famíli
possam ter um lar digno, no final de semana anterior fez uma visita na Comunidade
Corrego do Cavalo, próximo ao acesso da Estiva, que está em uma situaçâo crítica
fiscalizou o trabalho que está sendo realizada na ladeira do 18, está ficando bem fei
que vai atender a todas as comunidades vizinhas. Rogou por suas indicaçÕes q
são: Perfuração de poço tubular profundo, tipo artesiano, na comunidade Paulista,
comunidade sonha em ter água em abundância, pois nesta comunidade a falta
água é frequente; Construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) na comunid
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Paulista, é a porta de entrada para a comunicação com toda a rede de atenção
saúde. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delerma
Suim, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes
expressou sua felicidade em poder receber pessoas de grande inspiração, toda u
conquista tem 50% de vontade e as 50% de determinação e disciplina, externou s
alegria em todos os onze Vereadores estarem caminhando no rumo certo, com m
disciplina, trabalho árduo e determinação iremos chegar com dias melhores para
nosso povo. Rogou por suas indicaçÕes que são: Abertura de rua interligando o bai
Bom Gosto à Rodovia Othovarino Duarte Santos, beneficiará aos moradores do Bai
Jaqueline, Bom Gosto, Cohab, Morada do Ribeirão, Seac, Rodocon, terão mais
opção de acesso à Rodovia em questão; lnstalação de academia popular ao ar liv
no bairro Porto, como o Prefeito havia dito que cada bairro teria uma academia ao a
livre para ajudar os jovens na prática de esportes. Em seguida, o Senhor Preside
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palavra ao Vereador Robeúinho de Assis, que iniciou sua

cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que esse Parlamen
está completando 60 dias de trabalha, fez uma avaliação dos 2 meses de trabalho
tiveram a oportunidade de conhecer todo o Secretariado do Prefeito, tiveram alguma
agendas com o Prefeito Daniel, tiveram algumas reuniões com empresários, vária
indicaçÕes foram feitas e benefício das comunidades, foram vários requerimentos
votos de congratulação, votos de pesar. Levantou uma questão da humildade qu
todos precisam ter, pois com humildade conseguirá chegar onde se deseja, a e
do Seu Paulo Roberto, que deu uma aula de humildade. Expressou sua alegria em te
recebido o Padre Patric, que com seu carisma conquistou os mateenses. Rogou
suas indicaçÕes que são: substituição de todas as lâmpadas comuns dos postes
iluminação pública, situados nas Avenidas Lua e Sol, no bairro Vitoria, por outras
vapor de sódio (LED), bem como instalação de mais um braço com luminária no
postes situados nos entroncamentos das supracitadas avenidas com as rua
transversais; Calçamento da Rua Amazonas, situada no bairro Rio Preto - Varge
Grande, próximo a escola, é um local onde chove e alaga tudo os alunos
funcionários não podendo passar. O Vereador Cristiano Balanga solicitou aparte,
qual o foi concedida, relatou que o Secretário de Desenvolvimento Hassan já
tendo agendas com algumas empresas e que expectativas são boas. Em seguida,
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira, que iniciou
fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, expressou sua alegri
por ter recebido o Senhor Paulo Roberto, o Padre Patric e o doutor Wellington
pessoas importantes para a sociedade, relatou que recebe mensagens e liga
todos os dias de pessoas pedindo emprego e que infelizmente precisa chegar a u
pai de família que infelizmente não pode ajudar, não é por que não queremos ajudar,
por que não temos o mecanismo de ajudar. Rogou por suas indicações que são
Calçamento da Avenida Gileno Santos, localizada no bairro Ayrton Senna, u
avenida que dá acesso há várias instituiçÕes como escola, Cras; Calçamento da R
Maria Calixto Conceição, localizada no bairro Ayrton Senna. Em seguida, o
Presidente concedeu a palavra ao Vereador lsael Aguilar, que iniciou sua fa
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu ao Presidente
ter incluído os Projetos de Leis 03i2021 e 0412A21, o 0312021 que cria um progr
de mecanizaçáa agrícola do Município de São Mateus e das outras providencias; es
projeto é importante para os agricultores do interior. Fez memória da visita q
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realizou no final de semana no Dilô Barbosa e Chiado juntamente com a Vereado
Ciety Cerqueira, a maior cobrança da população e água, o maior desejo deles é
poço artesiano em cada comunidade, reivindicação da Associação da comunid
São Domingos, é uma indicação que assinaram juntos e, clamou pela construçâo
uma unidade básica de saúde na comunidade de ltauninhas. Em seguida, o Senh
Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, a minha caminhada é longa
difícil, mas alcançarei a vitoria mesmo que eu caia a minha perseverança me erguerá
Expressou sua alegria em receber o Senhor Paulo Roberto e o Padre Patric, rel
que estavam precisando de energias positivas e essas energias vieram nas palav
dos convidados, trouxeram a certeza do trabalho e o caminho que estão percorrend
dentro do Parlamento. Rogou por suas indicações que são: Perfuração de

artesiano nas imediações da Associação dos Pequenos Produtores Rurai
Remanescentes de Quilombo dos Corregos São Domingos e Cacimba
Circunvizinhos do Município de São Mateus - APRUREQUICOSDOCA, si

comunidade Dilô Barbosa, Distrito de ltauninhas, as famílias desta comunidades
precisando de um bem precioso que é a água; Construção de quadra poliesportiva
Assentamento Vale da Vitória, Distrito de Nestor Gomes, é um pedido da comunidade
pois o espoúe traz benefícios para os jovens. Em seguida, o Senhor Presiden
concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes, que iniciou sua fala cumprimenta
a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que que também recebe diariamen
mensagens e ligaçÕes de pessoas pedindo emprego e que tem conversado muito
o Secretário de Desenvolvimento Hassan sobre as possíveis empresas que
vindo para São Mateus, expressou sua alegria em ver o Nobre Vereador Adeci qua
usa a tribuna e de uma sabedoria, relatou que tem conversado com o Presi
pelo belo trabalho a frente desta Casa de Leis. Rogou por suas indicaçÕes que
Construção de vestiário com banheiros, replantio de grama, bem como instalação
alambrados e refletores no campo de futebol do bairro Cacique, pois há L
importância do esporte e lazer na vida da comunidade; Construção de Centro
Vivência e área de Lazer no Bairro COHAB (ao lado do campo de futebol society), al
já tem uma quadra poliesportiva e vai poder contemplar a comunidade em todos
comunidades. Em seguida, o Senhor Presidente passou a cadeira da presidência pa
o vice-presidente para proferir seu discurso, que iniciou sua fala cumprimentando
Mesa Diretora e todos os presentes, "que tempos são estes em que é necessári
defender o obvio?" Sob a inspiração desta erudita frase do dramaturgo e poeta ale
Bertold Brecht, inicio este discurso para me dirigir aos meus pares e a toda sociedad
mateense. Recebi hoje na parte da manhã a visita de nosso ínclito diretor do fórum d
comarca de São Mateus, Dr Alcenir José Demo, magistrado probo e de larga cultu
jurídica, e também do assessor Resende, e fiquei muito feliz, pedi escusas por aind
não ter me reunido com o poder judiciário e a respeitável instituição do ministéri
público * o que faremos em breve -, mas desde já me coloquei a disposição d
Judiciário para juntos atendermos a população que tanto necessita. Dr Alcenir, qu
sempre pautou sua vida pela virtude da sensatez, do equilíbrio e da moderação, é

magistrado daqueles

que admiramos por seu desempenho notável,

se

extremamente cordial no trato com todos, lhano e atencioso, a todos brindando com
sua tolerância e ensinando com o seu saber. E justo hoje, que estou homen
com uma moção de louvor, sem que ele soubesse, ganhei de presente
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dedicatória a erudita e lapidar obra direito de propriedade e acesso à justiça, es
pelo douto magistrado, muito obrigado Dr Alcenir. Hoje também estamos apresen
uma moção de louvor ao digníssimo Magistrado dr. Lucas Modenezi Vicente
magistrado probo e de larga cultura jurídica, que vem desempenhando um pa
relevantíssimo em nossa comarca, mormente na primeira vara cível, iniciando
trajetória brilhante, e posso afirmar categoricamente, como testemunha ocular, q
sua excelência tem cumprido com a mais elevada altivez e exemplaridade os
que a Magistradura exige, criando um padrão de inegável valor, principalmente n
atendimento aos advogados, que são indispensáveis à justiça como expressame
está insculpido em nossa Constituição Federal, no trato as partes, sempre de
lhana e fidalga, como há de ser cCIm magistrado de sua envergadura. Registro aq
nossa singela homenagem. Por fim, quero aqui me solidarizar com a família do
querido e saudoso amigo, Arildo Horácio, que faleceu no último sábado, ele que foi
amigo de minha infância, por sermos quase vizinhos no bairro Boa Vista, quando
pai comprava pão na famosa padaria de Teteu fundão, e de igual forma ficávamo
jogando bola e muitas vezes debatendo sobre os times de futebol no antigo campo d
Boa Vista. Deixo registrado nesta casa de leis, como uma singela homenagem, o
meus mais sinceros sentimentos a todos os familiares do agora saudoso Arild
Horácio. Meu muito obrigado ORDEM DO DIA: Ato contínuo, o Senhor Presidente
Senhor Presidente fez a leitura do Requerimento 00112021 assinados por
Vereadores e, em seguida suspendeu a sessão por tempo indeterminado. Reto
a sessão, o Senhor Presidente submeteu a discussão e votação as indicações no'1
a1ü2421;tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presi
submeteu em votação das MoçÕes de nos 018 a A21ftA21, tendo sido aprovado
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em votação em turno úni
a emenda aditiva 00212421, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida,
Senhor Presidente submeteu em votação em turno único do Projeto de Lei 0A312021
tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente subm
em votação e em turno único do Projeto de Lei no 00412021, tendo sido aprovado
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em votação o Projeto
Lei 001/2021, tendo sido aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente
uma sessão extraordinária apos termino desta sessão. Não havendo mais nada
tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão e para consta
Delermano Suim 2" Secretário. Fiscalizei
presente Ata que lida e achada conforme será assinada por mim, pelo Sen
Presidente e demais compftnentes da Mesa Diretora.
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