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Ata no 02012021 da reunião da 15a Sessão Ordinária, realizada aos 04 (quatro) dias
do mês de Maio 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. O Senhor Presidentefez a abertura da sessão proferindo
as seguintes palavras: "Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade,
iniciamos nossos trabalhos". Requestou ao vereador Delermano Suim para que
fizesse a leitura da Bíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: Ato contínuo, O
Senhor Presidente, solicitou à Senhora Secretária que efetuasse a chamada dos
Senhores Vereadores para verificação do quórum legal, aos quais responderam 11

(onze) presentes. Alicerçado no art. 98 do Regimento lnterno, o senhor presidente
determinou à senhora secretária Ciety Cerqueira para que efetuasse a leitura da Ata
no 01912021. Com fundamento no § 1o no artigo 98 do Regimento lnterno, indagou se
tinha algum vereador com o intuito de retificar a Ata, e não tendo colocou-a em
votação sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente
determinou à Senhora Secretária, a Vereadora Ciety Cerqueira que fizesse a leitura
do expediente a qual constou pauta da sessão ordinária do dia 04/0512021 que
continha: PODER EXEGUTIVO: OF/PMSM/SMGAB No 22612021, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n" 00050812021, datado de 29 de Abril
de 2021, que encaminha respostas das lndicaçÕes no' 219, 233 a 25112021;
OF/PMSM/SMGAB No 23112021, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
protocolizado sob o n" 00050712021, datado de 29 de Abril de 2021, que encaminha
PRESTAÇÃO Or CONTAS ANUAL - EXERCíCIO Or 2O2O;OF1pMSM/SMGAB N"
23312021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o no

OOO52312O21, datado de 03 de Maio de 2021, que encaminha Projeto de Lei n"
01212021; Projeto de Lei n'0122021 que - "AUTORIZA O CHEFE DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR AREA DE TERRAS À URESERRA
GERENCIAMENTO DE RESíDUOS LTDA. E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS";OF/PMSM/SMGAB N" 234t2021, da Prefeitura Municipal de São
Mateus, protocolizado sob o n" 00052212021, datado de 03 de Maio de 2021, que
encaminha Projeto de Lei n" 01312021; Projeto de Lei n" 01312021 que - "AUTORIZA
O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR AREA DE TERRAS A
EMPRESA OXFORD PORCELANAS ESPíRITO SANTO LTDA. E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS'. PODER LEGISLATIVO: Requerimento protocolizado sob o no

00046812021, datado de 19 de abril de 2021, de autoria da Vereadora Ciety
Cerqueira, que solicita o uso da tribuna para que o Sra. ZENILZA APARECIDA
BARROS PAULI - MEMBRO DO COLETIVO DE MULHERES BELAS DE SÃO
MATEUS, para que possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento
sobre o tema "ATUAÇÃO DO COLETIVO DE MULHERES BELAS"; Requerimento
protocolizado sob o no 00046812021 datado de 19 de abril de 2021, de autoria do
Vereador Paulo Fundão, que solicita o uso da tribuna para que a Sra. MARIA DA
coNCErÇÃo GoNÇALVES FELTZARDO - PRESTDENTE DA ASSOCTAÇÃO VIPA
(VOLUNTARIOS INDEPENDENTES PELO AMIGO), para que pudesse Íazer uso da
Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre o tema "CONTROLE . DE
ANIMAIS ERRANTES NO MUNICíPlO DE SÃO MATEUS".Proposições: lndicaçÕes no

270 e 27112021 de autoria do Vereador Adeci de Sena, Construcão de no bairro
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Vila Verde; Calçamento da Rua Braúna,localizada no bairro San Remo; lndicação no

272 e 27312021 de autoria do Vereador Carlinho Simião, construção de redutores de
velocidade (quebra-molas) na Avenida José Tozze, no bairro ldeal (sendo um nas
imediaçÕes do Bar do João Pires e outro em frente à igreja Nossa Senhora de
Fátima); Aquisição de mudas de aroeira, coco, laranja e outras espécies, para
distribuição aos pequenos produtores rurais do Distrito de Nativo de Barra Nova;
lndicação no 274 e 27512021 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, Construção de
quadra poliesportiva coberta no terreno localizado ao lado da EMEF Km 35, na
comunidade Km 35, Distrito de Nestor Gomes; Envie a esta Casa Legislativa, Projeto
de Lei com as alterações sugeridas, pelo Coletivo de Mulheres Belas, na Lei
Municipal no 560/2006 que "Reestrutura e institui o Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher e dá outras providências"; lndicaçÕes no 276 e 27712021 de autoria do
Vereador Cristiano Balanga, lnstalação de academia ao ar livre no terreno situado ao
lado da unidade de saúde, no Bairro Ribeirão;lnstalação de academia ao ar livre no
bairro Nova São Mateus. lndicações no 278 e 27912021 de autoria do Vereador
Delermano Suim, Calçamento da Rua do Cartório e término do calçamento da Rua
Cachoeira do Cravo, situadas em Nestor Gomes - Km 41, Distrito de Nestor Gomes;
Que a Secretaria Municipal de Obras, lnfraestrutura e transportes proceda a análise
da documentação referente à autorização das torres dos veículos de comunicação,
das empresas estabelecidas no município de São Mateus, visando prevenir acidentes
aéreos; lndicação no 280 e 28112021 de autoria do Vereador Gilton Gomes, Reforma
do prédio da 'EMEF Valério Coser', situada no bairro Pedra D'água, município de São
Mateus-ES; Capina e limpeza das ruas e avenidas do bairro Colina; lndicação no 282
e 28312021 de autoria do Vereador de lsael Aguilar, Pavimentação da ladeira de
acesso ao cemitério da Comunidade ltauninhas; Extensão de rede elétrica com
instalação de postes com luminárias na Rua Santo Costa Aguilar, situada na
Comunidade Nova Lima, Distrito de ltauninhas; lndicação no 284 e 28512021 de
autoria do Vereador Kacio Mendes, Pavimentação das ruas Boa Esperança e São
Daniel Comboni, ambas no bairro Guriri, lado sul (trecho compreendido entre a
Avenida Esbertalina Barbosa Damiani e a Rodovia ES-010 - estrada de acesso à
Nativo de Barra Nova); Pavimentação das Avenidas Helio Farias Santos e Francisco
Pereira de Carvalho, ambas no bairro Guriri, lado norte (trecho compreendido,
respectivamente, entre a Avenida Oceano Atlântico e a Rua Cajueiro, e entre a
Avenida Oceano Atlântico e à Rua Beija Flor); lndicação no 286 e 28712021 de autoria
do Vereador Lailson da Aroeira, Construção de Centro Esportivo no bairro Aroeira,
Município de São Mateus-ES; Ampliação e reforma do predio do CEIM "Brilho do
Saber" localizado no bairro Aroeira; lndicação no 28812021 de autoria do Vereador
Paulo Fundão, Finalização do calçamento das Ruas Minas Gerais e Padre Ângelo
Compri, situadas no loteamento Caiçaras, no bairro Santo Antônio, Município de São
Mateus/ES; lndicação no 289 e 29012021 de autoria do Vereador Robertinho de Assis,
Construção de campo de futebol no bairro Liberdade, município de São Mateus/ES;
Capina, limpeza e retirada de entulhos nas ruas e avenidas situadas em Mariricu, no
bairro Guriri, município de São Mateus/ES; Moção no 04112021 Yoto de Pesar do
Vereador Paulo Fundão aos familiares do Senhor NILTON POLATO BARBOSA, em
virtude do seu falecimento ocorrido no dia 25 de abril de 2021; Moção no 04212021
Voto de Pesar do Vereador Paulo Fundão aos familiares do Senhor JOÃO LUIZ
BATISTA DOS SANTOS, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 24 de abril
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2021; Moção no 04312021 Voto de Pesar do Vereador Robertinho aos familiares do
Senhor JONARCELE ANTÔN|O DE JESUS, em virtude do seu falecimento ocorrido
no dia 10 de abril de 2021. DIVERSOS: Notificação do crédito de recursos
financeiros, sob bloqueio, em 2610412021, no valor de R$ 79.255,34 (setenta e nove
mil e duzentos e cinqüenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). Na conta
vinculada ao Termo de Compromisso n' 0352711-3412021, firmado com o Município
de São Mateus, assinado em 2811012011, no âmbito do programa PPI FAVELAS, sob
a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objetivo "Obras de
lnfraestrutura Produção de 114 UH pelo OGU Equipamentos Comunitários (1 praça, 1

quadra poliesportiva e 1 centro)";envia cópia do Parecer Prévio 0009312020-2 1a

Câmara, do Parecer do Ministério Público de Contas 0216112020-9, da Manifestação
Técnica 0213712020-5, da lnstrução Técnica Conclusiva 0145912020-8 e do Relatorio
Técnico 0076312019-7, todos prolatados no Processo: 08709812019-2, que trata de
Prestação de Contas Anual de Prefeito da Prefeitura Municipal de São Mateus do
Exercício 2018, que foram considerados regulares;em atendimento ao item 1.3 da
Decisão 51012021-1, prolatada no Processo TC 140512020-7, que trata de Auditoria
Operacional prevista no Plano Anual de Controle Externo 2020, item 12.1.1 Éducação,
Fiscalização, Educação Básica: "Realizar a primeira etapa (planejamento) da
fiscalização na educação básica nos 78 municípios e no Estado do ES, atualizando e
ampliando a coleta e análise dos dados apurados no levantamento realizado no TC
3330/2019" fica Vossa Excelência notificada do teor da Manifestação Técnica
353212020-5 (Documento/Evento 11). Ato contínuo, o Senhor Presidente se
manifestou: Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, é uma honra receber neste
parlamento a ilustre ex-Secretária de Educação, professora Zenilza Aparecida Barros
Paulli, convidou a vereadora Ciety, autora do requerimento protocolizado sob o no

000468/2021,para que possa conduzi-la ao banco de honra desta augusta Casa de
Leis. Meu muito obrigado por sua congruente presença neste parlamento,
induvidosamente vem abrilhantar a nossa tarde e ratificar tudo que venho externando
nesses últimos 120 dias de mandato, estamos no rumo certo, este parlamento é a
caixa de ressonância da sociedade. Também convido neste momento a Senhora
Maria da Conceição Gonçalves Felizardo Presidente da Associação VIPA
(voluntários independentes pelo amigo), carinhosamente conhecida como Ceiça do
Vipa, a quem teço loas pela expressiva e brilhante votação no pleito do ano passado,
em que obteve aprovação da sociedade para fazer parte deste parlamento, porém,
assim como eu em 2016, o sistema eleitoral obsoleto não deixou que fosse eleita.
Convido o Vereador lsael Aguilar para conduzlla ao banco de honra desta Casa de
Leis. Da mesma forma convido o sempre presidente da nossa 120 Subseção dos
Advogados, meu amigo pessoal, Dr Fernando Brasil, para fazer parte da tribuna de
honra desta Casa de Leis, convidando o vereador Lailson da Aroeira para conduzi-lo
até a tribuna. Quero deixar registrado que fico feliz em sentir que esta casa hoje tem a
aprovação da sociedade, e temos sentido isso com a participação cada vez mais ativa
de todos os setores da nossa sociedade, por esta tribuna nestes poucos meses de
mandato, já passaram inúmeras pessoas que contribuem diariamente com nosso
povo, Padre Patric, Pastores Robson, Mário, Jadir, Pedro Paulo, Dione, o Diretor da
Oxford, Charles, o Diretor Presidente da Petrocity José Roberto, a Mariana
representando a Educação do Campo, o Presidente da OAB do Estado do Espírito
Santo, Dr José Carlos Rizk, o Presidente da nossa Subseção Dr Patrick Malverdi,
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inúmeros Secretários Municipais, estudantes, e muitos outros. Agradeço a ajuda
prestimosa de todos os vereadores na condução desta casa, sem vocês não teríamos
condiçÕes de'fazer esse belíssimo trabalho, em dar voz a nossa sociedade, e hoje
podemos afirmar categoricamente que este parlamento é a caixa de ressonância da
sociedade. Muito obrigado a todos, juntos somos mais fortes, e tenho convicção, com
união vamos avançar. Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, me permito mais
uma vez abrir mão das formalidades, para desde já, com espeque no Art. 256, §2o do
Regimento lnterno desta augusta Casa de Leis, conceder a palavra a digníssima
senhora Zenilza Aparecida Barros Pauli, para utilizar a palavra por 10 minutos,
dissertando sobre o importante tema "Atuação do Coletivo Mulheres Belas". A senhora
Zenilza iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
relatou que hoje há um coletivo de "Mulheres Belas" criada em 2018 para uma luta
por Políticas Públicas para mulheres, pois'no Município não há Políticas Públicas
especificas que possam ajudar as mulheres a terem suas liberdades, este coletivo é
um movimento que busca o melhor para a vida da mulher em geral, se manifestam
por carta aberta, já estão em mobilizaçáo com o Governo do Estado para lrazer uma
delegada para esta cidade, neste coletivo também tem uma equipe multidisciplinar,
para acompanhar cada mulher em sua necessidade. Políticas Públicas não é uma
política só para mulheres, mas sim de problema social. A Senhora Zenilza trouxe
alguns dados sobre a estatística de feminicídio no Estado do Espírito Santo, que no
ano de 2012 recebeu o titulo do Estado que mais havia feminicídio, hoje é o 70 Estado
que mais mata mulher, reduziu, mas ainda não é satisfatória, a cidade de São Mateus
tem uma estatística do ano de 2000 a 2014 um quantitativo de 33 mulheres
assassinadas dentro desta cidade. O feminicídio e praticado contra mulheres, nestes
casos os assassinos são maridos, ex maridos, namorados, companheiros ou
parentes, esse quadro é somente na questão de assassinato. No ano de 2018 o
Espírito Santo registrou 14.991 mil boletins de ocorrência de violência contra a
mulher, existem algumas formas de violências contra a mulher, agressões físicas,
morais e psicológicas, a mulher não poder dizer que não quer mais este companheiro,
a sociedade ainda tem o pensamento machista de que a mulher é propriedade de
alguém, muitas vezes a sociedade fala que quando uma mulher apanha foi por que
mereceu, essas mulheres podem ser, irmã, mãe, prima e filha. Fez memória no caso
da menina de '10 anos que foi estuprada que virou notícia nacional e mundialmente,
não sendo um caso isolado, porém foi a única que veio para discussão, no SUS nos
anos de 2018 a2019,24 crianças de 10 a 14 anos ficaram grávidas e deram aluz
nesta cidade, caso semelhante aquela que virou notícias, esses dados incomodam e
precisamos mudar este cenário. O maior desejo do Coletivo de Mulheres Belas é de
Políticas Públicas voltadas para as mulheres. Uma das conquistas do Coletivo de
Mulheres Belas" é a Casa Rosa losana Fundão, com finalidade de diminuir o
sofrimento de ter que contar a mesma historia em instituições diferentes, vai ser o
local onde a mulher vai receber todo aparato legal, médico e psicológico, muitas
vezes essas mulheres por terem que contar a mesma história em várias instituições
acabam desencorajando a luta por liberdade da mesma e assim desencorajando
outras mulheres também por esta luta. No ano de 2020, o Governo do Estado firmou
o pacto de enfrentamento de violência contra mulher, os Municípios foram convi
a fazer a adesão a esse pacto com políticas públicas já pré-estabelecidas, o coleti
acompanhou e cobrou da Secretária de Assistência Social, o Mu adesão
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ao pacto, só que precisa colocar as propostas deste pacto para acontecer, pois senão
será somente mais um documento de gaveta. Portanto, hoje existe no Estado um
documento que combate a violência contra mulher e este Município fez a adesão. O
Governo do Estado tem um projeto chamado "Homem que é Homem", pois não é
somente punir o agressor porquanto as agressÕes continuarão com outras
companheiras deste agressor, a mesma citou o exemplo do caso do garoto Henry, o
enteado que tem como o principal suspeito o seu padrasto , essas agressões são
repetiçÕes, pois há históricos de agressÕes a ex-enteados. Então este projeto do
Estado tem incluso palestras, o agressor é punido, este agressor assina um termo de
obrigação de participação dessas palestras e desde 2019 há uma promessa de trazer
para este Município este projeto "Homem que é Homem". É necessário fortalecer o

espaço da Delegacia da Mulher, espaço próprio para um espaço de acolhida. O
coletivo Mulheres Belas, roga a Casa de Leis um projeto de campanha de
conscientizaçáo as mulheres para mostrar os caminhos que elas precisam percorrer
para buscar ajuda e acolhimento, uma campanha contínua, para que possa alcançar
a todas as mulheres do Município. O Coletivo de Mulheres Belas, pede uma Audiência
Pública com todas as autoridades do Município para que estes projetos possam ser
aplicados e os agressores perceberem que agora há uma rede de apoio para as
vítimas. É necessário que inicie o movimento para que se possa colocar em ação
estes projetos, não será em 1 (um) ano ou em 4 (quatro) anos, mas que dêem o
primeiro passo para-que estes projetos possam ser acessíveis a todas as mulheres
que sofrem algum tipo de agressão, seja ela física, moral ou psicológica. E preciso o
Município se mexer para inibir o agressor, hoje os homens têm medo de serem
assaltados, já as mulheres tem medo de serem assaltadas, serem agredidas em
casa, assediadas na rua ou mesmo estupradas, é preciso mudar a história. O Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião que parabenizou a
eterna diretora e secretária, pelo trabalho e simpatia no desenvolver do trabalho e
agora a frente do "Coletivo de Mulheres Belas". Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, iniciou parabenizando ao "Coletivo
de Mulheres Belas" na pessoa da professora Zenilza Aparecida Barros Pauli,
expressando que quando as mulheres se calam, da direito aos homens o "direito" de
agredir suas companheiras ou ex companheiras, é preciso levantar a cabeça e ir à
Iuta por direitos e igualdade. Se colocou a disposição do Coletivo de Mulheres Belas.
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes,
parabenizando a Senhora Zenilza por abordar o tema tão importantíssimo. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira,
expressou seu anseio por mudança para segurança para mulheres se colocou a
disposição do Coletivo de Mulheres Belas. A Senhora Zenilza finalizou agradecendo a
oportunidade.Finalizada a fala da senhora Zenilza, o Presidente convidou a senhora
Maria da Conceição Gonçalves Felizardo, carinhosamente chamada de Ceiça do
Vipa,para fazer uso da tribuna popular pelo prazo de 10 minutos, dissertando sobre o
importante tema "controle de animais errantes no municÍpio". A senhora Ceiça do Vipa
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu
aos parlamentares deste mandato e os da legislatura passada em se dispor a ajudar e
ceder o espaço para a luta na ajuda da causa animal, falou da responsabilidade como
seres humanos que coabita o meio com outros animais e da importância de cuidar
desses animais, é um grupo pequeno, porém bem engaiado no trabalho de,militância
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de recuperação de animais em situaçÕes de maus tratos, a mesma usou sua luta
partidária para dar visibilidade ao projeto e conseguir apoio nesta causa de extrema
importância para a sociedade, pois este projeto tem o objetivo de não so recolher
animais que estejam sendo mau tratados, mas também cuidar da saúde de animais
que são grande hospedeiro de doenças prejudiciais aos seres humanos.A mesma é
formada em pedagogia, porém trabalha pela luta ambiental e, a causa animal é algo
que a mesma se identifica, é uma classe sem voz, muitos animais sofrem maus
tratos, zoofilia, são comercializados muitas vezes de forma ilegal, adquirem doenças e
muitas das vezes sem direito a tratamento, há pouco tempo os animais deixaram de
ser considerados como coisas, podendo ser comercializado, hoje a constituição são
sujeitos de direitos, são seres sem cientes (são seres que tem o conhecimento da dor,
mas sem consciência). Todo animal que é mau tratado te ciência do perigo que a vida
dele corre, ele tem o sentindo da dor, portanto a sociedade precisa relativizar o
sofrimento, todo ser vivente sofre com a dor. Na sociedade já se discutiu ideologia de
gênero, feminismo, escravidão, racismo e, agora o especismo, a supremacia de uma
espécie sobre a outra, o ser humano fazer o que quiser com outro animal que também
ter terminaçÕes nervosas, que tem medo, que sente dor. A demora para reabilitar um
animal vítima de maus tratos, abusado sexualmente, há algum tempo atrás alguns
grupos de proteção animal denunciou um Vereador de uma cidade de Minas Gerais
por defender o extermínio de cães. Então como realizar esses trabalhos sem apoio,
os apoios que tem são esporádicos, desde 2014 vêem lutando por apoio municipal,
mas só em 2020 que recebeu um subsídio que foi somente até o mês de Novembro
de 2020, estão tendo algumas dificuldades em renovar o convênio com a prefeitura,
toda renda que entra é de doação, o local onde está à sede do Vipa tem 2700 M',
cedida pelo Município. O Vipa tem a despesa de 15 mil, com a ajuda da Prefeitura
ainda ficava devendo 7 mil, dentre eles ração e mão de obra, hoje tem 216 animais
recolhidos da rua, com a falta de ajuda financeira infelizmente vão ter que devolver
para as ruas, por que não tem como deixá-los confinados sem alimentação, sem
medicamento, sem cuidados especÍficos. O projeto pede que os tutores ajudem nos
cuidados e lembra também que esse dever não é dos grupos que lutam contra os
maus tratos, a equipe realiza esses cuidados por ativismo, por que gosta, não por ser
obrigação e pede ajuda a todos para ajudar nesses cuidados, recentemente recolheu
um gato com uma doença esporotricose (Sporotrhix spp, no Brasil conhecida como
Sporothrix brasiliensis), o gato é o maior hospedeiro desta doença e é transmissível
ao ser humano, esta e outras doenças que são transmissíveis de animais para seres
humanos, estão batendo na porta da população mateense. A Ceiça propôs a criação
do conselho de defesa do animal, retirando assim da esfera partidária e passando
para a esfera de Políticas Públicas, trazendo para conhecimento da sociedade sobre
esses projetos de defesa animal. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Carlinho Simião, que iniciou parabenizando a Ceiça pelo
belíssimo trabalho, relatou que no dia 06 de maio iriam ter uma reunião para verem a
situação da instituição e se colocou a disposição da instituição. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que iniciou
parabenizando a Ceiça pelo amor, cuidado e dedicação com os animais e pela luta do
bem estar dos animais, se colocou a disposição do Projeto Vipa. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que iniciou

'abenizando a C belíssimo trabalho que se ver através dasffos e,
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fez uma pergunta sobre o apoio do Poder Público, "este apoio era feito em convênio
ou em repasse?" a Ceiça do Vipa em resposta a pergunta do Vereador: o convênio foi
feito em fevereiro de 2020, com a dÍvida com mais de 30 mil, quando vieram a pÚblico

e criaram uma campanha na internet pedindo ajuda do Prefeito "Prefeito, salve o

Vipa", o Prefeito se sensibilizou e fechou um convênio com um valor de 140 mil, com
repasse de 10 por mês até novembro, em julho de 2020 o conselho de finanças da
prefeitura realizou uma reunião para encerrar o convênio, por conta das prestações
de contas do Projeto Vipa, quanto da legalidade do convênio. Em seguida, o Senhor
Presidente, concedeu a palavra ao Ex-Presidente da 12 Subseção dosAdvogados, Dr
Fernando Brasil, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes e disse que em relação ao Vipa é um caso de saúde pública, é necessário
encontrar uma solução para um problema que se instalou no Município, foi uma falta
de orientação naquele momento, é necessário que os órgãos públicos se unam por
esta causa, com o fito de buscar uma estrategia para solucionar este problema e
outros, precisa olhar para frente e deixar um legado como uma Casa de Leis que
construiu uma história de apoio as ONG's. Apos o encerramento da fala do Ex-
Presidente da OAB, o Senhor Presidente solicitou aos Vereadores que declinassem
dos discursos do pequeno expediente, estando todos os Vereadores de acordo,
passando-se assim ao GRANDE EXPEDIENTE: com 09 (nove) Vereadores inscritos
para o discurso, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano
Balanga, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
relatou que precisa de uma agenda com o representante da empresa ECO 101, pois a
mesma não está autorizando a manutenção da iluminação no trecho do Bairro
Rodocon até o Bairro Seac, o chefe do IBAMA relatou que a devida empresa tem 09
(nove) meses que não conseguem o licenciamento ambiental estão retirando para
melhorias e duplicação da BR 101 . Relatou que no dia 30 de Abril do corrente ano fez
uma visita na escola Corrego do Milanez, no Km 28 e, no dia 01 (um), dia do
trabalhador, juntamente com sua equipefez a distribuição dofolhetim de 100 dias de
Vereança, no Bairro Seac, aproveitou a oportunidade para cumprimentar e conversar
com a comunidade. Rogou por suas indicaçÕes: instalação de academia ao ar livre no
terreno ao lado da unidade de saúde, no Bairro Ribeirão, com acessibilidade para os
idosos e comunidade; instalação de academia ao ar livre no Bairro Nova São Mateus,
um anseio da comunidade para ter estrutura. Em seguida, o Senhor Presidente,
concedeu a palavra ao Vereador Robertinho de Assis, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, falou da moção de voto de
pesar aos familiares do Senhor Jonarcele Antônio de Jesus, fez também um voto de
pesar aos familiares do Professor Cristovão. Rogou por suas indicaçÕes: construção
de um campo de futebol no Bairro Liberdade, para trazer ao Bairro um local de lazer
para aquela comunidade; limpeza nas avenidas situada do Mariricu até o ponto fina
do Bairro Guriri. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Carlinho Simião, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes, relatou que fez uma visita na região do Nativo de Barra Nova, aos amigos,
ao senhor Adilson Lyrio, recepcionado pela filha Flaviane e o esposo André, e a
esposa do Adilson, a Cleusa e demais moradores da região; esteve também na casa
do Valdecir e amigos, na casa do Lazinho, o lsaias e seus assessores, qnde
debateram sobre as necessidades das comunidades, fez um voto de pesar a uma
amiqa, Cristiane, filha de Deiair; fez também um voto de r ao amrqo
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rogou por suas indicaçÕes: aquisição de mudas frutíferas para a região do Nativo
relatou até que tudo que se planta no Nativo se colhe e que a colheita da pimenta
rosa a Aroeira já começa; construção e aquisição de redutor de velocidade da Av.

JoséTozze, nos Bairros ldeal e Fátima, é uma reivindicação da população, em frente
ao bar do João Pires, o local está precisando de mais sinalização. Em seguida, o

Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua
fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, reforçou sua fala sobre
os cuidados com o uso de álcool, distanciamento e máscara, meditou um hino de
Padre Zezinho "em prol da vida", relatou que no interior já começou a colheita do café
e, pediu ao comandante para que reforce a segurança coma ronda da patrulha do
interior. Relatou da visita que fez as escolas com a diretora Valdirene "CEIM Santa
Terezinha", para saber das demandas e, para diretora Mônica da "EMEF Km 35",
parabenizou ao Prefeito pela belíssima obra.realizado na escola do Km 35, foram à

comunidade Beira Rio, com o René do SAAE, visitando para poder realizar a
perÍuração de um poço artesiano nesta comunidade. Rogou por suas indicações:
Projeto de Lei com as alteraçÕes sugeridas, pelo Coletivo de Mulheres Belas, na Lei
Municipal no 560/2006 que "Reestrutura e institui o Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher e dá outras Providencias", para garantir os direitos da mulher em todos os
âmbitos na sociedade; construção de uma quadra poliesportiva coberta no terreno
Iocalizado ao lado da EMEF Km 35, na comunidade Km 35, Distrito de Nestor Gomes,
na comunidade existe uma quadra, porém para aos alunos da escola fica longe e
perigos. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da
Aroeira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
expressou felicidade com os sorteados no projeto do Governo "minha casa, minha
vida" no Bairro Aroeira, parabenizou a Secretária de Assistência Social, a Marinalva,
com a transparência no sorteio e a todo o momento os Vereadores fiscalizavam o
sorteio. Rogou por suas indicaçÕes: ampliação do "CEIM Brilho do Saber" no Bairro
Aroeira, pois a mesma não trás conforto e que possa atender as necessidades
escolares dos alunos e professores; construção de um centro esportivo no Bairro
Aroeira, pois, os Bairros mais periféricos são os bairros que mais necessitam de do
apoio de locais onde as crianças, adolescentes e jovens possam estar engajadas no
esporte. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de
Sena, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
parabenizou a professora Zenilza pelas belíssimas palavras sobre a proteção e bem
estar das mulheres da sociedade, sofrendo agressões de seus companheiros, pais,
irmãos ou conhecidos. Parabenizou a Ceiça, pelo trabalho com cuidados com a saúde
pública e com os animais que precisam de adoção. Rogou por suas indicaçÕes:
construção de uma praça no Bairro Vila Verde, pois este bairro não tem um local de
lazer para as famílias daquele local e, convidou o Vereador Cristiano Balanga para
assinarem juntos; calçamento da Rua Braúna na comunidade San Remo, é uma rua
que de difícil acesso e para tráfego de carros, ciclistas e pedestres. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que iniciou sua
fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez um voto de pesar a
família Vieira, a Cristiane Vieira Martins,. convidou o Vereador Carlinho Simião para
assinarem juntos uma moção a família Vieira. Fez um voto de pesar também a
Salustia e família, esposa do ex PF Luis Carlos Silva, que faleceu decorrente de

do Covid-19: suas indicaÇões: do
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Cartório e término da Cachoeira do Cravo no Km 41, Distrito de Nestor Gomes,
amenizar a dificuldade dos moradores daquela localidade passam todos os dias ao

transitar por esta rua;Que a Secretaria Municipal de Obras, lnfraestrutura e

transportes proceda a análise da documentação referente a autorização das torres
dos veículos de comunicação, das empresas estabelecidas no município de São
Mateus, visando prevenir acidentes aéreos, o aeroporto de São Mateus vem se
mostrando muito forte para o norte do Espírito Santo, podendo trazer benefícios para

o Município. Em seguida, o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Vereador
Gilton Gomes, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes, o motivo do uso da tribuna pelo Vereador foi pelo projeto de doação de
área de terra para a ampliação da fábrica de porcelana Oxford, no Município de São
Mateus e relatou sobre o sorteio das casas populares que aconteceu no Bairro
Aroeira, do projeto do Governo "minha casa, minha vida", parabenizou a Secretária de
Assistência Social pela transparência no sorteio as chaves das casas sorteadas e que
serão entregues a partir do dia 31 (trinta e um) de maio do corrente ano. Ato contínuo,
o Senhor Presidente cedeu à cadeira da presidência ao Vice-presidente e, iniciou 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 honrado busca justiça. O homem pequeno
busca vantagens". Sob a inspiração do grande pensador e filósofo Chinês Confucio,
inicio este discurso para me dirigir aos meus pares e a toda sociedade
mateense.Quero deixar registrado que estive em Brasília na semana passada no
gabinete do Deputado Federal Da Vitória, e fiquei muito feliz com a receptividade do
Nobre Deputado, e tenho certeza que em breve teremos notícias de emendas
parlamentares que o Deputado Da Vitória trará para nossa querida São Mateus.
Nobres colegas, lá em Brasília dialoguei com o nobre Deputado, entregando-o um
pedido de emenda parlamentar e também pude participar de uma reunião com
inúmeros Deputados Federais, da comissão que o Nobre Deputado Da Vitória
preside;Fica aqui o registro, meu muito obrigado ao Deputado Da Vitoria pela cortesia
e receptividade. Gostaria também deixar registrado, na sexta feira eu recebi aqui no
meu gabinete a presença do advogado e Ex-Presidente da 12o Subceção da OAB, Dr.
Fernando Brasil e a Ceiça do Vipa, onde nos colocaram uma situação triste que hoje
se encontra o Vipa, conforme ela citou da tribuna desta casa, a situação é
preocupante e, como disse o doutor Fernando Brasil, é questão de saúde pública,
esta Casa tem que tomar uma posição, postura, de juntos buscarmos pontes, como
disse anteriormente o nobreamigo Fernando, é necessário a busca por diálogo com o
Executivo, pois este projeto não pode fechar, conto com todos os parlamentares.
Nobres Vereadores, falei com o Vereador Cristiano Balanga que iria mencionar sobre
a questão contratual da ECO 101: não cumpriu e nem cumpre o contratofeito com a
União, e colocou 46 radares, uma fábrica de multas, nos últimos meses, sem que
cumprisse o contrato de duplicar a psita na BR 101, e isso é inconcebível, por que
não duplicar a pista conforme o contrato? Está arrecadando milhões há anos e não
duplica, é uma vergonha. Quero parabenizar o Presidente da Assembleia Legislativa,
Erick Musso, que intentou com uma representação no Ministério Público Federal,
parabéns a ele, eu já estava inquieto, incomodado, esta aberração que vem
ocorrendo com a ECO 101 arrecadando milhões e sem cumprir o contratado com a

\

§

J



Câmara Municipal de São Mateus
Estado do Espírito Santo

arrecadarem o nosso dinheiro sem que tenha a devida contraprestação. Também
gostaria de falar aqui e chamo a atenção desta Casa, é preciso dialogarmos com o
Executivo na questão do videomonitoramento, a cidade está entregue as traças, os
bandidos estão tomando conta e o vídeo monitoramento não se sabe ainda se está
funcionando, já conversamos, pedimos uma reunião é preciso esta Casa tomar a

responsabilidade de chamar pra si, e que realmente possamos dar uma solução a
nossa sociedade, não podemos ficar a mercê de bandidos. O que me traz a esta
tribuna também, é para explicitar sobre dois Projetos de Leis que estão tramitando
aqui nesta Casa, projetos esses um que trata de doação de terra para a empresa de
porcelanas Oxford, onde irá gerar 500 e poucos empregos;E outro projeto de doação
de terra para a empresa Uri Serra gerenciamento de resíduos limitados, talvez a
população não está sabendo, mas está aqui no próprio Projeto a geração de
empregos, 150 empregos, é São Mateus entrando no rumo do desenvolvimento e
inúmeras outras empresas estão dialogando com o Município, nós Vereadores,
precisamos participar de forma ativa e, aqui vai uma cobrança ao Secretário de
Desenvolvimento, toda vez que vier uma empresa aqui, que chame esta Casa, esta
Casa precisa participar dessas reuniÕes, não podemos conceber que só ficamos
sabendo quando o Projeto chega aqui, o Secretário veio aqui semana passada, mas
ele precisa chamarmos é lá no Executivo, quando estiver dialogando com essas
empresas, para que nós possamos saber o real desiderato de cada um e, não chegar
o Projeto e nós aprovarmos, como disse o Vereador Gilton Gomes, na semana que
vem, não é dessa forma, esta Casa precisa ser respeitada, esta Casa merece
respeito, então nós estamos aqui em união, para avançar São Mateus, mas
precisamos de respeito e, só adquire respeito quem dá respeito, é isso que nós
precisamos. Por fim, a parte triste do meu discurso, preciso falar, do falecimento de
Salustia de Cássia Rios dos Santos, moradora do Bairro Aviação, que deixou o
esposo e três filhos, dona da loja Yasmin bordados, filha de dona lraci Araujo Rios,
deixo aqui registrado os meus mais sinceros sentimentos, a todos os familiares e
amigos, ela foi mais uma vítima desta peste perniciosa, chamada Covid-19; por
último, para que o coração não me traísse, quero aqui falar de um grande amigo, um
amigo que eu fazia questão de viajar, o pessoal falava, rapaz você vai viajar num
ônibus daqui pro sul do Brasil? Sim, eu respondia, porque indubitavelmente era um
prazet inenarrável, era muito bom, eu e toda minha família, eu levava ao sul do Brasil
juntamente com Manoel Cristóvão dos Santos, Cris, Cristóvão, Guarabira e, tantos
outros apelidos, de forma carinhosa e fraterna, oh! Cris, por que nos deixastes? Que
pena que você não ouviu meus conselhos e um infarto fulminante ceifou a sua vida
querido e sempre amigo Cris. Deixo aqui meu registro a todos os familiares e amigos;
nossas viagens inesquecíveis, impagáveis da minha memória, nunca mais serão as
mesmas. Meu muito obrigado."ORDEM DO DIA:nto contínuo, o Senhor Presidente
deixou em aberto para que se algum Vereador quisesse Íazer algum pronunciamento,
não havendo ninguém para Íazer algum pronunciamento, o Senhor Presidente,
determinou a discussão e votação das indicações no 270 a 29012021, não havendo
nenhum Vereador para discussão, o Senhor presidente determinou que passasse
para votação em bloco. Em turno único; todas as lndicaçÕes foram aprovadas por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em votação as moçÕes no

041 a 04312021, em turno único, tendo sido aprovadas por unanimidade.Em seguida,
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em votaÇão em segundo turno o Projeto de Lei Complementar no00212021, do Poder
Executivo, que-"AlteraARedação DoArt. 115-C Da Lei Municipal No079, DE 14 De
Dezembro De 1989 Que lnstituiu O CodigoTributário Municipal Do Município De São
Mateus E Dá Outras Providências"; tendo sido, aprovado por unanimidade. Em
seguida, o Senhor Presidente usando de suas prerrogativas legais, colocou os itens
3.4, 3.5, 3.6 e 3.7, para serem discutidas e votadas por último, dando seqüência na
ordem do dia, o Senhor Presidente colocou em discussão, não havendo interessados,
submeteu em turno único a votação o Projeto de Lei n" 00412021 do Poder Legislativo
que "DispÕe Sobre A Publicação, Na lnternet, Da Lista De Espera Dos Pacientes Que
Aguardam Por Consultas (Discriminadas Por Especialidade), Exames E lntervençÕes
Cirúrgicas E Outros Procedimentos Nos Estabelecimentos Da Rede Pública De
Saúde Do Município, E Dá Outras Providências", de autoria do Vereador Adeci de
Sena, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente
colocou em discussão, não havendo interessados, submeteu em votação em turno
único o Projeto de Lei do Poder Legislativo no 006i2021 que "Cria Homenagem Ao
Professor Destaque No Município De São Mateus-ES E Dá Outras Providências", de
autoria do Vereador Paulo Fundão, tendo sido aprovado por unanimidade. Ato
contínuo, o Senhor Presidente fez um requerimento verbal do Presidente desta Casa
de Leis de prorrogação para mais t hora de Sessão com fundamento no Art. 83 do
Regimento lnterno e de imediato colocou em votação, tendo sido aprovado por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente se manifestou: Senhora Vereadora,
Senhores Vereadores, neste momento colocarei em votação, os pareceres técnicos
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sobre as contas da gestão de
2014, do ex Prefeito Amadeu Boroto, de igual forma das contas da gestáo 2015 e o
parecer do Tribunal de contas da gestão do Prefeito Daniel Santana, concernente ao
ano de 2017, é preciso esclarecer a Vossas Excelências que iremos votar o Projeto
de Decreto Legislativo no 02612021 que está no item 3.6, concernente ao ano de
2014, no que tange as contas de gestão de 2015 que está nos itens 3.4, 3.5, a título
de ampliar o princípio da ampla defesa e do contraditorio, como já explicitado aqul
pelo Presidente desta Casa de Leis, em sessão pretérita, quando tomamos posse,
tivemos a grata surpresa de termo esta indigitada conta para votar, não obstante esta
conta estar neste Parlamento desde meados de 2019, malferindo frontalmente a Lei
Orgânica e, nesta Casa, já tinha um Projeto de Decreto Legislativo aprovado pelos
Vereadores Antônio Luis Cardoso, mais conhecido como Temperinho, Jerri Pereira,
Carlos Alberto Gomes Alves, Projeto este de Decreto Legislativo no 07312019, que
sem qualquer base legal ou fundamento que repelisse os argumentos dos técnicos do
Tribunal de Contas pela desaprovação das contas, esse Decreto é pela aprovação
das contas, este Decreto feito na gestão passada, considerando que este Projeto de
Decreto Legislativo pela aprovação das contas, exarado pelos Vereadores Jerry
Pereira, Temperinho e, Carlos Alberto Gomes Alves, não foi votado pela Câmara
anterior e, já estava para votação, colocarei para votação dos Nobres Edis, com o fito
de mais tarde não ser alegado malferimento aos princípios da ampla defesa e do
contraditorio, após a votação deste Projeto de Decreto Legislativo no 07312019 que
está no item 3.4, contra a decisão do Tribunal de Contas, colocarei em votação o
Projeto de Decreto Legislativo no 02512021, aprovado pela Comissão de Finanças,
que tem como Presidente o Vereador lsael Aguilar. Neste caso o relator foi o Nobre
Vereador Robertinho de Assis, membros os Vereadores Delermano Suim e Gilton
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Gomes de Jesus, o Projeto de Decreto Legislativo no 02512021 que está no item 3.5,
primeiro iremos votar o 3.4 que é o Projeto de Decreto Legislativo do mandato
passado. Por fim, colocarei em votação o Projeto de Decreto Legislativo concernente
as contas da gestão do Prefeito Daniel Santana, que vieram com o parecer do
Tribunal de Contas,pela aprovação. Feito esses esclarecimentos passarei neste
momento a discussão e votação dos indigitados Projetos de Decretos Legislativos,
item 3.4, Projeto de Decreto Legislativo no 07312019 que aprova as contas do Senhor
Amadeu Boroto e ex Prefeito do Município de São Mateus, referente ao exercício de
2015, em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão, não havendo nenhum
Vereador que quisesse discutir imediatamente submeteu em votação em turno único o
Projeto de Decreto Legislativo no 07312019 , que "aprova as contas do senhorAmadeu
Boroto, ex-prefeito do município de São Mateus/ES referente ao exercício de 2015",
tendo sido rejeitado por 10 (dez) Vereadores, sendo 1 (um) favorável, o Vereador
Carlinho Simião. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu a discussão e votação
as contas do ex-prefeito do Município de São Mateus, referente ao exercício do ano
de 2015. O Vereador Carlinho Simião solicitou aparte para discutir o Projeto de
Decreto Legislativo no 02512021, que iniciou sua fala pedindo dispensa das
formalidades, fazer um breve parecer deste Projeto de Decreto para reprovação do
Tribunal de Contas, mas Tribunal de Contas é um voto técnico, é um voto político, eu
como legislador desta Casa de Leis, desse Município, conhecedor de quem foi o ex
prefeito de São Mateus fazendo um belo trabalho na época, grande empresário de
São Mateus dando mais de mil empregos em suas empresas, pode ser alijado no
processo democrático político desse município, ele mesmo falou nessa tribuna que
ele não pretende mais vim como candidato, eu só penso o seguinte ele como
empresário, uma pessoa do bem, pode ser penalizado em suas empresas, o seu
CNPJ, o seu CPF, por isso que meu voto é favorável, peço desculpas a esta Casa de
Legislativa, eu não sei se o Poder Executivo é favorável ou contra que ninguém pediu
a mim para votar a favor ou contra, assim mesmo, foi o ex prefeito, eu vi o ex prefeito
chorar quando veio nesta Casa, eu também chorei e continuo chorando. Senhores,
imprensa, Vereadores eu estou muito sentido. Eu, Carlinho Simião, fazia parte desta
Mesa Diretora, 1o Secretário, como Presidente Jailson Barbosa, Vice presidente
Amaro, honrei esta Casa de Leis e estou honrando esse povo de São Mateus e vou
sempre honrar, sempre discutir o melhor Projeto para São Mateus, logo no início do
nosso mandato colocamos em pauta esse Projeto, eu estou falando para São Mateus
ouvir, colocamos o projeto em pauta, que foi feito com o aval do Legislativo, com a
Procuradoria dando o aval e fomos processados, esse Vereador, eu nunca tive um
processo, até hoje eu venho lutando, sem dever eu fui penalizado, era para serem
todos os Vereadores, mas não sei o que se passou na cabeça da Justiça que
penalizou nos 03 (três), na época Vereador Amaro, Jailson e eu, talvez nem saibam
que estou falando isso. É triste você sofrer uma penalidade sem dever, quando dever
você tem que pagar, assim, eu fui penalizado. Nós estamos aqui Vereadores, de
passagem, Iutando para fazer o melhor para São Mateus, mas muitas pessoas não
entendem, até hoje eu estou lutando para fazer tudo de bom para esse MunicÍpio
junto com vocês Vereadores e Chefe do. Executivo, mas até agora eu não fui ainda
atendido, mas eu vou continuar o nosso trabalho, sempre votando os melhores
projetos para São Mateus. Sou sim, situação, o que é bom para São Mateus e o ex

refeito Amadeu Boroto deixar ele livre, não tinha lema votar nas contasiele
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favorável, para deixar ele tocar seus empreendimentos, gerando mais emprego para o
nosso Município. Por isso eu estou muito sentido, meu voto é favorável pelas contas
de Amadeu Boroto do ano de 2015 e, conclamo vocês Vereadores, analisar o voto de
vocês, conclamo, peço a vocês, foi como o Fernando Brasil aqui falou, nós vamos
morrer e não vamos levar nada, a gente luta isso o dia todo, a vida toda da gente para

angariar recursos e a gente pode morrer daqui pra li e não levar nada, ser enterrado
em um saco preto, aquele do Covid-19, ontem mesmo foi enterrada uma amiga minha
só não foi de Covid-19, mas ainda bem que nós parentes, amigos pode ir no velório
dela e, se acontecer daqui para amanhã, acontecer o Covid-19? Pois as coisas do
jeito que está indo, peço a vocês mais uma vez, eu ia pedir mais uma Yez ao
Presidente a dispensa, vista ao processo, mas não cabe mais, mas analisa, analisam
o que vocês váo fazer, meu muito obrigado, e conto com apoio de vocês. O Senhor
Presidente retomando a fala: não havendo nenhum Vereador que queira discutir o
Projeto de Decreto Legislativo no 02512021, que aprova o parecer prévio TC-05512017
e parecer prévio TC - no 07612018, que rejeitou as contas do ex-prefeito do Município
de São Mateus-ES, referente ao exercício de 2015, submeto em votação, em turno
único, tendo sido aprovado, por 10 (dez) Vereadores, tendo um voto contrário, o
Vereador Carlinho Simião. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão o
Projeto de Decreto Legislativo no 02612021, que aprova o parecer prévio do Tribunal
de Contas, que aprovou as contas do ex Prefeito do Município de São Mateus,
referente ao exercício ao ano de 2014, não havendo nenhum Vereador que quisesse
discutir, o Senhor Presidente de imediato submeteu em votação e em turno único,
tendo sido aprovado por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Projeto de Decreto Legislativo n' 02712021, que aprova o parecer prévio
TC-n" 10912019, que aprovou com ressalvas as contas do Prefeito do Município de
São Mateus-ES, referente ao exercício de 2017, não havendo nenhum Vereador que
quisesse discutir, de imediato o Senhor Presidente submeteu em votação e em turno
único, tendo sido aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente,
franqueou a palavra aos Vereadores que quisessem fazer alguma colocação,
concedendo a palavta ao Vereador Cristiano Balanga, solicitou ao Senhor Presidente
fizesse um resumo dos resultados da votação dos Projetos de Decreto Legislativo,
Em seguida, o Senhor Presidente fez as devidas colocaçÕes a pedido do Vereador
Cristiano Balanga, que constou o seguinte: no item 3.4, concernente ao Projeto de
Decreto Legislativo 07312019 que foi apresentado pela Câmara passada, esse foi
rejeitado por este Parlamento. No item 3.5, o Projeto de Decreto Legislativo no

02512021, concernente as contas do ex Prefeito de São Mateus, Amadeu Boroto, no
ano de 2015, o Parlamento por maioria, com 10 (dez) votos favoráveis e um contra -
vereador Carlinhos Simião - manteve o parecer técnico do Tribunal Contas que é pela
rejeição das contas do ex Prefeito, Amadeu Boroto. O Projeto de Decreto Legislativo
no 02612021, que está no item 3.6, este Parlamento acaba de aprovar o parecer
prévio do Tribunal de Contas pela aprovação das contas do ex Prefeito, Amadeu
Boroto, concernente ao ano de 2014. Por fim, no item 3.7, este Parlamento, acaba de
aprovar o Projeto de Decreto Legislativo no 02712021, que aprovou as contas do
Prefeito Daniel Santana, do exercício do ano de 2017. Em resumo, foram votadas três
contas, duas do ex Prefeito Amadeu Boroto, onde uma foi rejeitada e a outra
aprovada e, uma do Prefeito Daniel Santana a qual foi aprovada. Não havendo mais
nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente
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constar, eu.......... Delermano Suim - 2" Secretário. Fiscalizei
a presente Ata que lida e achada conforme será assinada por mim, pelo Senhor
Presidente e demais co da Mesa Diretora.

le- "r»KACIO MENDES
Vice-PresidentePresidente

CIETY,CERQUEIRA RMANO§
1o Secrêtária


