Câmara Municipal de São Mateus
Estado do Espírito Santo

no 013/2021 da reunião da 094 Sessão Ordinária, realizada aos 09 (dois) dias do mês de
março 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 Presidente fez a
abertura da sessão proferindo as seguintes palavras "sob a proteção de Deus e em nome da
comunidade, iniciamos nossos trabalhos". Em seguida o Senhor Presidente com fundamento
no parágrafo único do art. 80 do Regimento lnterno, convidou o Senhor Vereador Carlinho
Simião para que fizesse a leitura da Bíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: em seguida, o
§enhor Presidente solicitou a Senhora Secretária que efetuasse a chamada dos Srs.
Vereadores, para verificação do Quorum legal, aos quais responderam 11 (onze) presentes.
Em seguida o Senhor Presidente determinou que colocasse a Ata 01212021 à disposição dos
Senhores Vereadores, informando que se ninguém tiver nenhuma retificação a fazer será
considerada aprovada, por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou a 1"
Secretária que procedesse a leitura do expediente, que constou o seguinte: PODER
EXECUTIVO: OF/PMSM/SMGAB N" 095/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
protocolizado sob o n" 00030312021, datado de 04 de março de 2021, que encaminha
Respostas das lndicações no': 106 à 12112021. OF/PMSM/SMGAB N'10212021, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n' 00030212021, datado de 04 de

Ata

-

encaminha Respostas das lndicações no': 126 à 14212021.
OF/PMSM/SMGAB N" 119/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o
n' 000329/2021, datado de 08 de março de 2021, que encaminha Respostas das lndicações
n's'. 124 a 16012021. OF/PMSM/SMGAB N' 11212021, protocolizado sob o n" 00030412021,
da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei n" 00612021. Projeto de
Lei n" 00612021 que - "autoriza o chefe do poder executivo municipal a transferir área de
terras a Câmara Municipal de São Mateus/ES e dá outras providências" OF/PMSM/SMGAB
N" 11012021, protocolizado sob o n'00030512021, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
que encaminha Lei n" 1939/2021. Lei n" 193912021 que - "cria programa de mecanizaçád
agrícola do município de São Mateus." OF/PMSM/SMGAB N'109/2021, protocolizado sob o
n'000306/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei n" 1.94012021.
Lei n' 1.94012021 que - "altera a lei municipal n" 1.737, de 15 de feverêiro de 2019 alterada
pela a lei municipal n'1.81112020, que dispõe sobre a contratação portempo determinado de
médicos, enfermeiros e outros profissionais para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos do lnciso lX, Art. 37 da CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, para atuação na secretaria municipal de saúde e dá outras providencias."
OF/PMSM/SMGAB N" 11112021, protocolizado sob o n' 00030712021, da Prefeitura Municipal

março

de 2021, que

de São Mateus, que encaminha de Lei n' 194112021. Lei n' 194112021 que - "dispõe sobre a
denominação da unidade básica de saúde do Bairro Seac." OF/PMSM/SMGAB N'098/2021,
protocolizado sob o n'00031912021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha
Projeto de Lei Complementar n' 00112021. Projeto de Lei Complementar no 00112021 que
"aprova a planta genérica de valores de terrenos e a tabela de preços de construção de
imóveis, para determinação do valor venal, base de cálculo do IPTU
dá outras

-

e
providênciaS,,.@:requerimentodatadode03demarçode2021,de

autoria do Vereador Adeci de Sena, que encaminha a solicitação do uso da tribuna ao Sr.
FLAVIO MESSIAS SOARES, Presidente da Associação de Moradores, Pescadores,
Assemelhados e Comerciantes de Barra Seca, para que possa fazer uso da Tribuna Popular,
para proferir pronunciamento sobre o tema "serviços prestados pela Prefeitura Municipal na
comunidade de Barra Seca". Requerimento.datado de 05 de março de 2021, de autoria da
Vereadora Ciety Cerqueira, que encaminha a solicitação do uso da tribuna a Senhor J9SE
ADILSON VIEIRA DE JESUS, para que possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir
pronunciamento sobre o tema 'RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS'. Requerimento
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datado de 09 de março de 2021, de autoria dos Vereadores Adeci de Sena, Ciety Cerqueira,
Robertinho de Assis, Cristiano Balanga, Delermano Suim, Gilton Gomes, lsael Aguilar, Kacio
Mendes e Lailson da Aroeira, que encaminha a solicitação do uso da tribuna ao Sr.
DELCIMAR OLIVEIRA, para que possa fazer uso da Tribuna Popular, pronunciamento sobre
o tema "ações governamentais realizadas no intuito de atrair investimentos para São Mateus".
Leitura das proposições: lndicação no 162 e 16312021 de autoria do VereadorAdeci de Sena,
Disponibilização de depósito de argila às Comunidades Campo Grande e Nativo de Barra
Nova, para melhorias das estradas vicinais; Construção de nova ponte na Rodovia ES-315,
em Nativo de Barra Nova. lndicação no 164 e 16512021 de autoria do Vereador Carlinho
Simião, Manutenção e revitalizaçáo da praça situada no bairro Rio Preto - Vargem Grande;
Construção de Teatro Municipal em São Mateus. lndicação no 166 e 16712021 de autoria da
Vereadora Ciety Cerqueira, lmplantação do Projeto Terra Firme no município de São MateusES; Construção de galpão no terreno da Associação de Produtores dos Córregos Palmeiras e
Km 41. Indicação no 168 e 16912021 de autoria do
Dezoito, situada em Nestor Gomes
Vereador Cristiano Balanga, Anexar o terreno localizado atrás da Unidade de Saúde ao CEIM
Amábile Zanelato Quimquim, para que seja utilizado paru as atividades recreativas e
esportivas das crianças, bem como, abertura de rua no referido terreno, com o objetivo de
mudaro portão de entrada do CEIM paraa nova rua; Pavimentação da Rua Betim, localizada
no bairro Aviação. lndicação no 170 e 17112021 de autoria do Vereador Delermano Suim,
encascalhamento da estrada que liga a Rodovia BR 101 à comunidade Piqui; lnstalação de
academia popular ao ü livre em Nestor Gomes Km 41. lndicação no 172 e 17312021 de
autoria do Vereador Gilton Gomes, Construção de campo de futebol society, com grama
sintética, no terreno situado ao lado do campo de futebol da equipe do Recanto, no bairro
Santo Antônio; Calçamento da Rua José Guimarães, situada no bairro Bela Vista. lndicação
no 174 e 17512021 de autoria do Vereador lsael Aguilar, lmplantação de base do CRAS
(Centro de Referência de Assistência Social) na comunidade Nova Lima, Distrito de
Itauninhas; Término do calçamento da Avenida João Jorge, situada na comunidade Nova
Lima, Distrito de ltauninhas. lndicação no 176 e 17712021 de autoria dos Vereadores
Mendes e Paulo Fundão, Doação de terreno para construção de IML (lnstituto Médico Legal)
no município de São Mateus-ES, e solicitação ao Governo do Estado para a sua efetivação;
Criação do Fundo Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, a fim de fomentar estas áreas no
município, conferindo grau mais acentuado na gestão da Secretaria Municipal de Esporte,
Lazer e Juventude, além do envolvimento mais profissional e transparente das entidades
privadas. lndicação no 178 e 17912021 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, Calçamento
das Ruas dos Bandeirantes e São Geraldo, situadas no bairro Aroeira; Patrolamento das
Avenidas Maria Eliza Rios e Fernando Jogaib, localizadas no bairro Ayrton Senna. lndicação
no 180 e 18112021 de autoria do Vereador Paulo Fundão, Construção de rede de esgoto na
Rua Sorocaba, situada no bairro Nova Era; Calçamento da Rua Sorocaba, situada no bairro
Nova Era. lndicação no 182 e 18312Q21 de autoria do Vereador Robertinho de Assis,
Calçamento da Rua Minas Gerais, situada no bairro Rio Preto - Vargem Grande; Construção
de CEIM para atender as comunidades Vaversa, Km 13, Km 23, Beira Rio e adjacências,
Município de São Mateus/ES. Moção no 02212021 Voto de Pesar do Vereador Carlinho Simião
aos familiares do Senhor Guilobe Andrade, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 21
de fevereiro de 2021, o Vereador Carlinho Simião abriu a moção para que todos os
Parlamentares assinassem juntamente com ele. Moção no 02312021 Voto De Congratulação e
Louvor do Vereador Paulo Fundão ao Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça, Doutor
Cléber Tadeu Tótola, pelos relevantes serviços prestados à sociedade do Estado do Espírito
Santo, no exercício da função de membro,do Ministério Público, principalmente pela sua
conspícua conduta moral e probidade no zelo do múnus do seu ofício, agindo na defesp de
direitos estabelecidos pela Constituição da República Federativa do Brasil e demais
normativos que vão ao encontro dos anseios de toda a sociedade e, mormente, da justiça de
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nosso Estado. Moção no 02412021 Voto de Congratulação e Louvor do Vereador Paulo
Fundão a Senhorita Hanna Silva Cruz, pelos relevantes serviços prestados à sociedade
Mateense, no exercício da função de Gerente-Geral da Agência de Negócios do BANESTES
(Banco do Estado do Espirito Santo), principalmente no zelo de suas funções e no trato com
os usuários. Moção no 02512021 Voto de Congratulação do Vereador Robertinho de Assis ao
Senhor Marcelo Duarte Menegussi, pela sua importante contribuição ao esporte no município
de São Mateus/ES. DIVERSOS: Ofício 0067312021-1, do Tribunal de Contas, que encaminha,
nos termos do Art 129 do Regimento lnterno do Tribunal de Contas, cópia do Parecer Prévio
TC - 11712020 - Plenário (TC 310112020 - Recurso de Reconsideração), do parecer prévio
TC 096/2018, dos Pareceres do Ministério Público de Contas TC73612018 e TC 541012017,
da lnstrução Técnica Conclusiva TC 9112017 e Manifestação Técnica TC 8212018 e do
Relatório Técnico TC 5312016, prolatados no processo TC no 616312015, que trata de
Prestação de Contas Anual - Exercício de 2014, da Prefeitura de São Mateus. Ato contínuo, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Flávio Messias Soares, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e a todos os presentes, agradeceu ao Prefeito Daniel
Santana e ao Vereador Adeci de Sena pelos amparos de pequenas obras pelo Município,
pediu que ações como esta continuassem sendo feitas em todo território mateense, relatou
que se reuniu com vários secretários juntamente com o Vereador Adeci de Sena, que estão
desenvolvendo um trabalho para transferência dos títulos de eleitores dos moradores da
comunidade Barra Seca que pertencia ao Município de Linhares para o município de São
Mateus, relatou também sobre o acordo que fizeram com o Prefeito sobre a distribuição de
água potável, pois a água da localidade está contaminada. O Senhor Flávio colocou-se à
disposição dos Nobres Edis para esclarecimentos de dúvidas e, o Senhor Presidente
concedeu a fala ao Vereador Robertinho Assis, que iniciou parabenizando-o pela fala, relatou
que é gratificante para os Vereadores poder realizar esse trabalho de explanar as atividades
realizadas na comunidade pela prefeitura. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Adeci de Sena, que iniciou falando da conquista de estar resgatando as
origens da comunidade, expressa sua alegria em poder estar ajudando nesse processo e
também a comunidade em busca da Casa de Leis para o agradecimento dos trabalhos
realizados e por ele, o Vereador Adeci de Sena, poder está envolvido nesse processo e na
representatividade desta Casa Leis na comunidade Barra Seca e, se colocou a disposição da
comunidade. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a fala ao Vereador Cristiano
Balanga, iniciou parabenizando o Sr. Flávio Messias, relatou que os Parlamentares vêm
pregando e vivendo a união dentro do Legislativo e assim conseguindo trabalhar em união,
ressaltou sobre a necessidade da comunidade e que todos os Parlamentares estão cientes
das dúvidas que tinham do real pertencimento da comunidade aos Municípios de Linhares ou
São Mateus, que hoje a comunidade Barra Seca pertence ao Município de São Mateus. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes, que iniciou sua
fala parabenizando o Sr. Flávio por sempre estar defendendo a comunidade de Barra Seca e
se colocou a disposição para trabalharem juntos pela comunidade. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que iniciou sua fala
parabenizando o presidente da comunidade Barra Seca, a qual ainda não conhecia, mas em
algumas reuniões fez visitas à comunidade para conhecer a realidade da comunidade e estar
mais próximo dela. Ato Contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Delermano Suim, que iniciou sua fala parabenizado ao Sr. Flávio por estar sempre lutando
pelo bem da comunidade e, expressou sua alegria pelo mutirão que será realizado na
comunidade para troca de documentos dentre outros serviços, parabenizou também ao
Vereador Adeci de Sena pela iniciativa e,.se colocou a disposição da comunidade. Ato
contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que inlciou
sua fala parabenizando ao Sr. Flávio pelo trabalho, pelo reconhecimento que traz do povo
para com o trabalho do Executivo e da Casa de Leis, relatou que tambóm tem feito vários
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trabalhos com comunidades de divisas que estão tentando fazer a resgate dessas famílias
para o Município de São Mateus. O Senhor Flávio retomando a fala, convidou os Vereadores
para estarem visitando a comunidade de Barra Seca na sexta feira a partir das 08 horas para
acompanhar o mutirão que será realizado. Em seguida o Senhor Presidente assumiu a fala e
parabenizou ao Sr. Flávio Messias pelas falas aos Vereadores, parabenizou também o
Vereador Adeci de Sena pelo empenho em ajudar a comunidade e ressaltou a necessidade
de as comunidades terem uma voz ativa que busque o melhor pelas comunidades assim
como o Vereador Adeci de Sena está fazendo. Ato contínuo o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Secretário Municipal de Educação, José Adilson, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e a todos os presentes, falou sobre um possível retorno das
aulas, mas isso só acontecerá se os números de casos do Covid-19 diminuir, relatou que
nesta pandemia ele e a equipe usou todos os meios em favor da educação, no treinamento
dos professores com cursos de capacitação para melhor atender os alunos nas aulas
remotas, buscou uma plataforma digital para poder ter novas ferramentas de trabalho, estudo
e ensino. Lembrou também que a Educação do Município deu um salto nessa pandemia em
investimento de novas ferramentas, em alcance de todos os alunos, mesmo aqueles que
moram em locais de difícil acesso, em 02 (dois) anos tecnologicamente a Educação do
Município alavancou 10 (dez) anos em desenvolvimento, pois haviam professores leigos em
tecnologia e hoje está conseguindo lidar com a tecnologia nas aulas remotas. As aulas
semipresenciais estão previstas para a primeira semana de abril, de acordo com andamento
da pandemia. Tudo está sendo feito com cautela para não colocar nenhum aluno ou
profissional em risco. EIe ressaltou que so irá se arriscar se as autoridades de saúde derem
bandeira verde para o retorno das aulas. Após o término da exposição do Secretário de
Educação o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que
iniciou sua fala agradecendo os esclarecimentos sobre o retorno das aulas presenciais e
sobre as aulas remotas. O Vereador questionou a questão do transporte escolar municipal e

estadual,

eo

Senhor Secretário

de

Educação relatou que

há um diálogo com a

Superintendência (Secretaria Estadual de Educaçâo) sobre o transporte, mesmo sendo duas
redes diferentes, mas há uma colaboração de ambos na parceria de ônibus e livros didáticos,
porém neste ano não haverá mais a parceria no transporte, havia um termo de cooperação
entre ambos que não houve uma renovação, existe um decreto que ainda estabelece o preço
de uma linha no valor de R$ 4,00 (quatro reais). Realizaram uma licitação onde o preço
menor foi de R$7,00 (sete reais) a linha e, é preciso complementar pois o Estado so paga
pelos R$4,00 (quatro reais) e o Município tinha que está complementando esse valor, durante
dois ou três anos que o município pagava para transportar os alunos do Estado, a linha é 08 e
o estado paga 04, pois o contrato era entre o município e a empresa, então o município tinha
que entrar com os outros 04. Portanto, o município estava ficando com prejuízo de 04 milhões
quase 05 milhões, que o município estava pagando para transportar os alunos do Estado. O
Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua fala
parabenizando o trabalho do Secretário de Educação pela preocupação com os servidores e
alunos, a Vereadora relatou também que quando coordenadora fazia parte do Comitê de
Educação, pois há preocupação para não fechamento das escolas com os baixos números de
alunos. A Vereadora fez uma pergunta sobre os alunos das faculdades que pegavam carona
no ônibus noturno para a cidade, como vai ficaria essa questão? O Secretário responde
sobre a questão do número baixo de alunos em algumas escolas principalmente as do
interior, pois segundo ele, a mesma preocupação que ele tem de uma escola com mil alunos
é a mesma com as escolas com o quantitativo de 09 alunos e, que vai garantir a mesma
qualidade de ensino, pois em questão de ensino vai ser trabalhado a qualidade do ensino, se
aumenta o número de alunos obvio que a qualidade de ensino irá cair, portanto esse" é o
pensamento do Secretário trabalhar a questão de dar qualidade para que cada escola tenha a
opção de ser trabalhado com cada aluno em suas respectivas escolas. Já na questão do
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transporte dos alunos da faculdade, havia uma rota que fazia Km 41 para São Mateus
trazendo os alunos do Município para estudar a noite no EJA (Educação para Jovens e
Adultos) que dava carona para os alunos da faculdade, portanto, se houver alunos do
Município à noite para São Mateus, sim, haverá carona para os alunos da faculdade noturno.
Em Seguida o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes, que iniciou
sua fala parabenizando o Secretário de Educação pelo trabalho realizado dentro do
Município, fez memória da sua antiga professora Rosângela Subsecretária de Educação,
agradeceu por todo empenho como professora, pois ela foi uma grande professora no curso
técnico em contabilidade em 1997, se hoje ele está onde está é graças aos professores e em
especial a Rosângela. Em Seguida o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Carlinho Simião, que iniciou parabenizando o trabalho do Secretário com os alunos e
servidores e tirou sua dúvida sobre os ônibus universitários que rodavam para fora do
município, se há data de retorno dos ônibus. O Senhor Secretário em resposta ao Vereador
Carlinho Simião relatou que não há justificativa para colocar ônibus para fora do município se
há faculdades com grandes cursos em São Mateus, se não houvesse faculdade, sim haveria
um ônibus disponível, mas como tem 04 polos de faculdade presenciais e várias outras
semipresenciais, que ele não vê essa necessidade. lsael pediu a parte, a qual foi concedida,
ele relatou que há uma demanda da região de Santa Maria e Nova Lima de um grupo de
alunos que estudam nas faculdades de São Mateus, sobre o transporte, qual a opinião do
Secretário de Educação, acrescentou ainda que é necessário dar condições para os alunos
do interior do Município se formarem e se capacitarem para o desenvolvimento do Município.
Em resposta ao Vereador lsael Aguilar, o Secretário relatou que a legislação é bem clara
nesse quesito, o transporte é para transportar alunos da rede municipal, mas se há uma linha
com esses alunos municipais, não há problema nenhum dar carona para os alunos da
faculdade, se ele abrir uma linha só para transportar os alunos da faculdade ele estará indo
contra a legislação municipal e, na questão financeira do município também. Finalizado o
tema do Secretário de Educação, em ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Secretário de Governo do Prefeito Daniel Santana, Delcimar oliveira, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e a todos os presentes, agradeceu ao Vereador lsael
Aguilar por ter se disponibilizado em ajudar uma família enlutada na comunidade do Dilô
Barbosa em um momento de dol aproveitou a oportunidade e agradeceu ao Vereador Adeci
de Sena pelos projetos disponibilizados para São Mateus, relatou sobre a necessidade da
rede móvel de telefonia para a região de Nova Lima e no Km 20 a pedido dos Vereadores
Cristiano Balanga e lsaelAguilar, falou também da praça totalmente acessível para Pessoas
Com Deficiência (PCD), com locais de esportes e sala de cinema para atender a todos, um
pedido juntamente com o Vereador Delermano Suim. Relatou sobre as obras que estão para
iniciar em São Mateus, das empresas que estão vindo para a cidade, falou também sobre as
reuniões que tem vindo tendo com alguns representantes de empresas sobre os
investimentos das mesmas em São Mateus. Falou também dos poços artesianos que os
Vereadores estão lutando para suas comunidades, região e também dentro das escolas. O
Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety que iniciou a sua fala com uma
pergunta da comunidade de Nestor Gomes, sobre o Centro de Referência do ldoso desta
comunidade. Em resposta a Vereadora o Secretário de Governo relatou que estará voltando a
funcionar o mais rápido que puderem. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
lsael Aguilar, que iniciou agradecendo por ajudar no desenvolvimento de São Mateus e em
especial as comunidades do interior. Em seguida o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Cristiano Balanga, que iniciou sua fala parabenizando o Secretário de Governo e ao
Executivo pelo trabalho e atendimento ao pedido da rede de telefonia móvel para as
comunidades distantes. Em seguida o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereêdor
Robertinho de Assis, que iniciou sua fala parabenizando ao Secretário de Governo, relatando
que estão todos trabalhando em equipe para uma São Mateus melhor, já está agradecendo
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pelo empreendimento que está indo para o Bairro Liberdade, com o apoio do Secretário de
Governo. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano
Suim, que iniciou afala parabenizando o Secretário pelo trabalho e expressou sua felicidade
por receber as notícias e com as obras que está iniciando em São Mateus. Ato contínuo o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, que iniciou sua fala
parabenizando ao Secretário, lembrou-se da reunião que teve em Nativo de Barra Nova com
a população local, pode perceber o carinho e anseio da população por novidades. Em
seguida o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira, que iniciou
sua fala agradecendo o Secretário Delcimar pelas boas novas e aproveitou para deixar um
pedido pelas comunidades da região do Bonsucesso, que traga desenvolvimento para essa
região onde ele faz parle. Em seguida o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Carlinho Simião, que iniciou sua fala parabenizando ao Secretário de Governo pelas belas
explanações de grandes projetos que está vindo paru a Cidade de São Mateus, relatou do
pedido da construção pelo CEIM na quadra do Apolo o Bairro ldeal com centro de vivência e,
pediu ao Secretário que intercedesse juntamente ao prefeito por essa obra. O Senhor
Presidente pediu aos vereadores inscritos para declinarem do uso da Tribuna do pequeno
expediente o que foi atendido por todos. GRANDE EXPEDIENTE: com 08 (oito) Vereadores
inscritos para o grande expediente, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora
Ciety Cerqueira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
agradeceu a todos os servidores por se disponibilizarem para que o evento do "Dia
lnternacional da Mulher", no dia 10 de março aconteceu um evento online as 09:30 horas
sobre a cafia de segurança. Rogou por suas indicações que são: a construção do galpão da
associação de agricultores da comunidade São Pio X, há pessoas que querem investir na
agricultara familiar, trazendo mais benefícios para a comunidade; e a implantação do "Projeto
Terra Firme" este projeto é uma parceria do Governo do Estado com uma empresa Arcelor,
que disponibilizou um centro de distribuição de matérias primas para eu os municípios possa
utilizar essa matéria prima, no melhoramento das estradas, serão 5 mil toneladas do produto
chamado revizol. Ato contínuo o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano
Balanga, que pediu dispensa das formalidades e rogou por suas indicações pelo anexo atrás
do CEIM Amabile paa a realizaçáo de uma rua atrás da mesma , podendo assim transferir a
entrada principal do CEIM para essa rua, onde ficará mais seguro para os pais irem buscar
seus filhos e para os servidores que lá trabalham; a pavimentação da Rua Betim, há algumas
empresas naquela rua e essa pavimentação ajudará na agilidade e deslocamento dos
funcionários daquelas empresas. 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, rogou por suas indicações que são um deposito de argila para a região de Barra
Nova, que ajudará no armazenamento de argila pois na há um local para esse tipo de
serviços; construção da ponte na Rodovia do Nativo de Barra Nova, pois a situação está bem
precária. Ato contÍnuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho de
Assis, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os Presentes, rogou por
suas indicações calçamento para as Ruas no Bairro Rio Preto; construção do CEIM para que
atenda as comunidades Vaversa e adjacências. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Carlinho Simião, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e
a todos os presentes, fez um requerimento verbal para que o Senhor Jonas Bonomo
utilizasse a Tribuna Popular, a qual foi deferido pelo Presidente, o Senhor Jonas Bonomo
falou sobre a construção de um teatro municipal e a importância dessa construção para
alavancar a cultura do Município, trazendo mais visibilidade cultural para São Mateus, onde já
foi o berço do teatro Estadual. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Delermano Suim, que iniciou a sua fala cumprimentando a Mesa Diretora, fez
memória da sessão solene do dia 8 de Março, "Dia lnternacional da Mulher", e rogou por suas
indicações que são: cascalhamento rodovia até a comunidade do Piqui, que ajudará no
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deslocamento da população daquela região, instalação de uma academia popular no Km 41,
pois será de beneficio para saúde da comunidade. Em seguida o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Isael Aguilar que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
Diretora e a todos os presentes, rogou por suas indicações que são: implantação de uma
sede do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) na comunidade de Nova, pois no
local há um quantitativo de famílias que possa ser atendido por um CRAS local; pavimentação
da rua João Jorge para a melhoria da rua e locomoção das pessoas. Ato contínuo, o Senhor
Presidente transfere a Presidência para o Vice-presidente e assume a Tribuna Popular para
proferir seu discurso: "Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores,
Servidores, Nossos Procuradores, Dr Vitor Guanandy, Dr Manoel Costa, Aline Servidora
Responsável Pela Nossa Ata , lmprensa, Público que nos assiste através dos meios de
Comunicação desta Augusta Casa, muito boa tarde; "A Verdadeira Medida de um homem não
se vê na forma como se comporta em momentos de confodo e Conveniência, mas em como
se mantém em tempos de controvérsia e desafio". Sob a lnspiração desta erudita assediva do
LíderAmericano Martin Luther King Jr., inicio este discurso para me dirigir aos meus pares e a
toda sociedade mateense. Nobres colegas, quem me conhece sabe que sou um homem de
coragem, de firmeza, e não fujo à uma boa polêmica, mas que por outro lado não levo para
casa nenhum tipo de dissabor pessoal, pois aprendi há muito tempo, que guardar
ressentimento é tomar.veneno esperando que a outra pessoa morra, e essa, induvidosamente
não é a minha praia. E um desafio ser Presidente desta augusta Casa de Leis, e muitas das
vezes vou ter que tomar decisões que irão de encontro a interesses, todavia, quando entrei
na vida política, em embate público, já imaginava que ninguém sai sem arranhões e
§
*g
desgastes, porquanto é profético, inexiste pessoa nesse mundo que irá agradar a gregos e
troianos. Há um custo em tomar posiçÕes, mas estamos preparados, nosso caráter foi forjado
E
<!
em meio as controvérsias, sempre tive a coragem de expor aquilo que eu penso, de forma
"---: (j
clara e cristalina, não cheguei aqui neste parlamento pelo acaso, quem me conhece sabe o
que estou falando. A semana preterita trouxe cenas tristes para todos os mateenses, foi
IC
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estampado no jornal Tribuna do Cricaré e bastante divulgado nas redes sociais, um acinte a
./a
todos aqueles que um dia gozaram do esplendor do Centro Recreativo Ouro Negro - CRON-,
It
palco de inÚmeras posses de Prefeitos, Vereadores, festas da mais alta relevância para a
:
sociedade, e ver cenas de total abandono e situação estarrecedora nas fotos colacionadas no
jornal e na rede social, me trouxeram a mente a minha saudosa Tia losana Fundão, que
evitou em 1999, com a ajuda prestimosa dos sócios fundadores que essa situação
rh
acontecesse naquela época, e junto com o Lions reergueu o clube e quando entregou no ano
passado, deve ser realçado aqui com bastante vigor, o Lions entregou o patrimônio do CRON
em pleno funcionamento, com todas as suas estruturas hígidas, e conclamo aos sócios ç-\{.-T
fundadores e seus herdeiros para que reajam a essa infâmia , que é o abandono total do
t
CRON, e reconstrua esse patrimônio. Quero fazer um registro que na quarta feira recebemos
nesta casa de leis, o vice-prefeito de conceição da barra, Sr. Juvenal Estevão, acompanhado
pelo Presidente da Câmara de Conceição da Barra, Sr. lsaque Maia, os vereadores Amauri,
André e Jornandes, acompanhado do secretário de gabinete Rogério Rufino, dialogamos
bastante, e trocamos bastante informações e reforçamos nossos laços de amizade. Sénhora
Vereadora, Senhores Vereadores, na última sexta feira estivemos quase que a unanimidade
dos vereadores na inauguração da unidade básica de saúde Almerinda Santos de Freitas, no
bairro Seac, obra esta que quero aqui enaltecer o Prefeito Daniel Santana e o Secretário de
Saúde, Henrique Folladol pela competência e capacidade de transÍormar um sonho dos
€
moradores do bairro seac em realidade. O nome dado a indigitada unidade de saúde, pelo
§
que pude compreender da cerimônia, foi muito bem aceita por toda a comunidade, então
quero aqui de pÚblico tecer loas e parabenizat o ilustre vereador Cristiano Balanga por ter
acertado em homenagear a dona Almerinda Santos de Freitas, pois sua filha emocionou a
todos que Iá estavam com seu erudito discurso. Também aqui quero fazer uma homenagem
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ao Dr. Jorge Silva, autor da emenda que deu azo a unidade básica de saúde, o que denota
que São Mateus não pode abrir mão - conforme disse nosso Prefeito Daniel - de no próximo
ano elegermos um deputado federal e um deputado estadual, é de extrema importância a
eleição desses representantes na esfera estadual e federal, que possamos refletir sobre esse
tema. De igual forma, quero aqui, desta tribuna, fazer menção a uma pessoa que lutou para
que esta obra também fosse executada, o ex Vereador Vilmar, morador do bairro Seac como
ele mesmo diz há mais de 32 anos, meu amigo pessoal, que ficou triste comigo por não ter
mencionado o seu nome no dia da inauguração. Vilmar meu amigo, todo homem tem que ser
humilde para consertar seu erro, e aqui, desta tribuna, peço as mais respeitosas escusas pela
minha falha, e também olvidei de mencionar, o que faço desta tribuna, o Sr. Jorge Caran, que
doou o terreno a pedido de Vilmar para que ali fosse construída a unidade de saúde. Mas,
repito, só foi construída e entregue a comunidade pelos esforços incomuns do Prefeito Daniel
e do Secretário Henrique Follador. Meu muito obrigado." ORDEM DO DIA: ato contínuo, o
Senhor Presidente submeteu em votação as indicações de no 162 a 18312021, em turno único
tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente fez a leitura do
Requerimento no 00612021 de autoria do Poder Executivo e assinado por todos os
Vereadores, em seguida o Senhor Presidente suspende por tempo indeterminado para a
emissão dos pareceres das Comissões Pertinentes. Dando retorno a Sessão Ordinária, o
Senhor Presidente submeteu em votação as moções de no 022 a 02512021, em turno único
tendo sido aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente colocou em discussão e votação
o Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo de no 00612021, em turno único, sendo
aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a Ê.rat3r, o Senhor Presidente declarou
encerrada a presente Sessão e para constar,
............., Delermano
Suim - 2' Secretário. fiscalizei a presente Ata que lida e achada conforme será assinada por
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