Câmara Municipal de São Mateus
Estado do Espírito Santo

da reunião da 104 Sessão Ordinária, realizada aos 16 (dezesseis) dias do mês de
(dois
rço de 2021
mil e vinte um), às 15h07 (quinze horas), reuniu-se ordinariamente na Câmara
unicipal de São Mateus- Estado do Espírito Santo, situada àAv. Dom Jose Dalvit 100, Blocos 11 e12
Bairro Santo Antônio, sob a Presidência do Senhor Vereador Paulo Fundão, e Secretariado pela
nhora Vereadora Ciety Cerqueira. PEQUENO EXPEDIENTE: O Senhor Presidente fez a abertura da
proferindo as seguintes palavras "sob a proteçáo de Deus e em nome da comunidade, iniciamos
ossos trabalhos", em seguida o Senhor Presidente solicitou a Senhora Secretária que efetuasse a
mada dos Vereadores paa a conferência do quorum legal, respondendo assim 11 (onze) vereadores
resentes. Ato contÍnuo, o Senhor Presidente, requestou a vereadora Ciety Cerqueira para que fizesse a
da Bíblia Sagrada. Em seguida, o Senhor Presidente determinou que colocasse à disposição dos
enhores Vereadores a Ata no 01312021, informando que se ninguém tiver nenhuma retificação a fazer
considerada aprovada. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a primeira Secretária que
rocedesse a leitura do expediente, que constou o seguinte. PODER EXECUTIVO: OF/PMSM/SMGAB
13412021, da Prefeitura Municipalde São Mateus, protocolizado sob o n'000366/2021, datado de 15
marÇo de 2021, que encaminha Respostas das lndicaçóes nou 122, 123, 125, 149 a 18312021.
/PMSM/SMGAB N'13512A21, protocolizado sob o n" 00036512021, da Prefeitura Municipal de São
us, que encaminha de Lei n" 1.94212021. Lei n' 1.94212021 que - "Autoriza o chefe do poder
xecutivo municipal a transferir a administração, utilizaçâo, guarda, conservação, e aprimoramento de
rea de terras à Câmara Municipal de São Mateus/ES e dá outras providências'. ffi
EGISLATIVO: requerimento datado de 16 de março de 2021, de autoria do Vereador Paulo Fundão,
ue encaminha a solicitação do uso da tribuna a Senhora Girlys Brumatti, Assistente Administrativo, para
ue possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre o tema "Sistema de Apoio
Processo Legislativo - SAPL, existente na página da Câmara Municipal de São Mateus/ES". Leitura
proposiçÕes: lndicação no 184 e 1B5l2A21de autoria do VereadorAdeci de Sena, extensão de rede
letrica com instalação de postes com luminárias na comunidade Campo Grande (trecho compreendido
ntre a lgreja São Benedito até o Terminal Norte Capixaba);Construção de abrigo nos pontos de ônibus
ados nas comunidades Sítio Sâo Joâo, Sítio da Ponta, Urussuquara, Barra Seca e Campo Grande,
de Nativo de Barra Nova; lndicação no 186 e 18712021 de autoria do Vereador Carlinho Simião,
nstalaçâo de poste com luminária na Rua Nivaldo de Souza, no Bairro Belo Vista; Manutenção e
com instalaçáo de meio-fio e canaletas de escoamento pluvial na Rua José Guimarães, no
Bela Vista. Indicação no'188 e 18912021de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, Implantação de
entro de Referência da Juventude no bairro Vila Nova; lmplementação no município do tíquete feira
'a os Servidores Públicos Municipais. lndicação no 190 e 19112021 de autoria do Vereador Cristiano
ga, Pavimentação da Rua Maranhão, localizada no bairro Santo Antônio; instalaçáo de academia
ar livre no bairro Vila Nova (nas proximidades da unidade de saúde e do CEIM). lndicação no 192 e
9312021 de autoria do Vereador Delermano Suim, Aquisiçáo de terreno entre os bairros Morada do
irão e Ribeirão, para construção de área de lazer; Construção de CEIM na comunidade Km 28,
de Nestor Gomes. lndicação no 194 e 19512021de autoria do Vereador Gilton Gomes, Capina e
impeza das ruas e avenidas do Loteamento Buritis, situado no baírro Aviação; extensão de rede elétrica
instalação de 02 (dois) postes com luminárías na Rua Octávio Boroto, no bairro Guriri, lado norte;
dicação no 196 e 19712021 de autoria do Vereador lsael Aguilar, Reforma da praça da comunidade
tauninhas, bem como plantio de gramas; Reforma do CEIM lsabel Rodrigues Vieira, situado na
nidade Nova Lima, Distrito de ltauninhas; lndicação no 19812021de autoria dos Vereadores Lailson
Aroeira e Kacio Mendes, Reforma da estrutura predial do Posto Policial, situado no bairro
sucesso, bem como interceda ao Comandante do 13o Batalhão de Polícia Militar em São Mateus-ES
ra reativação do mesmo; lndicação no 19912021 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, Capina e
mpeza das ruas e avenidas do bairro Bonsucesso. lndicação no 200 e 2ü12A21 de autoria do Vereador
ulo Fundão, Capina e limpeza das ruas do bairro Jambeiro, Cobertura da quadra esportiva do CEIM
ho de Criança, situada no bairro Aviação.lndicaçáo n' 2A2 e 21312021de autoria do Vereador
rtinho de Assís, lnstalação de academia ao ar livre no bairro Pedra D'água, município de Sáo
s/ES; Doação de terreno à Associação de Moradores do Bairro Liberdade (AMBL), para
strução de sua sede; lndicação no 204DA21 de autoria de todos os Vereadores, Capina e limpeza
eral do cemitério público situado no Centro da cidade. Moção no 026l2021Voto De Pesar do Vereador
o Suim aos familiares do Senhor Dorides Viana, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia
de março de 2021. Moção no 027l2021Voto De Pesar do Vereador lsael Aguilar aos familiares do
hor Luiz Edson de Jesus Ramos, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 17 de janeiro de
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1. Moçâo no 02812A21 Voto de Pesar do Vereador Kacio Mendes aos familiares do Senhor Vilson
Soares, em virtude do seu falecimento ocorrido no 13 de marÇo de 2021. Moção no 029l2021Yolo
Pesar do Vereador Paulo Fundão aos familiares do Senhor Withor Fundão Braumer, em virtude do
falecimento ocorrido no dia 09 de março de 2A21. Moçâo no 030l2121Voto De Pesar dos
Paulo Fundão e Carlinho Simião aos familiares do Senhor Geraldo Casotti Simáo, em
irtude do seu falecimento ocorrido no dia'13 de março de2021" Moção no 031l2021Voto De Pesardo
Robertinho de Assis aos familiares do Senhor Humberto Amorim Barcellos, em virtude do seu
lecimento ocorrido no dia 05 de março de 2A21. Moção 03212021Voto de Pesar do Vereador Cristiano
langa aos familiares do senhor Domingos Martins, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 14
e março de 2021, o Senhor Vereador Cristiano Balanga pediu ao Senhor Presidente que incluísse a
03212021na ordem do dia, a qual o Senhor Presidente deferiu. DIVERSOS: protocolado sob o n"
1, datado de 10/03/2021, subscrito pelo Senhor Adwalter Gireli, encaminhando abaixossinado pelos moradores de Guriri e São Mateus (em anexo), reivindicando a esta Casa de Leis que
ncaminhe junto aos órgãos competentes reivindicações em relação à segurança. O Senhor presidente
sando de suas prerrogativas legais para entregar o certificado do voto de congratulação a Hanna,
erente do banco Banestes. Em seguida o Senhor Presidente concedeu a palavra a Senhora Hanna,
ue iniciou sua fala agradecendo pelo Voto de Congratulação, contou uma breve historia de vida ate
hegar à gerencia do Banco do Banestes. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a
ervidora, Senhora Girlys Brumatti para o uso da Tribuna Popular para falar sobre um sistema que existe
entro do site da Câmara Municipal de Sáo Mateus, (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo), que
u sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, o programa SAPL - sendo um
onde a população pode acompanhar os trabalhos de seus vereadores, há um link dentro do
te da Câmara Municipal onde acompanha passo a passo indicaçÕes, projetos de leis aprovadas,
Pertinentes, Parlamentares (cada Vereador tem seu perfil nesse programa), Normas
. Há outro produto dentro do site da Câmara, que são cursos online totalmente gratuitos, que é
parte do portal saberes. Em seguida o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton
que parabenizou a servidora Girlys pelos esclarecimentos sobre o site e o SAPL e o Saberes.
náo havia nenhum Vereador inscrito para proferir o discurso, os Senhores Vereadores pediram
ra declinar o pequeno expediente passando GRANDE EXPEDIENTE: com 0B vereadores inscritos
ra o grande expediente. Ato contÍnuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano
que iniciou sua fala pedindo dispensa das formalidades, relatou que a comunidade está
ndo a reativação do posto policial do bairro Bonsucesso, lembrou-se da reunião que teve com
corporação da guarnição municipal que estão lutando por mais respeito diante dos serviços prestados
o MunicÍpio de Sáo Mateus e, fala sobre a cobrança de segurança pública do Estado do EspÍrito Santo.
'ez memoria que há oito anos o Bairro Seac não tinha ambulância e que a luta e reivindicaçáo foi
ndida e, que hoje a comunidade possuí uma ambulância para atendê-los e as adjacências. Rogou
suas indicaçôes que são: o calçamento da Rua Maranháo no Loteamento Caiçara, comunidade está
o, pois é uma rua que dá acesso ao CEIM Santo Antônio e ao campo de futebol do Bairro; uma
lação de uma academia ao ar livre no Bairro Vila Nova, para a comunidade, pois a mesma náo tem
m lugar de lazer. O Senhor presidente usando de suas prerrogativas legais, convidou ao Vereador
arlinho Simião para acompanhar o ex Vereador Glesson Borges, para assentar na Tribuna de Honra.
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho de Assis, que iniciou sua
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, rogou por suas indicaçÕes que são:
quisição de um terreno para construção da sede da associação de moradores do Bairro Liberdadq
is as reuniÕes estão acontecendo na casa da presidente da associação; Por uma academia ao ar livre
Bairro Pedra D'Agua, pois ajuda na melhoria da saúde da população, lembrou-se da sua tia/madrinha
ue veio a falecer no domingo ocasionado pelo câncer, relatou que um grupo de jovens do EJC fez uma
omenagem aos familiares. Em seguida o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety
, que iniciou a fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, cumprimentou aos
Robertinho de Assis, Kacio Mendes e Paulo Fundáo pelas percas de seus entes queridos,
por suas indicaçÕes que são: a implantação do centro da Juventude no Bairro Vila Velha e Vila
para acompanhar a juventude daquela região; implantação do tíquete feira para os servidores
nicipais, para que parte do valor do tíquete seja voltada para ajudar na agricultura familiar do
nicípio. Em seguida, o Senhor Vice-presidente concedeu a palavra ao Vereador Paulo Fundáo" que
niciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, "morrer de muitos anos e viver
itos anos, não é a mesma coisa. Ordinariamente, os homens morrem de muitos anos e vivem
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Por quê? Porque nem todos os que passam, vivem: uma coisa é contar os anos, outra vive-los:
Antônio
inspiração desta assertrva
ma cotsa
isa ê
Antônio Vieira).
vleira). sob
Sob a tnspuação
assertiva do Padre Antonto
é viver, outra durar" (Pe. Antonio
'ieira, inicio este discurso para me dirigir aos meus pares e a toda sociedade mateense. Nobres colegas
me, por incumbência da minha própria consciência, nessa honrosa sessão, falar de duas pessoas
níficas, arrebatados do convívio dos amigos, familiares e admiradores, que tanto éramos quantos
ínhamos a ventura de com eles privar. Expresso aqui sobre meu querido primo Whitor Fundão Braumer
meu amigo, irmão, tio Geraldo Casotti Simâo, que no convívio diário esbanjavam, exalavam aquilo que
admirável em todo ser humano, a alegria contagiante que eles traziam a todo ambiente que
'am. Meu primo Whitor, consoante escreve em minha página no Facebook, meigo, brincalhão,
, paciente e bondoso; foi abruptamente retirado do nosso convívio por mais um irresponsável
estrada, que dirigindo irresponsavelmente causou esse acidente fatal que ceifou a vida de um jovem
irável, sempre solícito, afável e preocupado em dispensar aos amigos a melhor consideração. Algo

me marcou no velório do meu sempre primo Whitor, foi uma frase que sintetizava a mais pura
ade, "Whitor, era a alegria da festa". Que Deus conforte a todos nós, em especial a Fernanda, seus
, tia Albinha e meu tio Reinhold e de igual forma minha prima Katharina. Por outro lado; esta
estarrecedora com espantosa surpresa e crua brutalidade do raio sereno céu azul de veráo,
feridos frontalmente com a morte de Geraldo Casotti Simão. Estou ainda atordoado com esta
cia, desalentado e atônito, porque com Geraldo ultimamente a nossa convivência era habitual,
constantemente. Bravo Geraldo Casotti, você não tem ideia quantos choraram sua partida
, bravo Geraldo Casotti, que deu infinitamente mais do que recebeu, que fascinante
a sua. Que tesouros de bondade, compreensão, de humildade. Que Deus lhe dê um bom
meu amigo do coração, São Mateus chora a sua partida. Tambem quero deixar registrado o
imento de duas pessoas que permearam a minha infância e juventude, falo aqui da nossa saudosa
rssora Norma Santana de Oliveira e de seu filho Alvaro Guilherme Santana de Oliveira, que
suas vidas poresta praga perniciosa chamada Covid-19. De igualforma deixo aqui registrado
falecimento do ex-servidor desta augusta Casa de Leis e meu amigo, Senhor José Maria Queiroz. Meu
ito obrigado!" Ato contínuo o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simiâo,
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, lembrou-se do ex-vereador
lesson Borges e da perca do seu filho pela covid-19, o Vereador Carlinho Simião fez a menção de que
Vereadores que na próxima sessão assinassem juntos uma moção de voto de pesar pelo filho
ex-vereador Glesson Borges, o Vereador Carlinho Simião pediu deferimento para que o Glesson
fizesse uso da Tribuna Popular, a qual foi deferido pelo presidente. O ex-vereador Glesson
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu a menção da
que entrará na pauta da próxima sessão, expressou a felicidade em ver o Poder Legislativo
balhando em unidade com o Poder Executivo. Relatou que seu filho havia sentido algumas dores no
, realizou alguns exames que detectou que havia duas veias obstruídas, veias que pulsavam
ue para o cérebro e para o pulmão e, logo apos realizou os exames de covid-19 a qual testou
, foi levado para Linhares onde não resistiu e veio a óbito. O Vereador Carlinho Simiâo
;umindo novamente a fala, fez memória da primeira indicação da limpeza e capina do valão que vai
Bairro ldeal atê o Hospital Roberto Silvares, lembrou também da iluminação pública do Bairro Bela
ista. Em seguida, o Vice-presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, que iniciou sua
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a Mesa Diretora e todos os presentes, falou um pouco de sua saúde frágil em
ao Covid-19 e que vem se cuidando e das percas que vem acontecendo, relatou da

cumprimentando

pação que tem consigo e com os demais colegas vereadores. Lembrou das açÕes realizadas nas

es juntamente com as Secretarias Municipais para realização de dos trabalhos nas
. Expressou a alegria do trabalho em conjunto com os demais vereadores, ajudando o

xecutivo a trabalhar e avançar com o progresso da cidade, pediu paciência com os mesmos, por que o

está atrapalhando hoje e o Covid-19. Rogou por suas indicaçôes que sâo: iluminação na
e Campo Grande, tem os postes e os padrÕes, só está faltando a energia; construçáo de
de ônibus nos pontos da Barra Nova, pois quando chove complica a população para usar

molhados e também com o sol quente. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra
Vereador Delermano Suim, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
expressou seus sentimentos ao ex-vereador Glesson Borges pela perca do filho ocasionado
complicaçÕes da Covid-19 e, aos colegas Paulo Fundáo, IsaelAguilar pelas percas, rogou pelas as
ndicaçÕes que são: aquisição de terreno na morada do Ribeirão para a construçáo de uma área de
para a comunidade; construção de um CEIM no KM 28, pois, as famílias em ópoca de colheita do
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não têm onde deixar seus filhos pequenos. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra
Vereador Lailson da Aroeira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
fez memória das percas que vem acometendo a comunidade num geral, agradeceu a
de Assistência Social pelo apoio durante o final de semana na translado de um corpo do seu
nhado, do Rio de Janeiro para São Mateus. Rogou por suas indicações, uma das indicaçÕes Vereador
Mendes e ele o irão assinar juntos, que ó a reforma e reativação do posto policial do Batalhâo no

irro Bonsucesso para atender o Bairro e adjacências; capina e limpeza das Ruas do Bairro
ORDEM DO DIA: ato contínuo, o Senhor Presidente colocou as indicações para

scussão, em seguida o Senhor Presidente assumiu a Tribuna Popular para Íazer a discussão de suas
icaçÕes, a capina do cemitório do centro que está muito sujo (indicação esta que foi assinada por os

1 (onze) Vereadores); a limpeza e capina do Bairro Jambeiro e a cobertura da quadra do CEIM no
rro Aviação. O Senhor Presidente colocou as indicações no' 184 a20412021 em votação em bloco;
m turno único, foram aprovados por unanimidade. O Senhor Presidente colocou as moções nos 026 a
3212021 em discussão, e concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que iniciou sua fala
mprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, falou de sua moçáo 03212021que foi inclusa na
rdem do dia, seu voto de pesar foi para a família do Senhor Domingos Martins, que faleceu no dia 14
março de 2021. Em seguida, o Senhor Presidente colocou a votaçâo em bloco das moçÕes no" 026 a
3212021, em turno único foram aprovados por unanimidade. Náo havendo maiâ\ada a tratar, o Senhor
residente declarou encerrada a presente Sessáo e para constar, eu......ft!|...............:.......:.......,
no Suim - 2' Secretário. Fiscalizei a presente Ata que lida e achada-conforme será assinada
mim, pelo Senhor Presidente e demais componentes da Mesa Diretora.
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