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reunião da 11' sessão urdtnana, reallzada aos
mês de abril de 2021 (dois mil e vinte um), às 14h30 (quatorze horas e trinta), 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". Requestou ao vereador Delermano Suim para que fizesse a leitura
da Bíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: Ato contínuo, o Senhor presidente,
usando de suas prerrogativas legais, solicitou à Senhora Secretária que efetuasse a

chamada dos Senhores Vereadores para verificação do quórum legal, aos quais
responderam 11 (onze) presentes. Ato contínuo, alicerçado no art. 98 do Regimento
Interno, o Senhor Presidente determinou a Senhora Secretária Ciety Cerqueira que
efetuasse a leitura da ata no 01 5t2021. Com fundamento no § 1o, do artigo 98 do
Regimento lnterno, não tendo nenhum Vereador que queira fazer a retificação da Ata
será considerada aprovada por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente
determinou a Senhora Secretária, a Vereadora Ciety Cerqueira que fizesse a leitura
do expediente a qual constou PODER EXECUTIVO: OF/PMSM/SMGAB N' 139/2021,
protocolizado sob o n' 00039412021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha o Projeto de Lei n" 00712021; Projeto de Lei n" 00712021 que - "DispÕe De
Maneira Objetiva A Forma De Repasse Dos Honorários Advocatícios Dos
Procuradores Municipais Em Feitos Judiciais e Extra Judiciais, Conforme Dispõe O

Arl. 2" , §§ 3" E 5' Da Lei Municipal 1 .23912013 E Art. 85, § 19 Da Lei Federal
13.10512015 (Código De Processo Civil)". OF/PMSM/SMGAB No 14812021,
protocolizado sob o n" 00039312021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha o Projeto de Lei n" 00812021. Projeto de Lei n' 008/2021 que - "Autoriza O
Poder Executivo Municipal A Celebrar Contrato De Cessão De Uso De Bem lmóvel
PúblicoComCentroDeFormaçãoMariaolinda-Ceforma,,'@i
lndicação nos 205 e 20612021 de autoria do Vereador Carlinho Simião, Construção de
Posto Base Policial Militar em Urussuquara, Distrito de Nativo de Barra Nova;
Construção de unidade básica de saúde no bairro Aviação. lndicação nos 207
20812021 de autoria do Vereador Delermano Suim, Perfuração de poço artesiano na
comunidade Bom Jesus - Km 35, Distrito de Nestor Gomes; Perfuração de poço
artesiano na comunidade Vaversa - Km 16; lndicação nos 209 e 21A12021 de autoria
do Vereador lsael Aguilar, Reforma do CRAS (Centro de Referência de Assistência
Social) Quilombola, situado na comunidade Horacinho (Morro da Arara); Perfuração
de poço artesiano na comunidade Córrego do Gama, Distrito de ltauninhas; lndicação
nos 211 de autoria dos Vereadores Kacio Mendes e Paulo Fundão, Priorização e
inclusão dos professores e profissionais da educação do nosso município, na
vacinação contra o COVID-19; lndicação nos 212 e 21312021 de autoria do Vereador
Lailson da Aroeira, Calçamento da Rua Jerusalém localizada no bairro Aroeira;
Disponibilizar banheiros químicos, aos domingos, na feira livre do bairro Vila Nova;
lndicação nos 214 e 21512021 de autoria do Vereador Robertinho de Assis, Mudança
pedagogica na EPM Rio Preto de zona rural para zona urbana, município de São
Mateus/ES; Recuperação da pavimentação asfáltica das Ruas Zarif Jogaib e Wilson
Gomes, situadas no bairro Santo Antônio, município de São Mateus/ES. Moção no

03312021 Voto de Pesar do Vereador Carlinho Simião aos familiares da Senhora
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2021. Moção no 03412021 Voto de Pesar do Vereador Robertinho de Assis aos
familiares da Senhora Maria Célia Alexandre dos Santos, em virtude do seu
falecimento ocorrido no dia 15 de março de2021. DIVERSOS: Foi notificado, o crédito
de recursos fínanceiros, sob bloqueio, em 0910312021, no valor de R$ 38.082,21
(trinta e oito mil e oitenta e dois reais e vinte um centavos), na conta vinculada ao
Termo de Compromisso no 0352711-3412021, firmado com o Município de São
Mateus, assinado em 2811012021, 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)". Tendo somente o Vereador Delermano Suim inscrito
para uso da Tribuna, o Senhor Presidente pediu para que declinassem o pequeno
expediente, a qual o mesmo concordou. GRANDE EXPEDIENTE: Ato contínuo,
tendo inscritos 05 (cinco) Vereadores, o Senhor Presidente deu prosseguimento
passando para o grande expediente concedendo a palavra ao Vereador Delermano
Suim, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
Iembrou das percas irreparáveis de pessoas queridas pelo Corona Vírus e, que cada
vez mais as percas estão chegando mais próximas à conhecidos e familiares, fez
memÓria da última conversa que teve com seu tio antes do mesmo ser entubado que
todos estavam em oração pela recuperação do tio, mas no último domingo o seu tio
não resistiu e veio a obito em decorrência do Covid-19. Agradeceu ao prefeito Daniel
pelas disponibilidades de ambulâncias nas comunidades dos Km 35 e km 23, pois são
comunidade um pouco distantes do distrito Nestor Gomes e do Município de São
Mateus, para atender com mais agilidade os moradores daquela região e adjacências.
Rogou por suas indicações que são: a perfuração de um poço artesiano na
comunidade Km 35, a carência daquela comunidade que é o recurso hídrico para
melhor atender a todos daquela região; a solicitação de um poço artesiano na
comunidade de Vaversa, onde a reivindicação daquela comunidade é por um poço,
pois é uma necessidade de urgência para esta comunidade. Em Seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano BalangE, que iniciou sua fal{
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, rogou por seu amigo Dioniziot
que trabalha na central da ambulância, para arrecadação financeira para a realizaçáo
de uma cirurgia no crânio de seu filho, pois o crânio fechou antes do tempo (o
fechamento da moleira), uma quantia equivalente há 40 mil, pois esta criança só tem
30 dias, esta cirurgia precisa ser realizada até o 70 mês de vida da criança, e o Emílio
está no 60 mês, então é uma corrida contra o tempo e, o Vereador Cristiano roga pelo
pequeno Emílio. Relatou também de uma grande perca na comunidade do Gama
para o Covid-19 e, na tribuna o Vereador Cristiano fez um voto de pesar para os
famíliares da senhora Maria Carla Valmiker. Ato contínuo, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, falou sobre o covid-19 que
está assolando a comunidade em geral, e agora está cada dia mais próximos aos
amigos e familiares e, reforçou sobre os cuidados necessários, relatou sobre os casos
que aumentaram no País 13 milhões de casos confirmados, 331 mil mortes, 12
milhões de pessoas recuperadas, o pais já vacinou 20 milhões, sendo, 04o mais
vacinado. Lembrou também do falecimento do Senhor José Carlos Lindemberg,
fundador da TV Gazeta em decorrência da Covid-19. Falou de sua Moção em voto de
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suas indicaçÕes que são: a construção de uma Unidade Básica de saúde no Bairro
Aviação, para melhor atender aquela comunidade e adjacências; a construção de um
posto policial na comunidade de Urussuquara, Distrito de Nativo de Barra Nova, pois
é uma comunidade está crescendo e propenso a crescer com a chegada do Porto
Petrocity. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Robeftinho de Assis, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e os
presentes, relatou os últimos acontecimentos que foi a inauguração de 10 leitos de
UTI no Hospital Roberto Arnizaut Silvares e na próxima semana inaugurará na UPA
mais 08 leitos, expressou a tristeza de estar inaugurando leitos de UTI's e não
benefícios para o município, mas a população não parece ter caído à ficha ainda em
relação ao perigo que é este vírus para a grande maioria, chamou atenção de todos
os parlamentares, por serem "autoridades" dentro da sociedade precisam fazer a
conscientização e prevenção da população. Falou da moção de voto de pesar que fez
para sua tia Maria Celia ocorrido no dia 20 de março do ano corrente. Rogou por suas
indicaçÕes que são: mudança pedagógica do "EPM Rio Preto", pois sua localidade é
mais próxima ao perímetro urbano do que o rural, pois as atividades que são
repassadas aos alunos não condizem com a realidade da comunidade. Ato contínuo,
o Senhor Presidente, concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou
sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes e, pediu para que
todos os presentes fizessem um minuto de silêncio em respeito às vítimas e familiares
das vidas perdidas pelo Covid-19 e, neste momento fez uma oração de São Francisco
de Assis. Carlinho Simião solicitou aparte, a qual foi concedida, agradeceu a Ciety por
trazer uma oração tão linda para poder abençoar a Casa de Leis. Ciety retomando a
fala, agradeceu ao Prefeito Daniel Santana pela entrega das ambulâncias para as
comunidades do Km 35 e Km 23 do Distrito de Nestor Gomes, estavam presentes na
entrega das ambulâncias os Vereadores Delermano Suim e Ciety Cerqueira, pois
estas comunidades ficam longe da cidade e, quando solicitam o atendimento de uma
ambulância demora muito a chegar, podendo assim trazer mais conforto para aque
comunidades. Relatou sobre sua amiga que se encontra entubada e pediu para
todos orem pela recuperação de sua amiga, lamentou também pela comunidade que
ainda não tomou consciência do perigo que é este vírus. ORDEM DO DIA: Ato
contínuo, o Senhor Presidente, colocou a discussão as indicaçÕes Ítos 205 a
21512421, assim como nas sessÕes anteriores, em bloco. 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 que se sente feliz
em abordar o assunto, pois há muito tempo espera por este sistema que é o banheiro
químico na popular feírinha do Bairro Vila Nova, pois os feirantes vêm do interior do
município, que fazem a agricultura familiar, ficando assim, o dia todo ali e não tendo
lugar para fazer suas necessidades e, pede para que votem em sua indicação para
atender os feirantes e os clientes que frequentam a feirinha todos os domingos.
Solidariza-se com o pequeno Emílio e se colocou à disposição para ajudar na
campanha da cirurgia desta criança. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em
votação a indicaçÕes nos 205 a 21512021, em turno único, tendo sido aprovados por
unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em votação as moçÕes nos
033 e 03412021, em turno único, tendo sido aprovados por unanimidade. Em seguida,
o Senhor Presidente fez algumas colocaçÕes e lembretes de uma reunião com os
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mesmas e, sobre os Projetos de Leis A072021 e 00812021. O Projeto de Leis
00812021 trata de uma autorização do Poder Executivo para concessão de uso do
bem imóvel público centro de formação Maria Olinda (ceforma) e, o Projeto Lei
00712021, estes Projetos de Leis serão tramitadas de forma ordinária. Não havendo
maís nada a tratar,ffior Presidente declarou encerrada a presente Sessão e para
constar, eu............4J#-- Delermano Suim - 2" Secretário. Fiscalizei
a presente Ata que lida e achada conforme será assinada por mim, pelo Senhor
Presidente e demais componentes da Mesa Diretora.
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