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Ata no 02112021da reunião da 16" Sessão Ordinária, realizada aos 11 (onze) 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 palavrasr "sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos
nossos trabalhos". Requestou ao vereador Delermano Suim para que fÍzesse 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 que efetuasse a leitura da Ata no 02012021. Com
fundamento no § 10, no artigo 98 do Regimento lnterno. Não tendo Nenhum Vereador
que quisesse retificar a Ata, será considerada aprovada por unanimidade. Em
seguida, o senhor presidente usando suas prerrogativas legais, convidou o Secretário
de Defesa Social, Silmar Quartezani para adentrar e tomar assento na tribuna. A
segui, o Senhor Presidente determinou à Secretária que fizesse a leitura do
expediente a qual constou pauta da sessão ordinária do dia 1110512021 que continha:
PODER EXECUTIVO: OF/PMSM/SMGAB N" 239/2021, da Prefeitura Municipal de
São Mateus, protocolizado sob o n" 00054512021, datado de 06 de maio de 2021, que
encaminha Respostas das lndicações nos 252 a 255, 257 e 26912021;
OF/PMSM/SMGAB No 24612021, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
protocolizado sob o n' 0005462A21, datado de 06 de maio de 2021, que encaminha
LEI COMPLEMENTAR N' 13712021; LEI COMPLEMENTAR N' 13712021, que --DISPÕE SOBRE MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENC]AIS DECORRENTES
DO DECRETO No 12.415 DE 17t03t2021 NO ÂMelrO DA ADMTNTSTRAÇÃO
PUBLICA MUNICIPAL NAS SITUAÇÕES QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS
PROVDÊNCIAS"; OF/PMSM/SMGAB N" 245t2021, da Prefeitura Municipal de
Mateus, protocolizado sob o n" 00054712021, datado de 06 de maio de 2021,
encaminha LEI COMPLEMENTAR N" 136/2021;LEl COMPLEMENTAR N" 136/2021,
que - .ALTERA A REDAÇÃO OO ART" 115-C DA LEI MUNICIPAL N' 079, DE 14
DEZEMBRO DE 1989 QUE INSTITUIU O CODIGO TR]BUTARIO MUNICIPAL DO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; PODER
LEGISLATIVO: Requerimento protocolizado sob o no 00054212021, datado de 06 de
maio de 2021, de autoria do Vereador Delermano Suim, que solicita o uso da tribuna
para que o Sr. SILMAR QUARTEZANI FARIAS SECRETARIO DE DEFESA
SOCIAL, possa proferir pronunciamento sobre o tema "CENTRAL DE
VIDEOMONITORAMENTO"; Decreto Legislativo no 02512021 que Aprova o FarecE
Prévio TC-055/2017 e parecer prévio TC - no 07612018, que rejeitou as contas do ex-
Prefeito do município de São Mateus-ES, referente ao exercício de 2015; do Decreto
Legislativo no 02612A21 queAprova o parecer prévio TC-09612018 e parecer prév
TC - no 1172A20, que aprovou as contas do ex-Prefeito do município de São Mateus-
ES, referente ao exercício de 2014; Decreto Legislativo no 02712021 que Aprova o
parecer prévio TC-no 10912019, que aprovou com ressalvas as contas do Prefeito do
município de São Mateus-ES, referente ao exercício de 2017. PROPOSIÇÕES:

no 291 e 29212021 de autoria do Vereador Adeci de Sena, Término do
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calçamento da Avenida Espera Feliz,lado oeste, no bairro Guriri; Construção de área
de lazer no bairro Jambeiro; lndicação no 293 e 29412021 de autoria do Vereador
Carlinho Simião, Aquisição de terreno na região de Nativo de Barra Nova para
construção de CEIM; Reforma e manutenção das salas de aula existentes na
"ECORM Maria Francisca Nunes Coutinho", situada em Nativo de Barra Nova, Distrito
de Nativo de Barra Nova; lndicação no 295 e 29612021 de autoria da Vereadora Ciety
Cerqueira, Realização de concurso público para preenchimento de vagas nos cargos
de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, no
Município de São Mateus-ES; Retorno do Programa Cesta Verde no Município de São
Mateus; lndicação no 29712021 de autoria do Vereador Cristiano Balanga, Perfuração
de poço tubular profundo, tipo artesiano, na comunidade Corrego da Areia; indicação
no 29812021 de autoria do Vereador Cristiano Balanga e demais Vereadores doação
de terreno ao 70 Grupo Escoteiro Agenor de Souza Lé para construção da sede da
entidade; lndicação no 299 e 30012021 de autoria do Vereador Delermano Suim,
Calçamento da Rua Euphrásio Rocha, situada no bairro Bela Vista; Construção de
quadra poliesportiva coberta e biblioteca na EMEF Golfinho, situada no bairro Arnaldo
Bastos; lndicação no 301 e 30212021 de autoria do Vereador lsael Aguilar,
Regularização fundiária nas Comunidades Nova Lima, São Geraldo e ltauninhas,
Distrito de ltauninhas; Reforma geral da quadra poliesportiva situada em Nova Lima,
Distrito de ltauninhas, inclusive com instalação de cobertura e construção de
arquibancada; lndicação no 30312021 de autoria do Vereador Kacio Mendes,
lmplantação do Centro de Referência da Juventude (CRJ), com o objetivo de oferecer
direcionamento aos jovens e adolescentes do Município de São Mateus-ES;
indicação no 30412021 de autoria do Vereador Kacio Mendes e demais Vereadores
implantação do Projeto Praça Digital, que viabiliza a conexão de internet nas praças,
áreas de lazer e Centro de Vivência no município de São Mateus-ES; lndicação no

305 e 30612021 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, Manilhamento e aterro do
valão situado na Rua Lúcio da Hora, no bairro Bonsucesso; Aquisição de terreno no
bairro Morada do Lago para construção de Unidade de Saúde; lndicação no 307 e
30812021 de autoria do Vereador Robertinho de Assis, Reforma e ampliação
construção de mais 03 (três) salas no CEIM Areinha, situado no bairro Pedra D'águal
município de São Mateus/ES; Capina e limpeza das ruas situadas na localidade de
Areinha e no bairro Pedra D'água; Moção no 04412021 voto de moção do Vereador
Delermano Suim e demais Vereadores aos familiares da Senhora CRISTIANE VIEIRA
MARTINS, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 02 de maio de 202'1.
DIVERSOS: Ofício no 029112021/GlGOVruT, de autoria da Gerência Executiva de
Governo - Vitoria/ES, que notifica a Câmara Municipal de São Mateus, o crédito de
recursos financeiros, sob bloqueio, em 30/04/2021, no valor de R$ 126.633,19 (cento
e vinte seis mil, seiscentos e trinta e três reais e dezenove centavos), na conta
vinculada ao Termo de Compromisso n" 0352711-3412011, firmado com o Mun
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)", bem como, informa que o valor de contrapartida
deverá ser depositado na conta vinculada de acordo com o Cronograma.. Ato
contínuo, o Senhor Presidente convidou o coordenador do vídeo monitoramento,

idor da Secretaria de Defesa Social para adentrar e tomar assento na
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tribuna. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Secretário de
Defesa Social, Silmar Quartezani, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
Diretora e todos os presentes, esclareceu que tem 08 anos que existe o vídeo
monitoramento no Município a SESP nem entregou ainda os equipamentos do vídeo
monitoramento e já se encontra defasada, que atualmente em São Mateus há 36
(trinta e seis) câmeras funcionando, tem 28 (vinte e oito) vandalizadas e, 16 que estão
em manutenção. O Senhor Secretário de Defesa Social teve uma agenda
juntamente com Secretário de Governo, o Deucimar Oliveira, com o responsável
CESPE, onde podem ser entregues mais de 40 câmeras de vídeo monitoramento,
planejamento da equipe de segurança é aumentar o cerco de monitoramento em toda
a cidade de São Mateus, interior e Guriri, de 40 até 60 câmeras, os registros das
câmeras ficavam guardadas por 6 horas, hoje elas são armazenadas por 7 ou 8 dias,
relatou também que o servidor das câmeras passou por uma manutenção, mas é
necessário um servidor melhor. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao servidor da Secretaria de Defesa Social, o senhor Gabriel, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, ele relatou que é o
coordenador do projeto desde o início do ano de 2013, assinado um convênio com a
Secretaria de Segurança Pública junto à Municipalidade na gestão anterior e o ano de
2015 deu-se início ao monitoramento no Município de São Mateus, antes era uma
empresa privada que cedia os equipamentos por meio de aluguel, Iogo após o
município trouxe para si a responsabilidade do vídeo monitoramento, o servidor que
está no vídeo monitoramento hoje é cedido pela SESP até a presente data onde
ocorreu a pane neste servidor; a previsão do tempo de convênio que é o contrato n'
03012014 que vai até agosto de 2022, onde cita as obrigações que compete ao
Estado e as obrigações que compete ao Município, as manutenções eram realizadas
pelo Estado ate a entrega completa do projeto ao Município, porém essas
manutençÕes pararam de serem dadas há 4 anos atrás, por falta de manutenção,
algumas câmeras pararam de funcionar e, algumas foram vandalizadas como são
câmeras caras e compradas pelo Estado, fizeram algumas manutençÕes para que
pudessem estar funcionando e continuar fazendo este monitoramento. Em seguida,
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador lsaelAguilar, que cumprimentou
todos e parabenizou o Secretário de Defesa Social pelos esclarecimentos e,
agradeceu pela conversa que tiveram na quinta-feira, dia 06 de maio de 2021 e, já
tem repostas sobre os benefícios que estão sendo conquistados para o interior para
ajudar no controle de assaltos e também na ajuda de socorro em caso de acidentes
dentre outros. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Adeci de Sena, que iniciou sua fala parabenizando ao Secretário de Defesa Social
pelos esclarecimentos e, relatou as dificuldades encontradas pelos moradores da
cidade, onde muitos estão fechando as portas por falta de segurança nas
comunidades, os moradores estão com receio de irem trabalhar e voltarem tarde
medo de assalto ou a perda da vida, até mesmo o turismo está sendo prejudicado
com a ocorrência de assaltos. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Vereador Delermano Suim, agradeceu por terem aceito o convite
Parlamentares para virem esclarecer as dúvidas sobre o vídeo monitoramento e
expressou sua alegria em ver o vídeo monitoramento chegar nas comunidades mai
distantes, exprimiu a alegria de ver que as câmeras que estão quebradas vão
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de ver o Município querendo a segurança e o crescimento do interior também. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho de Assis,
que iniciou parabenizando ao Secretário de Defesa Social, parabenizá-los por atender
um pedido da comunidade, que os componentes desta Casa de Leis tiveram uma
agenda com o comandante da PM, fechando uma parceria juntos com o Governo do
Estado, que este vídeo monitoramento vai ser grande valia para inibir realmente os
furtos de carros e motos que já está um absurdo e, deseja trabalharem juntos pelo
bem do Município. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Gilton Gomes, que parabenizou ao Secretário de Defesa Social e ao coordenador do
projeto de vídeo monitoramento e, perguntou se a PM está dando apoio as filmagens
do vídeo monitoramento. O Senhor Secretário de defesa Social em resposta ao
Vereador Gilton Gomes, fez a seguinte colocação, a PM está dando total apoio, que
quando há uma ocorrência eles já agem com mais eficácia, ela mesma realiza o
requerimento pois já está dentro do Batalháo, jâ passa para eles poderem agir. As
câmeras não estavam funcionando, pois, o servidor estava com defeito, agora, depois
da manutenção ele já está funcionando normalmente, mas algumas câmeras estão
em manutenção. O funcionamento das câmeras foi até cobrado na campanha do
Prefeito Daniel Santana, porém as câmeras são de responsabilidades da SESP e não
do Município. Relatou também a ansiedade de poderem gerenciar as câmeras de
monitoramento juntamente com a municipalizaçáo do trânsito. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Líder do Governo Cristiano
Balanga, que iniciou parabenizando toda a equipe da Secretaria de Defesa Social,
questionou se há alguma data prevista para as câmeras serem entregues para o
Município. Em resposta ao Vereador Cristiano Balanga, o Secretário deu a seguinte
resposta: devido a pandemia, o Secretário de Segurança Pública do Estado, não pode
vir para poderem estar discutindo uma data prévia para esta entrega. Retomando a
fala, o Vereador Cristiano Balanga, perguntou se atualmente a central de controle das
câmeras ficam no 130 BPM de São Mateus e, questionou se quando houver a entrega
oficial das câmeras esse controle poderá ser diretamente dentro da prop4
Secretaria. Em resposta ao Vereador Cristiano, o Senhor Secretário relatou qu{ o
Município tem a ideia de estar levando este monitoramento para dentro da
de Defesa Social. O monitoramento está dentro do 13o BPM, porem está sendo
cuidado pelo município, assim que o Estado fizer a entrega, o Município levará a fibra
para dentro da Secretaria, já estão sendo construídas salas próprias para este
monitoramento. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora
Ciety Cerqueira, que iniciou parabenizando o trabalho e os esclarecimentos da equipe
sobre o vídeo monitoramento, pediu para que olhassem pelos Km, a Rodovia Curry
Carneiro, sempre tem ocorrências de assaltos ou furtos e os meliantes conseguem
fugir, tendo essas câmeras instaladas na Rodovia,irá ajudar a ação da polícia e inibir
os bandidos. E relatou que com essas câmeras os kms ficarão mais seguro.
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes, que
iniciou sua fala parabenizando a equipe da Secretaria de Defesa Social pelo belíssimo
trabalho e, pediu para esclarecer uma dúvida, como que a população tem acesso a
essas imagens da segurança. Em resposta ao Vereador Kacio Mendes, o Senhor
Secretário, relatou que precisa ser feito um requerimento na secretaria e as i

que necessitam será fornecida a pessoa que estiver precisando naquele
em ca is). O Vereador Kacio Mendes relatou que em alquns municípios há

\ g,'l ta<(D
§81

-:Àf= io-
C)

§

A
w

i

o)Ê
c)
-o)õ
-J



Câmara Municipal de São Mateus
Estado do Espírito Santo

um cerco eletrônico nas entradas das cidades, como leitores de placas, identificação
facial e, o pouco que tem lido tem interessado a ele sobre o assunto e, disse que seria
uma ótima ideia trazer para São Mateus. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu
a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que iniciou parabenizando a equipe da

Secretaria da Defesa Social, por sempre estar atendendo aos pedidos dos
Vereadores, relatou de suas indicações de vídeo monitoramento no trevo do Nativo de
Barra Nova, relatou que há planejamento para levar vídeo monitoramento para o
interior, porém não ouviu de Guriri, quantas câmeras estão funcionando dentro de
Guriri? Em resposta ao Vereador Carlinho Simião, o Senhor Secretário informou que

há 5 câmeras dentro de Guriri, sabendo que comporta mais e, com o crescimento de
Guriri vai estar levando mais para o balneário. E está previsto para chegar mais 60

câmeras para o município. Em seguida, o Senhor presidente perguntou ao Secretário
de Defesa Social quantas câmeras estão em funcionamento hoje? Em resposta ao

Senhor Presidente, o Secretário informou que hoje estão funcionando 35 câmeras. O
Senhor Presidente pediu para averiguar as informações de dentro do 13o BPM que

não está sendo feito nenhum monitoramento da cidade e, pediu para que os
Vereadores pudessem averiguar essas informações. Ato contínuo, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Secretário de Governo, Delcimar Gonçalves de
Oliveira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
relatou sobre a reuniâo que teve com os 03 Delegados e o Major e o Gabriel sobre o
vídeo monitoramento pois o servidor nâo estava funcionando e no dia 11 de maio de
2021 as mesmas já foram ligadas, somente 36 câmeras estão funcionando, porém, a

Secretaria já está em busca de mais novas câmeras, sobre o vídeo monitoramento,
desde o início do projeto fica dentro do "l30 BPM mas sempre foi cuidado pela guarda
municipal e, assim que for entregue oficialmente para o Municipio a Secretaria está
em busca de melhorias para cornpoúar os equipamentos do vídeo monitoramento.
Outras notícias sâo, que o terreno para a construção da sede do IML (lnstituto Medico
Legal) já foi adquirido e está à disposiçâo para o início das construçôes, o local
construção do DPJ. CI uso desta tribuna, foi para falar do mandato do Prefeito Da(
Santana, são para os menos favorecido$ e, tem um novo conjunto de obras
serem liberadas ainda no mês de maio, a união dos dois Poderes está sendo de
grande valia para o Município e que querem ver São Mateus crescendo. Em seguida,
o Senhor Presidente concedeu a palavra âo Vereador Adeci de §ena, que
parabenizou ao Delcimar pelo trabalho e dos p§etos quô ele não esqueceu e tem
mostrado que não estão brincando e, sim buscands o melhor para as comunidades.'A
população quer ação. Delcimar retomando a fala, lembrou que no dia 11 de maio de
2021 saiu uma lei sobre a regularizaçâo fundiária das terras do homem do campo. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes, que
parabenizou ao Prefeito por ter escolhido o Delcimar como Secretário de Governo
pois está trabalhando com eficiência. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Delermâno Suim, que iniciou suâ fala agradecendo as boas
notícias que tem trago para a população. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu
a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que agradeceu as boas notícias, lembrou
das manilhas do esgoto do §eac e a pavimentação das Ruas do Bairro Rodocon. Em
resposta ao Vereador Cristiano, o Secretário Delcimar lembrou das manilhas. que
chegaram para esta obra no Seac e, lembrou ao Vereador lsael Aguilar da telefonia

ia 12 de maio de 2ü21 as 16h30mn a a estaria em reunião

(

0q

Cc
=

o)E
(l)
's,(J
.J

\E
"'C\(D
\=
\.J O.,,..-€

.(§

4



Câmara Municipal de São Mateus
Estado do Espírito Santo

rom o Ministro das ComunicaçÕes e (Anatel), São Mateus foi contemplado com duas
torres de telefone. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palâvra a Vereadora
Ciety Cerqueira, que iniciou parabenizando o §ecretário de Governo, Delcimar, por
atender a todos, nesta mêsma semanâ houve duas reuniÕes uma na sede dos zumbis
dos Palmares atendendo a todas as AssociaçÕes do setor de Nova Verona e outra na
Unidade de Saúde no Km 4'1, atendendo as AssociaçÕes e comunidades dos Km. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes que
iniciou parabenizando pelas boas noticias ao Secretário de Defesa Social e ao
Secretário de Governo, expressou sua felicidade pela conquista da área para

construção do IML em São Mateus, podendo assim diminuir as idas dos corpos dos
entes queridos para fora do Município, um benefício grande para todos. Êm seguida,
o Senhor Presidente assumíu a fala relatou que $e todos os projetos que foram
apresentados na reuniâo de sexta-feira, São Mateus terá uma nova história. 0
Município será outro, esta Casa de Leis está sendo conduzido por todos os
Parlamentares em um ambíente pacífico. A vice-Governadora disse que São Mateus
está estabilizado politicamente e que o Governador estará trabalhando lado a lado
com o Município de Sâo Mateus. O Senhor Presidente pediu para declinar o pequenCI

expediente a qual foi acordado por todas os Vereadores. 9RAllDE EXPEDIENTE:
Com 09 Vereadores inscritos, dando prosseguimento à Sessão. Ato contínuo, o
$enhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho de Assis, que iniciou
sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez uma homenagem
do dia das mães que foi no segundo domingo do mês de maio, fez um voto de pesar
aos familiares do §enhor Vilson Zordan que veio a obito no último domingo e, também
aos familiares da senhora [remita que veio a óbiio no domingo. Rogou por suas
indicaçÕes que sâo: Iimpeza e capina do Bairro Areinha no Pedra D'Agua; reforma do
CEIM Areinha, desde que foi construída nuncâ houve uma reforma no prédio e
necessita de uma ampliação para poder acolher e compoÉar a demanda da região
que vem crescendo. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador lsael Aguilar, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e
os presidentes, agradeceu a equipe da Multiface pela limpeza na região de $an
Maria e â finalização dos calçamentos das Ruas, solicitou em reunião vídeo
monitoramento para Nova Lima ê região, Santa Maria e regiâo Distrito de
Itauninhas. Rogou por suas indicaçÕes que são: regularização fundiária da
comunidade de Nova Lima Distrito de ltauninhas; reforma e construção de
arquibancadas da quadra poliesportiva de Nova Lima * Distrito de ltauninhas. Ato
contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simiâo, que
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presontes, fez mernória
das visitas que realizou no Nativo e nas escolas, agradeceu a receptividade do Diretor
Tadeu, relatou sobre a reforma da escola que está muito deteriorada. Rogou por s
indicaçÕes: aquisição de terreno na região do Nativo de Barra Nova para a construção
do CHIM, pois a demanda da comunidade está aumentando; reforma e manutençâo,
das salas de aulas existentes na ECORM Maria Francisca Nunes Coutinho; fez um
voto de pesar aos familiares da senhora Cristiane Vieira Martins e aos familiares dos
Senhor Vilson Zordan. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a
Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e
todos presentes, agradeceu a Deus pela opaúunidade de estar fazendo uso da

no Bairro Jacuí I e, comemorou pois estão
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atingindo um bCIm nível de trabalho para o escoamento dos produtos que cultivam
cCIm os agricultores ern suas propriedades, pois a prefeitura realizou um trabalho para

consertar as estradas tantos dos pequenos produtores quantCI âs estradas principais.
Relatou quê â ponte da cachoeira do cravo está precisando de uma vistoria, pois a
qualquer momento pode ocorrer um âcidente no local, solicitou uma manutenção da
ponte. Destacou em sua fala que o Município de São Mateus está sendo destaque em
vacinação contra a covid-19. Fez um voto de pesar aos familiares do senhor Comério,
o Bahia, que foi encontrado sem vida. No final de semana houve um movimento pelos
produtores e familias dos assentamentos, que foi a entrega de alimentos. Rogou por
suas indicações que $ão: retorno do programa cesta verde, onde pode estar
incentivando a agricultura familiar; realização de concurso público para agentes
comunitários/agentes de saúde, pois sâo pêrsônagens importantes no
desenvolvimento no trabalho da saúde. Ato.contínuo, o $enhor Presidente concedeu
a palavra ao Líder do Governo, o Vereador Cristiano BaÍanga, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memória do Projeto de Lei
que foi sancionado que favorecerá ao microempreendedor o MEl, por meio de nota
fiscal eletrônica e lembrou que dentro da Prefeitura de São Mateus tem profissionais
que podem orientar sobre o empreendedorismo e acolher e sanar as dúvidas.
Realizou algumas visitas no Bairro Ribeirão, Córrego do Cavalo, teve uma agenda
cCIm CI diretor da §uzano sobre a área da antiga Empresa de Reflorestamento Plantar.
Rogou por suas indicações que são: perfuração de poço artesiano no Côrrego da
Areia, é uma necessidade para aquela comunidade que sofre com uma crise hídrica;
doaçâo de terreno ao 70 grupo de [scoteiro, para a construçâo possam ter uma sede
para realizar os encontros e as atividades" Relatou também, que âs aulas presenciais
voltam em junho do corrente ano. Hm seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Adeci de §ena, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
Diretora e todos os presentes, lembrou das visitas realizadas no final de semanâ nas
comunidades do Barra Nova §ul, para a entrega das ruas para dar acesso ao cârro
pipa que abastece a comunidade e o,s demais visitantes e moradores, poís o local é
de difícil acesso. Rogou por suas indicaçÕes que são: término do calçamento da Rua
Espera Feliz no Bairro Guriri, pois Guriri é o cartâo postal do Município; construçâo
área de lazer no Bairro Jambeiro, pois no local só tem uma igrejinha e mais nada,
Vereador Carlinho Simião solicitou aparte, concedido, lembrou dos grandes festejos
que tinha na comunidade sem energia e sem água. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, trouxe um voto de pesar aos
familiares da senhora Cristiane Vieira Martins, lembrou das visitas realizadas as
comunidades do assentamento com o Vereador Carlinho Simião, teceu elogios ao
§ecretário de Defesa §scial, Silmar Quartezani, pelos esclarecimentos sobre o
videomonitoramento e, as boas notícias Delcimar trouxe pârâ a população de Sâg
Mateus. Rogou por suas indicaçÕes que são: calçamento da Rua Êufrásio no Bairro
Boa Vista, rua de difícil acesso; construção de uma quadra poliesportiva coberta e
uma biblioteca na EMEF "Golfinho" no Bairro Arnaldo Bastos, esta escola não possuí
uma quadra coberta e nem uma biblioteca para atender os alunos da mesma. Em
seguida o $enhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memória

do Bairro Âroeira, fez uma visita no Bairro
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Bonsucesso que não foi feito o tórmino do calçamento nâ Rua F, a população tem
dificuldade em passar por esta rua. Rogou por suas indicaçÕes que são:
manilhamentCI e aterro do valão na Rua Lúcio da Hora no Bâirro Bonsucesso, é uma
rua quê precisa de uma certa atenção para dar mâis acessibilidade a cCImunidade;
aquisiçâo de terreno no Bairro Morada do Lago pâra a construção de umâ unidade de
$aúde, a população deste Bairro está carecendo de uma unidade de saúde. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes, que
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu ao
Secretário Albino, Delcimar pelas boas notícias que estão sendo de grande valor para
a comunidade. Rogou por suas indicaçÕes que são: implantação do Centro de
Referência da Juventude com direcionamento para os jovens e adolescentes;
implantaçâo da praça digital, que viabiliza conexâo de internet nas praças da cidade.
ORDHM nO DIA: ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu a votação em bloco as
indicaçÕes no 291 a 30812A21, tendo sido aprovados por unanimidade. Em seguida, o
Senhor Presidente submeteu em votação a moção A4U2ü21, !_endo sido aprovado por
unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o S"úÀRsidente declarou
encerrada a presente Sessão e para constar, eu..........YÀL=2
Delermano Suim - 2" Secretário" Fiscalizei a presente Ata que'l1ãa e achada conforme
será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais componentes da Mesa
Diretora. I

\rrrl
KACIO MEiIDES
Vice-Presidente

CIET' O SUIM
2o Secretário

Presidente


