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Ata n" 02312A21da reunião da 174 Sessão Ordinária, aos 25 (vtnte e ctnco
dias do mês de maio de 2021 (dois mil e vinte um), às 15h00 (quinze horas), reuniu-se
ordinariamente na Câmara Municipalde São Mateus - Estado do Espírito Santo, situada
àAv. Dom José Dalvit 100, Blocos 11 e12 - Bairro SantoAntônio, 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 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 efetuasse a leitura da Ata no

A2212021. Com fundamento no § 1o, no artigo 98 do Regimento lnterno. Não tendo
Nenhum Vereador que quisesse retificar a Ata, considerou-a aprovada. 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 Senhora Secretária, a Vereadora Ciety Cerqueira que fizesse
a leitura do expediente a qual sessão ordinária do dia 251A512021 que continha: PODER
EXECUTIVO: Ofício no 12312021, de autoria do Secretário Municipal de Finanças, Sr"

Francisco Pereira Pinto, protocolado sob no 00059912021, datado de 19 de maio de
2021, que, de acordo com o contido § 4' do art. 9' da casa de Lei Complementar
Federal n" 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, solicita que
seja reservada uma data até o último dia útildo mês de maio, pararealização de reunião
com a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização desta colenda Casa de Leis,
com o objetivo de demostrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 1"
quadrimestre de 2021; OF/PMSM/SMGAB No 27512021, protocolizado sob o no

00061712021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei no

1.94612021; Lei n' 1.94612A21 que - FICA DENOMINADA A CASA DA MULHER
LOCALIZADA NO MUNICíPIO DE SÃO MATEUS-ES DE "CASA DA MULHER _
IOSANA FUNDÃO AZEVEDO" E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PODE
LEGISLATIVO: Requerimento protocolizado sob o no 00060612021, datado de 20
maio de 2021, de autoria do Vereador ROBERTINHO DE ASSIS, solicitando o uso da
tribuna para que o Sr. JONAS RISSI CHAGAS - Coordenador do Campeonato
Evangélico em São Mateus, possa proferir pronunciamento sobre o tema:
.TRAJETÓRA ESPORTIVA E SEUS DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA
DO ESPORTE SOCIAL INSERIDO NOS MUNICíPIOS, ESTADOS E
NACIONALMENTE (NíVEL AMADOR E PROFISSIONAL)"; Requerimento
protocolizado sob o no 00060912A21, datado de 20 de maio de 2021, de autoria do
Vereador CRISTIANO BALANGA, solicitando o uso da tribuna para que o Sr. OLMER
LODI JUNIOR - Engenheiro Civil da Empresa VIP Brasil Empresa de Controle de
Pragas Urbanas e Serviços Ambientais Ltda., possa proferir pronunciamento sobre o
tema "A IMPORTÂNCIA DOS SERVTÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO E AO MElq
AMBIENTE"; Projeto de Lei n' 008i2021, do Poder Legislativo, que DENOMINA O
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTTL MUNTCIPAL CE|M, LOCALTZADO NO
BALNEARIO DE GURIRI, NESTE MUNICíPIO DE SÃO MATEUS, DE "CEIM LUIGIA
UBIZZONI BORDONI". Autoria: Vereadora CIETY CERQUEIRA. ProposiçÕes:
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rcaçao e 32712021 de autorla do VereadorAdecr de Sena, lJoação de terrenoautoria
para construção da sede da colônia de pescadores; Extensão de rede elétrica com
instalação de postes com luminárias na Comunidade Brejo Velho, distrito de Nativo de
Barra Nova; lndicação nos 328 e 32912021 de autoria do Vereador Carlinho Simião,
Calçamento da Rua José Paganini, situada no bairro ldeal (próximo ao Projeto Araçá);
Construção de ponte sobre o valão que obstrui a Rua José Paganini, para interligar os
bairros Fátima e Universitário, bem como término do calçamento da referida via pública;
lndicação nos 330 e 3311202'l de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, Criação de
letreiros turísticos com os dizeres: "EU AMO SÃO MATEUS" e "EU AMO GURIRI", para
serem instalados, respectivamente, nas entradas da cidade e do balneário de Guriri;
Perfuração de poço artesiano no pátio da Escola Unidocente Municipal Corrego do
Dezoito, Distrito de Nestor Gomes; lndicação nos 332 e 33312021 de autoria do Vereador
Cristiano Balanga, Construção de praça pública no bairro Ribeirão; Substituíção do pi

e marcação da quadra esportiva da EMEF Córrego do Milanez, localizada na
Comunidade Km 28, distrito de Nestor Gomes; lndicação nos 334 e 33512021 de autoria
do Vereador Delermano, Aquisição da área de terra onde se localiza o Cemitério dos
Escravos em Nestor Gomes - Km 41, após a ponte sob o Rio São Mateus, para se
tornar patrimônio histórico do município; Construção de rede de esgoto na Rua Raul
Pompéia, situada no bairro Ayrton Senna; lndicação no33612021 de autoria do Vereador
Gilton Gomes, Substituição de lâmpada queimada do poste de iluminação pública
situado na RuaAlfredo Cunha Motta, no bairro Centro; lndicação n's 337 e33812021 de
autoria do Vereador lsael Aguilar, Construção de rede pluvial nas ruas Zoroastro
Valeriano e Ambrosio Lino dos Santos, situadas na Comunidade de Santa Maria, distrito
de ltauninhas; Instalação de academia ao ar livre no terreno da antiga Unidade de
saúde da Comunidade de Nova Lima - distrito de ltauninhas; lndicação no s339 e
34012021 de autoria de todos os Vereadores, Reforma geral do campo Bom de bola,
situado no bairro Vila Nova, bem como construção de praça no terreno anexo ao
referido campo; Calçamento do trecho entre o bairro Alvorada e o loteamento Aguia
Branca, no município de São Mateus - ES; lndicação nos 341 e 34212021 de autoria do
Vereador Lailson da Aroeira, Aquisição de terreno na sede do município para a
construção de cemitério público; Término da construção da rede de esgoto no bai
Ayrton Senna; lndicação n"s 343 e 344t2021 de autoria do Vereador Paulo Fundãol
Reforma da Escola Pluridocente Municipal Antônio Maciel Filho, situada no bairro
Jambeiro; Construção de Unidade de Saúde no bairro Jambeiro; Indicação nos 345 e
34612021 de autoria do Vereador Robertinho de Assis, Reforma e ampliação com
construção de mais 01 (uma) sala no CEIM Claudia Scarinzi, Iocalizado no bairro
Liberdade; Calçamento da Rua Conceição da Barra, lado sul, no bairro Guriri; Moção
no 04912021 Voto de Congratulação do Vereador Robertinho de Assis ao senhor
JONASRISSI CHAGAS, pelos relevantes serviços prestados na área de esporte
Município de São Mateus/ES. DIVERSOS: Oficio 0192812021-4, de autoria do
Secretário Geral das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Sr.
Odilson Souza Barbosa Junior, protocolizado sob n" 00059812021,guê, nos termos do
Art. 129 do Regimento lnterno do Tribunal de Contas, encaminha copia do Parecer
Prévio 0001012020-1 - 2a Càmara, do Parecer do Ministério Público de Contas
0402012418-9, da lnstrução Técnica Conclusiva 0330412018-2, e do Relatório Técnico
00015/2018-1, todos prolatados nos autos do Processo 0364712017-1, que trata de
prestação de Prestação de Contas Anual de Prefeito da Prefeitura Municipal de São

'8
r\!
?(D.+=\l o\õ .(s

:<

Aí 1-b\

I

t
i
rt

v,o
G(u(/)



Câmara Municipal de São Mateus
Estado do Espírito Santo

Mateus, : zulo, que ;_ul-.
de autoria da Presidente Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de São Mateus-ES, Sra. Katriny Cescon Elias, protocolizado sob no 00061412021,
datado de 24 de maio de 2021, que Convoca, o Sr. Cristiano de Jesus Silva e o Sr.

Kacio Mendes dos Santos, indicados a membros do Conselho, para participarem da
eleição de escolha de Presidente e Vice-Presidente do COMDISAM-SM, que será
realizada no dia 27 de Maio de 2021, quinta-feira, às 09:00, na Secretária Municipal de
Assistência Social do Município de São Mateus"; Ofício 0051202, de autoría do Diretor
Geral da Escola Master, Sr. Gleisson Marcos Nimer, protocolado sob no 00061912021,
datado de 25 de maio de 2021, que solicita: Sinalização das vias públicas da área
escolar da Escola Master com lombadas e placas de sinalização, na Avenida Amovim
Leite (frente da escola) e rua lateral, também chamada de Rua do Cemitério. Ato
contínuo, o Senhor presidente usando de suas prerrogativas legais convidando o
Senhor Jonas Rissi, para assumir o banco da tribuna de honra; convida o Senhor
Olmeris Lodi Junior, para assumir o banco da tribuna de honra. De imediato, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao senhor Jonas RÍssi, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, contou uma breve história
sobre sua vida, relatou que participou de um projeto municipal "Menino", trabalhando
na horta, se alimentando do próprio suor, mais na frente se ingressou em uma escolinha
de futebol, com 16 anos entrou par ao departamento de Esporte do Município, hoje ele
trabalha no esporte que usa a "Palavra de Deus" no futsal evangélico. Fizeram uma
homenagem ao senhor Jonas Rissi, pelo trabalho que realiza dentro de São Mateus no
esporte evangélico. Onde o mesmo usa o futebol e futsal como meio de evangelizar. O
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador lsaelAguilar, que parabenizou o
Jonas Rissi, pelo trabalho de evangelização e no futsal. Em seguida o senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, parabenizou o trabalho,
pelo ser humano que é. Em seguida o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Delermano Suim, que parabenizou e enalteceu ao Jonas pelo
profissionalismo e o temor a Deus. Em seguida o Senhor Presidente concede
palavra ao Vereador Cristiano Balanga, parabenizou pelo trabalho e esforço
esporte e, que tem vários profissionais no esporte através do empenho dele. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho de Assis,
parabenizou ao Secretário Jasson que veio trazer uma notícia sobre o Centro de
Referência da Juventude e, ao Jonas Rissi, que tem desempenhado um belo trabalho
na secretária, que vem conquistando jovens par ao esporte. Em seguida o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes, que descreveu o senhor
Jonas dentro do esporte, um ser humano que luta pelo esporte dentro do Município,
expressou o desejo que tem e ver São Mateus decolar em atividades esportivas e em
obras por um Município melhor. Em seguida o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Senhor Olmeris Lodi Junior. Que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora
e todos os presentes, relatou que a empresa VIP BRASIL, a empresa está em São
Mateus há mais de uma década prestando serviço de recolhimento de resíduos e
serviços ambientais. O Senhor Olmeris é Engenheiro Civil e trabalha em parceria co
a empresa Vip Brasil nos serviços ambientais, que são: depósito de resíduos sólid
de saúde, de resíduos sólidos de construção e agora implantando em São Mateu
estação de tratamento de águas industriais e esgoto sanitário. Hoje o recolhimento
esgoto é descartado no Município de Cariacica estão organizando para implantar
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ateus uma estação de tratamento, pois melhor em questao de custo deor em questao
gerando mais renda para o Município devido ao recolhimento dos tributos, a fossa é em
forma de biodigestor. Em seguida o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Delermano Suim, relatou do desejo de conhecer os projetos da empresa, as
destinações finais desses resíduos. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Lailson, relatou o desejo de conhecer o projeto e de desenvolver algo a mais
pela comunidade onde a estação de coleta está localizada. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra a Ciety, que expressou sua felicidade em ver jovens
atuando em grandes empresas. Tudo que todos poderem fazer para ajudar o meio
ambiente é a gente está abraçando a vida e dizendo que a gente quer continuar aqui.
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga,
que parabenizou ao engenheiro Olmeris pelo projeto que o mesmo foi convidado a
conhecer e teve uma devolutiva positiva do projeto da empresa Vip Brasil, o Vereador
Lailson já havia passado algumas informaçÕes e gostaria que no final pudesse marcar
uma agenda para que os demais Vereadores pudessem conhecer o projeto da
empresa, ressaltou que o Município precisa dar valor as empresas que trabalham com
legalidade onde geram impostos para o Município e, que são sabedores que no
Municípío há empresas que trabalham sem documentação legal. GRANDE
EXPEDIENTE: Ato contínuo, com 08 (oito) Vereadores inscritos, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao VereadorAdeci de Sena, que iniciou sua fala cumprimentando
a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memória do Jonas quando estavam
povoando o Campo Grande, onde iniciou o festival do caranguejo e camarão e, agora
em 2021 começaram a realizar o torneio de povos dos manguezais, ele sempre esteve
lá com sua equipe fazendo o campeonato acontecer, que foi criado pela Faesa e Ufes,
onde fizeram o reconhecimento dos povos tradicionais do Espírito Santo, onde o
Campo Grande e Nativo e, eles atenderam a demanda daquelas comunidades. Falou
para o Olmeris da Vip Brasil, que o meio ambiente precisa de nós, nós precisamos
socorrer o meio ambiente. Na comunidade do Ranchinho vai ter entrega da estrada.
Relatou que conseguiu uma cirurgia que lutava há anos para ser realizada em Vitória e
em semanas conseguiu em Conceição da Barra e, que agora e hospital de referê
em cirurgia ocular. Rogou por suas indicações que são: doação de terreno
construção da sede da colônia de pescadores, é der grande necessidade de um local
para que nossos pescadores e pescadoras, pois estão trabalhando hoje de aluguel;
extensâo de rede elétrica com instalaçáo de postes com luminárias na comunidade
Brejo Velho dístrito de Nativo de Barra Nova, esta comunidade está precisando de uma
iluminação de qualidade, para ter mais segurança e qualidade vida daquela
comunidade. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora
Ciety Cerqueira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora, a Rose por estar
aniversariando hoje e, todos os presentes, o Secretário de Governo e o Secretário
Desenvolvimento e o Prefeito foram a Brasília buscar recursos para o Nosso Município.
expressou sua felicidade em ter sido contemplada com calçamento que será para as
comunidades dos Km. Expressou sua felicidade e que grandes emendas que estão
chegando para o Município. rogou por suas indicaçÕes que são: com placas
letreiros "eu amo São Mateus", "eu amo Guriri", para embelezar ainda mais a cidade de
São Mateus; perfuração de poço artesiano no pátio da escola Unidocente Municipal
Corrego do Dezoito, pois a escola está precisando de água. Parabenizou aos
agricultores, pois no dia 25 de maio comemora-se o dia do trabalhador rural. Em
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segulda, o ente passou a caderra da presldencla para o
para assumir a tribuna para proferir seu discurso "Senhor Presidente, Senhora
Vereadora, Senhores Vereadores, servidores, público que assiste nossa transmissão.
'Nesse momento somos todos velejadores enfrentando um mal tempo que veio sem
anúncio, é hora de unir a tripulação e, mais do que nunca estar no mesmo barco', sob
a inspiração do nosso sempre Governador Paulo Hartung, inicio esse discurso para me
dirigir aos meus Pares e a sociedade mateense. Nobres Pares, as assertivas lançadas
pelo Governador Paulo Hartung, nada mais, nada é, no momento propicio, se encaixa
como uma luva, no momento em que vive nosso País e, no momento que vive nosso
Município. precisamos pensar e refletir é hora de união, é hora de darmos as mãos, por
esse momento terrível que ó decorrente desta pandemia. Recebi uma notícia agorinha
mesmo que a tia de um servidor desta Casa veio a obito por complicaçÕes desta peste
perniciosa chamada covid-19. Anteriormente. o nosso Vice-presidente, Kacio Mendes,
trouxe aqui, que também faleceu lá na Cohab, uma pessoa muito querida, salve engano
Didi, então é momento de pararmos com essas discórdias, por que o momento eleitoral
é 2022, é 2024, ate lá precisamos estar unidos em prol de único objetivo, trazer
melhorias para nossa sociedade, eu aprendi desde cedo, onde sobra paixão sobra
razáo. São Mateus vive um novo momento, a nossa estabilidade política que hoje temos
na cidade é que tem gerado empresas como essas que acaba de dizer que projetos
que vai gerar empregos, como a Oxford, quer conforme falamos anteriormente, mas
500 empregos. São Mateus vive um novo momento, o Governador vai despejar obras
aqui que eram inimagináveis a pouco tempo, a partir de junho ou julho eu não posso
mostrar mas o que eu tenho de levantamento de obras que vão vir para cá Nobres
Pares, vocês já ouviram isso do próprio Secretário de Governo e do próprio Secretário
de Desenvolvimento e do proprio Prefeito, são muitas obras, obras que não aconteciam
no passado, por isso é o momento que a gente vai falar sempre, momento de
convergência e de união, quando há união, há estabilidade política, tudo converge a
favor, pois pela primeira vez teremos em São Mateus uma inauguração de uma obra
pelo Presidente da República, não estou aqui falando se é Bolsonaro ou se é Lula, e
estou falando que o cargo, que é a liturgia do cargo de Presidente da República)
independente de laços de bandeiras políticas, São Mateus vai passar a ser a vitrine do
País, esse é um momento de convergência, é um momento que devemos demonstrar
o potencial da nossa cidade, quantos empresários vão estar olhando para nossa
cidade? Quem sabe não desperta lá em São Paulo, no Rio de Janeiro alguém querer
conhecer São Mateus e aqui investir, é que estou falando que é um ou outro, mas sim
a liturgia do cargo, o Brasil estará em São Mateus e, isso tudo como falei anteriormente
é porque temos estabilidade política no Município, dito pela própria Vice Governadora,
no lançamento do Cartão Solidário, é disso que se trata, vamos nos unir, os mateen
agora, vamos nos unir, que é momento de união, é momento de buscarmos soluçÕes,
pois nós sabemos que esta pandemia trouxe muito desemprego e, não tem um
Vereador que não sinta isso na pele, toda semana, quase todo día, é algum amigo, é
algum conhecido em busca de um emprego, mas para isso nós temos que estar
irmanados no mesmo objetivo com estabilidade política do Município para que nós'
possamos trazer tanto a nível Federal quanto a nível Estadual recursos e buscarmos
investimentos empresariais, é esse o nosso papel, vai ter alguns puxões de orelhas?
Vai, vai ter alguma crítica? Vai, mas é o nosso papel, mas o primordial papel é junto,
unidos buscarmos o melhor para o nosso povo. Na sexta-feira, estivemos juntamente

a,{(D?E
\9 (D
*\-r =

,o,
-t
d)
ga
o
.J

ê
Gê-

:g(J
"(E:<



Câmara Municipal de São Mateus
Estado do Espírito Santo

com o na, com o no Albtno, com os
Gomes, Cristiano Balanga e com o nosso Vice Presidente, Kacio Mendes, ali no Bairro
São Pedro, Bairro Vitória, para inaugurar ali duas ruas, duas travessas, que há muito
tempo aquela comunidade estava ansiosa e ali, foi só uma das inúmeras que virão por
ai, 50mil metros2 de calçamento virão nos próximos dias com recursos próprios, eu não
estou aquifalando dos investimentos que teremos no Bairro Liberdade, no BairroAyrton
Senna, vai ter e muitos milhões de investimentos, nesses Bairros, eu estou falando de
50 mil metros2 de calçamento de recursos próprios do Município, é isso, em poucos
meses esta Casa e o Executivo já estão mostrando para o que veio, pois o próprio
Prefeito falou e agradeceu a oportunidade de agora poder trabalhar e, nós com certeza
juntos, unidos iremos fazer tudo aquilo que sempre falei, nós vamos fazer história e,

isso íncomoda, mas nos não devemos dar ouvidos a aqueles que por aqui passaram e
não fizeram nada, eles que estão incomodados que fiquem para lá, o mais importante
é que possamos continuar imbuídos para trabalhar em prol da nossa sociedade. Mas
aqui também, eu quero chamar a atenção nesta Casa de Leis, do Chefe do Poder
Executivo, do Ministério Público por que aconteceu um fato e um cidadão me ligou e
me falou coisas que eu fiquei surpreso pois não sabia, apesar de ter participado de uma
audiência em que eu também não sabia do se tratava fui pego de surpresa naquele dia
pelo Nobre Vereador Cristiano Balanga, a respeito do plantão das farmácias, não existe
plantão por 24horas, se um cidadão hoje ficar doente de madrugada e precisar do
medicamento, ele morre, por que as farmácias estão fechadas e, segundo eu pude
apurar e aqui está a minha procuradoria na pessoa do um amigo doutor Vitor e, que já
determino diante mão, que a gente possa junto com o Ministério Público e esta Casa
modificar a lei que deu aso a que fique fechado essas farmácias por exigências de um
farmacêutico durante as 24horas, ai nenhuma farmácia aguenta pagar, então
precisamos fazer este debate junto com o Executivo, junto com o ministério Público
para que nós possamos dar aos nossos cidadãos dignidade, hoje foi o filho do amigo
meu, amanhã pode ser meu filho, pode ser o seu, então eu chamo a atenção desta
Casa para que principalmente a nossa Comissão de Saúde, aqui sobre a Presidência
do Vereador Robertinho de Assis, que possa debruçar sobre esse tema por que
inadmissível o nosso cidadão não ter uma farmácia caso precise na madrugad
Também, gostaria de falar e chamar a atenção também do Executivo que também irei
tazer uma indicação, que ali na Escola Master, é uma escola que há inúmeros
estudantes, porem aquela avenida Amocin Leite, não há um redutor de velocidade, não
há sinalização informando que ali existe uma escola, os pais dos alunos estão
reclamando que estão trazendo risco para seus íilhos a velocidade que os carros
passam naquela avenida e, ai vou conclamar todos os Vereadores que na próxima
sessão vamos sentar com o Secretário de Obras, para que na próxima sessão
possamos fazer uma indicação e quer possamos resolver essa situação que é
gravíssima, pois se acontecer alguma cosia com um aluno a responsabilidade é poder
público e nós não queremos isso" Por último, quero homenagear aqui o Nobre
Deputado Estadual Coronel Alexandre Quintino, um Deputado que está trazendo
milhões em emendas parlamentares para o nosso Município, principalmente para os
Bairros Ayrton Senna, Liberdade e Nova São Mateus, ele solicitou uma agenda comigo
e eu irei convidar todos os demais Vereadores para que possamos dialogar com ele,
por que independente de bandeira política, ele está trazendo estes investimentos e vai
beneficiar todos o nosso povo, então assim que ele marcar eu aviso pois gostaria que
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os fossem ao g e, ate mesmo agradecer por
trazendo para nossa cidade. Gostaria de informar a esta Casa e toda a sociedade
anunciou aqui a Vereadora Ciety Cerqueira, o nosso Prefeito se encontra em Brasília
hoje, recebi algumas informações do encontro que já tiveram lá a Petrocity está mais
firme que nunca, eles estavam dentro do escritório da Petrocity em Brasília com
encontros alvissareiros para nossa cidade e, ai vai ser um divisor de aguas, com tudo
que o governo Federal está fazendo, com tudo que o governo Estadual vaifazer e mais
a Petrocity, virou a cereja do bolo. Estamos no rumo certo, no caminho certo. E por
último, quero deixar aqui a minha homenagem a nossa servidora há mais de 30 anos,
que está fazendo anos hoje e, eu não poderia deixar aqui o meu carinho, o meu
apresso, para a nossa amiga RoseaneAlmeida, eu a chamo de Dica, vocês não podem
chamar, meu muito obrigado. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Gilton gomes, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos
os presentes, falou sobre a indicação do recapeamento da rua, agradeceu ao trabalho
que foi atendido pelo Prefeito Daniel, parabenizou a Servidora Roseane pela passagem
de seu aniversário. 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 das reuniÕes que teve na semana pretérita, relatou do desejo de
melhorar o esgoto para depois o calçamento das Rua de Guriri, Nativo. Rogou por suas
indicações que são: construção de ponte sobre o valão da Rua José Paganini, que
interliga os Bairros Fatima a o Universitário; e calçamento desta mesma Rua. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, expressou sua
alegria na entrega de duas travessias no BaÍrro Vitória ao Bairro São Pedro, agradeceu
a engenheira Thais pelo projeto do campo do campo de futebol do Bairro Seac. Rogou
por suas indicações que são: a construção de uma praça na comunidade Ribeirão, para
ter uma área de lazer para os idosos e familiares; substituição do piso e marcação da
quadra da escola do Km 28 para as crianças poderem usufruir daquela quadra. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, rogou por s
indicaçÕes que são: aquisição de uma área de terra onde se localiza a ponte do rio São
Mateus para ser tombado como patrimônio histórico municipal, o local gera um marco
simbolico para a historia do Município; construção de rede de esgoto na Rua Raul
Pompéia, situada no Bairro Ayrton Senna, para melhorar e ter um recolhimento
desejável para o esgoto. 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, relatou sobre as obras que estão sendo feitos em toda São Mateus.
Rogou por suas indicaçÕes que são: aquisição de terreno na sede do Município para a
construção de um cemitério público, com o pedido para todos os Vereadores assinem
juntos, o Senhor Presidente determinou para que incluíssem todos os Vereadores nesta
indicação; término da construção da reder de esgoto no Bairro Ayrton Senna, um
problema que precisa ser resolvido e, o Bairro receberá alguns metros de calçamento.
O Vereador roga para que a empresa ECO 101 para a instalação de redutor de-

velocidade na lateral da BR 101 proximo a feirinha do Vila Nova. 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, relatou sobre os golpes'que
estão acontecendo no balneário de Guriri das vendas de lotes para mais de uma
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pessoa, dos lotes que os, parabenrzou a serv oseane
Almeida pelo aniversário. ORDEM DO DIA: Ato contínuo, o Senhor Presidente
submeteu a votação as indicaçÕes no 326 a 34612021, tendo sido aprovado por
unanimidade. Submeteu a votação a moção A49nA21 tendo sido aprovado por
unanimidade. Não havendo mais nada a trata,riq Senhor Presidente declarou encerrada
a presente Sessão e para constar, eu....--SL) Delermano Suim

- 2' Secretário. Fiscalizei a prespnte Ata quà\àà e achada conforme será assinada por
mim, pelo Senhor Presidente e, is componentes da Mesa Diretora.
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