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Atana A2512A21 da reunião da 19u Sessão Ordinária, realizada aos 08 (oito) dia do mês de
junho de2021 (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 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
10 (dez) presentes, o VereadorAdeci de Sena, apresentou uma justificativa de sua falta por um
procedimento cirúrgico. Alicerçado no art. 98 do Regimento lnterno, o senhor presidente
determinou à senhora secretária Ciety Cerquelra para efetuasse a leitura daAta no A2412021.
Com fundamento no § 1o, do artigo 98 do Regimento lnterno. Não tendo nenhum Vereador que
quisesse retificar a Ata, será considerada aprovada por unanimidade. A segui, o Senhor
Presidente determinou à Senhora Secretária, a Vereadora Ciety Cerqueira que fizesse a leitura
do expediente sessão ordinária do dia 0AA612021 que continha: PODER EXECUTIVO:
OF/PMSM/SMGAB N" 28112021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o
n' 000657/2021, datado de 01 de junho de 2021, que encaminha Respostas das lndicações n"
326 a 34612021; OF/PMSM/SMGAB N" 27712021, protocolizado sob o n' 00065812021, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei n" 1.94712021; Lei n' 1.94712021 que

- "Dispõe A Publicação, Na lnternet, Da Lista De Espera Dos Pacientes Que Aguardam Por
Consultas (Discriminadas Por Especialidade), Exames E lntervenções Cirúrgicas E Outros
Procedimentos Nos Estabelecimentos Da Rede Pública De Saúde Do Município E Dá Outras
Providências"; OF/PMSM/SMGAB N" 27812021, protocolizado sob o n' 00065912021, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei n" 1.94812021; Lei n' 1.94812021 que

- "Cria Homenagem ao professor destaque no Município de São Mateus-ES e dá outras
Providências"; PODER LEGISLATIVO: Requerimento protocolizado sob o no 000670/2021,
datado de 02 de junho de 2021, de autoria do Vereador ROBERTTNHO DE ASSIS, solicitando
o uso da tribuna para que a Sra. Benedita Duarte Menegussi (Diretora), possa proferir
pronunciamento sobre o tema: "Relevantes serviços prestados na área da Educação";
Requerimento protocolizado sob o no 00067212021 , datado de 07 de junho 2021, de autoria
Vereador CARLINHO SlMlÃO, soticitando o uso da tribuna para que o Sr. Herikson Locatelli
Mattos (Presidente do SINDSERV), possa proferir pronunciamento sobre o tema:
"Apresentação das demandas dos servidores públicos". Proposições: lndicação nos 368 e
36912021de autoria do Vereador Carlinho Simião, Reforma da Unidade de Saúde de Nativo de
Barra Nova, distrito de Nativo de Barra Nova; Capina, limpeza e varrição das ruas e avenidas,
Iado norte, no bairro Guriri; lndicação nos 370 e 37112021 de autoria da Vereadora Ciety
Cerqueira, Perfuração de poço artesiano CEIM Georgina, situado no assentamento Palmeira,
distrito de Nestor Gomes; lndicação no" 372 e 37312021 de autoria do Vereador Cristiano
Balanga, Construção de quadra de areia no Residencial Jacuí, situado no bairro Aviação;
Reforma do vestiário, banheiros e bancos de reserva do campo de futebol da comunidade 13
de Setembro, Córrego da Areia; lndicação n" 374 e 37512021 de autoria do Vereador
Delermano Suim, Calçamento da rua principal da Comunidade Córrego do Piqui, neste
município, com extensão de 2.600 (dois mil e seiscentos) metros; lmplantação de academia ao
ar livre na Comunidade Córrego do Piqui, neste município de São Mateus - ES; lndicação nos

376 e 37712021de autoria do Vereador Gilton Gomes, Substituição de lâmpadas comuns
postes de iluminação pública, situados nas avenidas Gileno Santos e Antônio Lougon Moulin,
no bairro Bonsucesso ll, por outras a vapor de sódio (LED); Pavimentação das ruas Maranhão,
Padre Ângelo Compri e Santa Catarina, situadas no Loteamento Caiçaras, no bairro Santo
Antônio; lndi nos 378 e 37912021 de autoria do Vereador lsaelAguilar, lmplantação de
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sistema de vídeo monitoramento na Comunidade Santa Maria, distrito de ltauninhas;
Calçamento da rua Alecrim, situada na Comunidade Dilô Barbosa, distrito de ltauninhas;
lndicação nos 380 e 38112021de autoria do Vereador Kacio Mendes, Construção de uma área
de lazer no bairro San Remo, em área pertencente ao município de São Mateus - ES; lnclusão
das lactantes com ou sem comorbidades no grupo prioritário do plano de imunização contra a
Covid-19, no município de São Mateus - ES; lndicação no' 382 e 38312021 de autoria do
Vereador Lailson da Aroeira, Criação de ponto de ônibus com construção do respectivo abrigo
na avenida Dom José Dalvit, aproximadamente 20 (vinte) metros da entrada/saída do
Senai/Câmara Municipal, neste município; Reordenamento do trânsito nas ruas São João e
Copa 70, situadas no bairro São Pedro, tornando-as em mão única; lndicação nos 384 e
38512021de autoria do Vereador Paulo Fundão, Limpeza e capina do valão localizado no bairro
Morada do Ribeirão, neste município; Calçamento da Rua Antônio Moreira Sobrinho, Bairro
Ayrton Senna, neste Município; lndicação nos 386 e 38712021 de autoria do Vereador
Robertinho de Assis, Construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) no Bairro Liberdade,
neste município; Retorno da utilização de tablets pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
do município de São Mateus - ES; Moção no 05312021 voto de pesar do Vereador Delermano
Suim aos familiares do Pastor JOÃO BERNADO DA CRUZ, em virtude do seu falecimento
ocorrido no dia 01 de junho de 2021; Moção no 05412021 voto de congratulação a senhora
BENEDICTA DUARTE MENEGUSSI, pelos relevantes serviços prestados à área da Educação,
neste Município. DIVERSOS: Projeto de Lei no 008120211, do Poder Legislativo, que
"DENOM|NA O CENTRO DE EDUCAÇÃO TNFANTTL MUNtCtpAL - CE|M, LOCALTZADO NO
BALNEARIO DE GURIRI, NESTE MUNICíPIO DE SÃO MATEUS, DE 'CEIM LUIGIA
UBIZZONI BORDONI"". Autoria dos Vereadores: Ciety Cerqueira, Adeci de Sena, Carlinho
Simião, Cristiano Balanga, Delermano Suim, Gilton Gomes, lsael Aguilar, Kácio Mendes,
Lailson da Aroeira, Paulo Fundão, Robertinho de Assis. Em seguida, o Senhor Presidente
usando suas prerrogativas legais, convidou a Senhora Vereadora Ciety que adentrasse com o
Senhor Victor Eduardo (professor) como pedagogo e, agora faz parte da equipe da Secretaria
Municipal de Educação de São Mateus, para entregá-la a homenagem de congratulação de
sua autoria. Em seguida, o Senhor Presidente convidou a Senhora Benedita Duarte para
assentar-se no banco de honra. De igual forma, o Senhor Presidente convidou ao Senhor
Herikson Locatteli para adentrar e assentar-se no banco de honra. Usando suas prerrogativas
legais, o Senhor Presidente convidou a Senhora Marilene de Souza para assentar-se no
de honra" Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Senhora Benedicta
que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, Benedicta Duarte
Menegussi, nascida no dia 28 de junho de 1942, no município de São Mateus, no Bairro Centro,
e filha de João Duarte e Ana Barbosa Duarte, ambos nascidos também em São Mateus. Seus
pais tiveram seis filhos biologicos e mais cinco adotivos, sendo ela a filha do meio. Nasceu e
cresceu nas imediaçôes da Praça São Mateus e seu pai tinha um açougue no mercado do
Porto. Sua mãe era do lar e tinha a grande colaboração deus suas únicas filhas mulheres.
Benedicta, conhecida por Marluza, assim era chamada especialmente por seu pai, nome de
preferência dele. Começou a trabalhar muito cedo, era responsável por ajudar seu pai, que
matava bois para o açougue. Tinha que carregar latas d'agua do rio, subir a ladeira do besouro,
bem que lavar roupas. Ainda nesse tempo lavava engomava roupas "para fora" e, era um
trabalho que rendia alguns trocados. Sempre trabalhou muito desde muito criança. Estudou o
curso primário no grupo EscolarAmâncio Pereira, em seguida numa Escola de Conceição da
Barra e logo após no colégio Ceciliano Abel de almeida. Nessa época, como não tinha recurso
para comprar cadernos novos, escrevia em folhas que achava na lixeira. Assim, estudou o curso
colegial, em turmas onde grande parte alunos pertencia a classe dos ricos. Os pobres,
dificilmente tinham oportunidade de estudar, então era a minoria. Devido a sua origem humilde
enfrentou dificuldade em concluir os estudos. Conseguiu se formar no curso Normal e logo em
seguida ingressar na carreira de Professora Primária. Na ocasião, foi lotada para ministrar aulas
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em São Jorge de ltauninhas, posteriormente em Agua Limpa (todos, colégios do interior).
Chegava às escolas através de caronas nos carros de leite, caminhões pau-de-arara, carros
de boi, e até bicicleta. Por lá, fez grande história com seu trabalho, sempre com muita
responsabilidade e compromisso. Lembra, que tinha que trabalhar, ter os seus filhos e cria-los,
com todas dificuldades de chegar até o local de trabalho. Sempre deixava as filhas por conta
das vizinhas, onde morava então, no Bairro Fatima. Casou-se com Flauzino Menegussi e teve
quatro filhos. Criaram seus filhos, logo no início, com muita luta e dificuldade, mas nunca deixar
de vislumbrar sonhos e um futuro melhor para eles. Sempre foram exemplo de prosperar com
muito trabalho e dedicação. Conseguiram construir uma casa própria, na Rua Dr Moscoso e
assim puderam dar dignidade a família. Com o salário de professora, ajudou muito na melhoria
das condiçôes de vida. Depois de alguns anos trabalhando em Colégios do interior, veio atuar
o Amâncio Pereira e ali alfabetizou muitas crianças, que hoje contam histórias da excelente
professora primária que tiveram, sempre muito exigente e com uma didática para ensinar,
invejável. Se formos perguntar a cada cidadão, que desenvolveu todo tipo de profissão em sua
vida adulta, que passou por um banco da Escola, em que esta educadora atuou e fizermos a
seguinte pergunta: - teve alguém importante para você se tornar o profissional que é hoje? Ou
alguma professora que está sempre em sua memória, que traz alguma lembrança daquela
época? Assim são os relatos deles: - teve uma professora minha! Eu tive uma professora que
foi muito especial! Uma grande professora, que foi uma pessoa que me incentivou muito! Ela
me inspirou a olhar para o outro, a ser uma pessoa consciente, responsável! Ela cuidava muito
da gente, parecia uma galinha assim, com seus pintinhosl Chamava nossa atenção para a
disciplina, cobrava que fizéssemos tudo certo, mas era para o nosso crescimento. Acreditava
no potencial de cada um! E nunca dizia: não, não vai fazer..., mas dizia assim: ah, deixa eu
escutar, ou seja, acolhia a gentel Ela tinha uns olhos verdes, os cabelos enrolados, ara baixinha,
muito exigente, queria a perfeição nos estudos, organização nos cadernos, leta redondinha e,
seus olhos brilhavam, quando a demonstrava que havia aprendido o que ela tinha ensinadol
Era uma pessoa com energia, sabe? As perguntas de seus ex-alunos a ela: como a Senhora
conseguia naquela época, saber tanto de seus alunos? Você olhava para gente e já sabia tudo.
Acredito que isso se chama afeto, amor, dedicação! Uma coisa importante que aprendi, foi
sobre abraçar o outro, se colocar na condição do outro e, sobre ética. Você me ensinou que o
senso de justiça está em todas as profissões, isso eu só consegui aprender com a senhora...
você segurou em minha mão, para escrever os meus primeiros traços de letras, me deu a m
e me incentivou a tudo. Isso marcou muito, sabia? E como era o nome dela? Dona Benedicta!
Benedicta Duarte... Benedicta foi uma professora brasileira, mateense, com quase meio
secul9o de magistério e, com todos as dificuldades que a profissão exigia, contribuiu para uma
educação de milhares de crianças, adolescentes e até adultos. Agora, pessoas formadas, eles
nunca se esqueceram da professora que marcou a vida escolar deles. Hoje, ela sente-se muito
honrada em caminhar pelas ruas da cidade e outros lugares e se encontrar com seus ex alunos
e professores que atuaram nas escolas, em que diretora ou professora, que tecem altos elogio
e agradecimentos. Quando já tinha uma longa caminhada como professora, foi convidada a
assumir a direção da Escola Américo Silvares, no bairro Vila Nova. Na época, as instalações
físicas desta escola eram precárias, sendo um barracão de tábua e a clientela muito carente"
Conseguiu viabilização de verba, junto ao governo estadual, na época de 80, onde foi
construído o prédio, que funciona hoje. Atuou na frente dessa instituiçáo por um longo período
e em seguida foi convidada a ser diretora da escola Dr. Arnóbio Alves de Holanda, Balrro Cohab.
Também construiu vários feitos e trouxe aquela comunidade escolar, qualidade de ensino, uma
equipe de professores de qualidade, pais e alunos muitos satisfeitos com o desenvolvimento
da escola. Ao adquirir virludes exemplares de líder, como Diretora ativa e zelosa, foi convidada
a liderar uma das maiores escolas de São Mateus, a Professor João Pinto Bandeira. Ali fez um
grande trabalho dedicando muitas horas por dia, em prol de organizar, resgatar a qualidade do
ensino e estabelecer a ordem e disciplina. A instituição oferecia curso técnico em contabilidade
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e por lá passaram muitos alunos que posteriormente iria formar a grande massa trabalhadora
do Município. o jovem tinha a opção de escolher dois cursos na cidade, ou fazia o magistério,
ou contabilidade, pois eram as opções profissionalizantes do "2o grau". Vale trazer pra esse
conjunto de feitos, as muitas relações de amizade que criou, por onde passou, que sempre
participou de eventos beneficentes, ajuda aos mais necessitados, comunidades carentes,
angariando fundos de ajuda às escolas. Com isso arrastava um grande número de
colaboradores, que arregaçavam as mangas para ajudar. Concluiu a sua carreira profissional
com o titulo de uma das melhores diretoras que as escolas de São Mateus, já tiveram outrora.
Trago aqui uma afirmação que a representa como uma grande líder que foi: "uma pessoa que
faz sempre o seu melhor se torna naturalmente um líder, apenas pelo poder do exemplo."
Assim, se confirma a frase na prática; liderar é a arte de influenciar pessoas. Essa foi a
experiencia e o grande legado deixado, especialmente em sua caminhada profissional ... o bom
líder nunca fala: - vál E sim, - vamos! Sempre junto com a equipe. Destacam-se algumas de
suas grandes qualidades, tanto no trabalho, quanto em sua vida familiar e social: doação,
coragem, honestidade, paixão e exemplo. "Existem pessoas que apenas querem que algo
aconteça e outras que tomam uma atitude e fazem âcontecer." A iniciativa da Câmara de
Vereadores de prestar Votos Congratulações pelos trabalhos prestados à sociedade, na área
educacional, homenageando Benedicta Duarte, vem prestigiar uma grande educadora do
município, mas não podemos deixar de resgatar, quão valorosa é a profissão do Professor,
justamente a profissão que forma todas as outras. E sempre que pensarmos nas demais
profissôes do mundo, temos que lembrar como os educadores foram importantes na vida de
cada um deles. E isso temos como grande lição: Professor não deve se fufiar de fazer
declaração de amor ... sem educação séria, ética, de compromisso, amorosa, dedicada,fazer
além de ensinar conteúdos, nada vai acontecer... portanto, a gente tem que continuar
valorizando essa educação, essa que torna possibilidades de uma vida melhor. Essa educação
que D. Benedicta fez e tantas outras fizeram e fazem ainda, em cada lugar desse grande país.
"Educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo". (Nelson Mandela). Obrigada
Vereadores, por criar este espaço de valorizaçáo do Professor, da educação e pela merecida
homenagem por essa grande mulher! Benedicta está aqui hoje para receber este título. É viúva,
completa 79 anos esse mês, leva uma vida bem ativa, feliz e satisfeita. Mora com filha
Marisfram, em Guriri, tem 9 netos, 2 bisnetos e vive rodeada de seus familiares. Eu sou Marcia,
filha da homenageada, agradeço a Deus pela vida longa de minha mãe e a todos que
contribuíram para a realização deste momento. Muito obrigada. Em seguida, o Senho
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes que parabenizou a D. Benedi
Duarte pelos serviços prestados ao Município de São Mateus. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião que parabenizou a eterna professora, D.
Benedicta, lembrou das viagens para Aparecida do Norte, das padicipações das orações e
brincadeiras. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano
Suim que parabenizou a senhora Benedicta Duarte pelo legado de trabalho por onde passou,
de ética e amor a profissão. E seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Cristiano Balanga, que parabenizou as falas da Marcia e a dona Benedicta, pelo trabalho pela
comunidade escolar do Município, Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra
Vereador Robertinho de Assis, que agradeceu a esta Casa de Leis por ter aceito o requerimento
de moção de congratulação a Senhora Benedicta, que foi um grande baluarte dentro do
Município na área da Educação. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a
Vereadora Ciety Cerqueira, como a senhora Benedicta pegava folhas velhas para poder
estudar, a senhora Vereadora relatou que vinha para os Bancos pedir papeis que sobravam
para que seus alunos pudessem escrever, parabenizou a Dona Benedicta pelo trabalho na
Educação Mateense. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio
Mendes, expressou sua alegria em poder falar sobre a importância da presença de Dona
Benedicta fazer parte de sua infância, relatou da enorme gratidão que tem pelos conselhos que
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a professora sempre lhe deu. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Lailson da Aroeira, expressou sua emoção das declarações dos colegas para a dona
Benedicta, e relatou que quantos que faleceram e não puderam receber uma homenagem em
vida, expressou a alegria em ver como ela coloca a família em destaque, pelos cuidados e zelo
de cada familiar por ela. Em Seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
lsael Aguilar, parabenizou ao Colega Robertinho pela moção de congratulação de contar a
história da dona Benedicta e, pelos cuidados dos familiares para com ela. Em Seguida, o
Presidente, Paulo Fundão, fez memória da sua infância na rua onde dona Benedicta morava,
as amizades com os filhos da mesma e como a ela fez parte de sua infância. Em seguida, o
Senhor Presidente convidou o Senhor José Fernandes, Diretor da FVC, para adentrar e tomar
assento no banco de honra. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Sen
Marilene, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, falou da
felicidade em estar fazendo a transição do nome do CEIM "Tesouro da llha" para "CEIM Luigia
Ubizzoni Bordoni". A Senhora Luigia Bordoni, fundou o centro de educação infantil no Município
de São Mateus, uma pioneira na educação. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Senhor Herikson Locatelli, que iniciou a fala cumprimentando a Mesa Diretora e
todos os presentes, que trouxe um estudo da folha de pagamento da Prefeitura de São Mateus
na gestão do ex Prefeito Amadeu Boroto e do Prefeito Daniel Santana. GRANDE
EXPEDIENTE: com 08 Vereadores inscritos, em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora
e todos os presentes, cobrar novamente sobre os serviços prestados pela concessionária ECO
101 , nas comunidades do Seac ao Rodocon, o mesmo levou estas reclamações aos níveis dos
Deputados Estaduais. Manifestou sua alegria pela visita que o Senhor Presidente da República,
onde estará entregando as casas. Rogou por suas indicações que são: construção de uma
quadra de areia no Residencial Jacuí, pois a localidade não tem área de lazer para os
moradores; reforma de vestiário, banheiros e bancos de reserva do campo de futebol na
comunidade 13 de setembro, Córrego da Areia. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Carlinho Simião, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e
todos os presentes, fez uma síntese da agenda da semana passada, esteve reunido no
auditorio da Secretaria de Educação que juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, onde
assinaram um acordo de trabalho com a educação ambiental no Município, também esteve
Guriri em reunião com a comunidade onde reivindicaram a limpeza no balneário. Rogou
suas indicações que são: reforma da unidade de saúde do Nativo de Barra Nova, já teve u
reforma, porém está precisando de uma nova reforma; capina, limpeza e varrição das ruas e
avenidas, lado norte Guriri. 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, rogou por suas indicaçôes que são: construção de unidade Básica de Saúde no
Bairro Liberdade, onde a comunidade tem público que suporta uma unidade de saúde; retorno
da utilização de tablets pelos agentes comunitário de saúde (ACS) do Município de São Mateus;
falou de sua moção de congratulação a Senhora Benedicta Duarte Meneguissi, onde falou um
pouco da historia de luta pela educação. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Vereador Delermano Suim, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes, agradeceu ao Secretário de Saúde pelo apoio e disponibilidade das informações
sobre a vacinação contra a covid-10. Rogou por suas indicações que são: calçamento da Rua
Principal da comunidade Córrego do Piqui, com extensão de 2.600 metros; implantação de
academia ao ar livre na Comunidade Córrego do Piqui. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua fala cumprimentando a [/Ie
Diretora, que rogou por suas indicaçÕes que são: perfuração de poço artesiano no "CEIM
Georgina", que beneficiará a toda comunidade; perfuração de um poço artesiano. nas
imediaçôes da Associação Pentecostal lrmãos de Jesus, que também beneficiará a toda a
comunidade. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da
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Aroeira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, expressou
sua alegria em poder receber o Senhor presidente da República em sua comunidade. Rogou
por suas indicações que são: criação de ponto de ônibus, aproximadamente de 20 metros da
entrada do Senai/Câmara, para atender a população próximo a este local; reordenamento do
trânsito nas ruas São João e Copa 70, situadas no Bairro São Pedro, tornando-as mão única,
onde podendo melhorar o fluxo de carros, motos e pedestres. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
Diretora e todos os presentes, rogou por suas indicações que são: construção de uma área de
Iazer no Bairro San Remo, em área pertencente ao Município de São Mateus; vacinação das
lactantes com ou sem comorbidades no grupo prioritário do plano de imunização. Em seguida,
o Senhor Presidente concedeu a cadeira da presidência ao Vice Presidente para assumir a
tribuna para proferir seu discurso "Senhor Presidente Kacio Mendes, Nobres Vereadores,
Senhora Vereadora, público presentes, servidores, boa tarde. Subo a esta tribuna para
mencionar sobre a tão pré falada vinda ao nosso Presidente da República, Jair Messias
Bolsonaro, ao Município de São Mateus. lndependentemente de bandeiras,
independentemente de lado, nós precisamos entender que se trata de um momento único em
nosso Município, há décadas, nunca tivemos um Presidente da República vindo a nossa cidade,
inaugurar uma obra. É preciso sim, respeitar as divergências, aqueles que pensam no sentido
contrário e, é direito de manifestar, podem manifestar, ninguém pode impedir, isso é
constitucional. No entanto, para que se manifeste a pessoa não pode estar ocupando um cargo
público, de uma Mesa Diretora e, vá para o evento por que lá está o Prefeito da cidade, estão
os Vereadores, está a Mesa Diretora, então nesse sentido eu tenho que deixar esse alerta, para
que funcionários que sejam ligados diretamente a Mesa Diretora, não faça esse tipo de
movimentação, por que lá estaremos nós os representantes da sociedade, estaremos juntos
com a comitiva, nós não podemos conceber que um funcionário nosso indo contra aquilo que
nós estamos lá defendendo. Então quero deixar esse registro para também dizer que nós temos
que tecer loas a quem realmente trouxe a vinda do Presidente da República à São Mateus ,

nós nâo podemos esquecer que o Presidente da República veio aqui a convite da Deputada
Federal Soraya Manato, o Presidente está vindo ao Espírito Santo, única e exclusivamente pelo
convite da Deputada Federal e com pedido do Prefeito Daniel Santana e do Secretári{de
Governo, Delcimar Oliveira, então nós temos que deixar bem nítido, muitos quiseram gafthar
louros, mas quem trouxe e quem está trazendo o Presidente Bolsonaro, é a Deputada F

Soraya Manato, não poderia deixar de registrar isso. Na semana passada, que foi uma semana
muito curta, apesar de ela ter sido curta, na quinta-feira foi feriado, na sexta feira eu estive em
Vitória, para assinar o contrato com o arquiteto Gregório Repsold, para que possamos dar
andamento ao nosso projeto da sede desta Casa de Leis, feito essa assinatura, nós assinamos
na sexta-feira, ele tem quinze dias para apresentar toda a planilha e, apresentada essa planilha
daqui a quinze dias, nós traremos o Prefeito Daniel a esta Casa de Leis e, iniciaremos o nosso
projeto da sede própria assinaremos aqui um compromisso com o Prefeito Daniel e já
entregaremos 1 milhão de reais. Já no sábado fui convidado pelo nosso querido amigo que não
está presente, Adecide Sena, fui recebido muito bem, lá tinha caranguejo, peixe, galinha caipira
e, aquiAdeci quero deixar registrado meu muito obrigado, lá também estava o Secretário de
Comunicação, Jailson Barbosa, lá estava o Deputado Freitas, onde pudemos dialogar, abrimos
um bom diálogo, ele me deu algumas ideias deu algumas ideias ao Adeci, achei de estrema
importância pensando em trazer benefícios para a nossa sociedade, ele deu a ideia e, aqui
quero dividir com todos os Vereadores da questão de fazer uma escola de ensino médio lá no
Litorâneo, ele falou que assim que o terreno estiver disponível, o Governador do Estado constrói
e, isso vamos dialogar com o Prefeito Daniel,.nós queremos isso, construir pontes em benefício
de São Mateus, deixa 2A22 para 2022, deixa 2A24 para 2024, vamos cuidar agora do ngsso
povo. Acho importante deixar claro, hoje esta Casa de Leis, recebendo aqui na tribuna de honra,
a sempre diretora Dona Benedicta Duartê, recebemos aqui o Herickson, falou aqui também a
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dona Marilene, homenageando a Dona Luigia Bordoni, isso que é importante, esse diálogo,
José Fernandes, você que compareceu aqui para receber uma justa homenagem, a faculdade
Vale do Cricaré, que agora é um Centro Universitário, eu deixo aqui a minha homenagem a

vocês, quantos juízes, quantos advogados, quantos delegados de polícia, quantos e quantas
escrivães foram formados na FVC. Receba aqui a nossa homenagem de todo o Parlamento,
vocês hoje fazem parte da história de São Mateus, São Mateus hoje tem um voto de gratidão
por tudo que vocês têm feito aqui. Por fim, quero falar sobre a nossa harmonia, aqui nós temos
onze Vereadores, eu convivi nesta Casa de Leis e convivo desde os idos anos de 1983, meu
paifoi presidente daqui durante 06 anos, meu paifoi Presidente, minha tia foiVereadora e, eu
acompanho o Parlamento desde 1983, nunca vi um Parlamento igual a esse e, isso incomoda,
eu sonheicom o Parlamento onde o Presidente ouvisse todos, dialogasse com todos e, tratasse
todos de forma igualitária, isso eu tenho feito, esse é meu compromisso com cada um de vocês
e com a sociedade, falei antes das eleiçôes, eu sou o cara da convergência eu sou o cara da
união, por que eu aprendi com a vida, que é a união que conseguimos vencer os obstáculos,
isso incomoda, mas fiquem tranquilos, nada vai me tirar do foco, nenhum ataque pago pelos
meus adversários vai me tirar do foco, estou muito tranquilo, se tem uma pessoa tranquila,
chama-se Paulo Fundão. Eles buscam me ataçar diariamente, mas eu tenho um Deus vivo que
sirvo, isso que eles não entendem, por que eles achavam que eu seria o cara para fazer o
mesmo que eles fizeram nos 04 anos passados, não deixaram a cidade andar, se enganaram,
isso eles não aceitam, muito obrigado pelo apoio, pela confiança, não decepcionarei vocês,
podem ter certeza, todo ataque que vier, vocês podem ter certeza eles vão ter resposta, na
hora certa, ainda não teve ataque que possa ter resposta, por enquanto é só um pasquim que
fica me batendo mas eu estou tranquilo por que eu sei o quanto ele recebeu na gestão passada,
muito obrigado, ORDEM DO DIA: em Seguida o Senhor Presidente submeteu em discussão
e votação as indicações 368 a 38712421, tendo sido aprovados por unanimidade. Em seguida,
o Senhor presente submeteu em discussão a moção 05312021, concedendo a palavra ao
Vereador Delermano Suim, onde falou do Pastor João Bernardo da Cruz, relatou aprendeu que
o servir vem de Deus, rogou por sua moção. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em
discussão e votação as moções 053 e A5412021, tendo sido aprovados por unanimidade. Em
seguida o Senhor Presidente submeteu em votação o Projeto de Lei 00812021, tendo sido

mim, pelo Senhor nte ais componentes da Mesa Diretora.

aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tffi\o Senhor Presidente declarou
encerrada a presente Sessão e para constar, eu..-.í48» Delermano
Suim - 2" Secretário. Fiscalizei.a presente Ata que lida áEchada conforme será assinada por
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