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Ata no 02812021 da reunião da 22'Sessão Ordinária, realizada aos 29 (vinte e nove) dias do
mês de junho de 2021 (dois mil e vinte um), às 15h04 (quinze horas e quatro minutos), 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 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 Interno, o senhor
presidente determinou à senhora secretária Ciety Cerqueira para que efetuasse a leitura da Ata
no 02712021. Com fundamento no § 1o, no artigo 98 do Regimento lnterno, não tendo nenhu
Vereador que quisesse retificar a Ata, foi aprovada por unanimidade. A seguir, o Senhor
Presidente determinou à Senhora Secretária, a Vereadora Ciety Cerqueira que fizesse a leitura
do expediente da sessão ordinária do dia 2910612021 que continha: PODER EXECUTIVO:
OF/PMSM/SMGAB N' 309/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o
n" 000740/2021, datado de 22 de junho de 2021, que encaminha Respostas das lndicações
nos 38812021 a 40812021; OF/PMSM/SMGAB No 31112021, protocolizado sob o no

00074712021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha o Projeto de Lei n"
01512021; Projeto de Lei n" 01512021, que .DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO CONSELHO
E FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS"; OF/PMSM/SMGAB
N' 31312021 , protocolizado sob o n' 00076312021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha a Lei n' 1.950t2021; Lei n" 1.950t2021, que "ALTERA A REDAÇÃO DO. § 2' E

TNSERE OS §§ 3o , 4o , 5' E 6" NO ART. 151 DA LEt MUNtCtpAL N' 1.192 DO MUNtCtPtO DE
sÃo MATEUS"; OF/PMSM/SMGAB N' 314t2021, protocolizado sob o n'00076412021, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei n'1.95112021; Lei n" 1.95112021,
que "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR AREA DE TERRAS A
URESERRA GERENCIAMENTO DE RESíDUOS LTDA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS";
Processo protocolizado sob o no 0077412021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, referente
a prestação de contas anual de ordenador, exereício 2018, Prefeito Daniel Santana Barbosa,
que apresenta o memorial demonstrando as razões para a aprovação das contas.
LEGISLATIVO: Requerimento protocolizado sob o n' 00076612021, pela Vereadora C
CERQUEIRA, solicitando o uso da Tribuna Popular, para que o Dr. Flávio de Oliveira Ogione,
Diretor da Penitenciária Regional de São Mateus, possa se pronunciar referente ao tema "Os
projetos de Ressocializaçáo Desenvolvidos na Penitenciaria Regional de São Mateus";
Requerimento protocolizado pelo Vereador PAULO FUNDÃO, solicitando o uso da Tribuna
Popular, para que o Sr. Múcio Soares Maia, possa se pronunciar sobre apoio no esporte a
Senhorita Thays Flávia Scamparle, representante deste Município, em diversos campeonatos
nacionais e internacionais; Projeto de Emenda à Lei Orgânica no 0Ul2A21 que "ALTERA O
ART. 29 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICíPIO DE SÃO MATEUS, do Poder Legislativo, autoria.
Mesa Diretora; Projeto de Lei n'oo9t2o21 que - "DÁAATUAL RUA PROJETADA 01, SITUADA
NO LOTEAMENTO OURO NEGRO, BATRRO SEAC, A DENOMTNAÇÃO DE RUA '.ALDA
SOUZA CABRAL", do Poder Legislativo, autoria: Vereador Robertinho de Assis; Projeto de Lei
n' O1O\2O21 que - DA A ATUAL RUA PROJETADA 02, SITUADA NO LOTEAMENTO OURO
},IEGRO, BAIRRO SEAC, A DENOMINAÇÃO DE RUA'MRLOS ANDRE CABRAL", dO POdET

Legislativo, autoria: Vereador Robertinho de Assis; Projeto de Lei n" 01112021 que - DA A
ATUAL RUA PROJETADA 03, SITUADA NO LOTEAMENTO OURO NEGRO, BAIRRO SEAC,
A DENOMINAÇÃO DE RUA "CARLOS SOUZA CABRAL", do Poder Legislativo, autoria:
Vereador Robertinho de Assis; Projeto de Lei n'01212021 que - DA A ATUAL RUA
PROJETADA 04, SITUADA NO LOTEAMENTO OURO NEGRO, BAIRRO SEAC, A
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DENOMINAÇÃO DE RUA 'BELMIRO SOUZA CABRAL", do Poder Legislativo, autoria:
Vereador Robertinho de Assis; Proposições: lndicação no" 427 e 42812021 de autoria do
Vereador Adeci de Sena, Construção de passarelas ecologicas nas Comunidades Barra Nova
Norte e Sul; Calçamento rural da estrada (trecho compreendido entre a escola e a lgreja
Testemunha de Jeová), em Nativo de Barra Nova; lndicação nos 429 e 43012021de autoria do
Vereador Carlinho Simião, lnterceda junto ao Governo do Estado e à Assembleia Legislativa do
Espírito Santo, para alteração do limite territorial entre os municípios de São Mateus e
Conceição da Barra, no ponto entre Meleira e Barreira; Realocação de cabos de energia de alta
tensão, na Comunidade de São Miguel, distrito de Nativo de Barra Nova; lndicação nos 431 e
43212021 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, Perfuração de poço artesiano no
assentamento do Zumbi dos Palmares, distrito de Nestor Gomes; Construção de 03 (três)
redutores de velocidade na rua Cachoeira do Cravo, situada em Nestor Gomes - Km 41;
lndicação no'433 e 43412021de autoria do Vereador Cristiano Balanga, Construção de capela
mortuária no bairro Guriri; Substituição das lâmpadas atuais da iluminação pública da
Comunidade Paulista, por outras mais eficientes em luminosidade e custo (vapor de
sodio/LED/iodetos metálicos); lndicação nos 435 e 43612021de autoria do Vereador Delermano
Suim, Extensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias na Comunidade
Córrego do Piqui, neste município; Instalação de lixeiras nas ruas e avenidas do Centro da
cidade, especialmente em locais com maiorfluxo de pessoas; lndicação nos 437 e 43812021 de
autoria do Vereador Gilton Gomes, Ampliação do prédio da Unidade de Saúde do bairro Santa
Tereza (Ponte); Sinalização com pintura de faixas de pedestre e redutores de velocidade
(quebra-molas) na avenida Dom José Dalvit, no trecho compreendido entre os bairros Santo
Antônio e Aroeira; lndicação nos 439 e 44012021 de autoria do Vereador lsaelAguilar, Aquisição
de terreno na Comunidade de Santa Maria, Distrito de ltauninhas, para construção de praça;
Extensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias na Rua Oásis da Laguna,
situada no Bairro Morada do Ribeirão; lndicação no 44112021 de autoria do Vereador Kacio
Mendes, lluminação pública da Rodovia Othovarino Duarte Santos, lado direito, no sentido São
Mateus-Guriri (trecho compreendido entre o bairro Pedra D'água e a ponte sobre o Rio
Mariricu); lndicação nos 442 e 44312021 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, Calçamento
da Avenida Padre Ângelo Compri, localizada no loteamento Caiçaras, Bairro Santo Antônio,
neste Município; Implantação de consultório odontologico e contratação de dentista para a
Unidade Básica Maria Tomaz Nascimento, localizada no bairro Aroeira, município de São
Mateus; lndicação nos 444 e 44512021 de autoria do Vereador Paulo Fundão, Construção
uma creche no bairro Nova Era, neste município; lnstalação de semáforo na Avenida Dom
Dalvit, em frente à sorveteria Nina, no bairro Santo Antônio, neste município; lndicação nos 446
e 44712021 de autoria do Vereador Robertinho de Assis, Substituição das lâmpadas comuns
dos postes de iluminação pública, localizados nos bairros:Areinha, Liberdade, Pedra d'àgua e
Loteamento Jardim Eldorado, por outras a vapor de sódio/LED; Constituir uma equipe técnica
de estudo para articular a possibilidade do cercamento das áreas verdes dos bairros San Remo,
Cohab e Parque Washington, neste município; Requerimento n" 00612021 de autoria do
Vereador Robertinho de Assis, Que após a devida tramitação regimental e aprovação do
presente REQUERIMENTO, seja endereçado ao Secretário Municipal de Educação do
MunicÍpio de São Mateus, a seguinte providência: QUE SEJAM FORNECIDAS AS
SEGU|NTES TNFORMAÇÔES E APRESENTADOS OS SEGUTNTES DOCUMENTOS, Oferta
e demanda de vagas nas redes públicas municipais de ensino, lnfraestrutura das escolas
públicas municipais; Sistema de ensino e currículo; Universalizaçáo do ensino; Simulação do
impacto de um possível regime de colaboração na distribuição do Fundeb; Plano de carreira
dos profissionais da educação; Custos com a educação municipal e, Estimativa de receita
destinada a área da educação. Requerimento n" 00712021 de autoria do Vereador Paulo
Fundâo, QUE SEJA FORNECTDA A SEGUTNTE TNFORMAÇÃO r APRESENTADO OS
SEGUINTES DOCUMENTOS: Quais são os servidores públicos municipais aposentados que
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foram efetivados por concurso público antes da Emenda Constitucional no 2011998. Moção no

061t2021 Voto de Congratulação da Vereadora Ciety Cerqueira, à Senhora ADELíCIA DE
OLIVEIRA, pelos relevantes serviços prestados ao município de São Mateus, na área da
Educação. Moção no 06212021 Voto de Congratulação e Louvor de todos os Vereadores a

Senhorita THAYS FLAVIA RODRIGUES SCAMPARLE, pelos relevantes serviços prestados ao
esporte, representando o Município de São Mateus/ES, a nível nacional e internacional; Moção
no Q6312021 Voto de Apoio do Vereador Paulo Fundão, ao Projeto de Lei n' 2.56412020, que
altera a Lei no 7.49811986, para instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de
Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira, que tramita no Senado Federal, de
autoria do Senador Fabiano Contarato (Rede/ES), consoante pedido do SINDICATO DOS
SERVTDORES PUBL|COS MUNICTPATS DE SÃO MATEUS (StNDSERV); Moção no 06412021
VOTO DE CONGRATULAÇÃO do Vereador Robertinho de Assis, ao Senhor Sít-vtO ELIAS
GARCIA MENDONÇA, pelos relevantes serviços prestados na área social à população
mateense. DIVERSOS: Ofício no 043812021/GIGOV /T, protocolizado día 2410612021 sob no

000750/2021, de autoria da Gerência Executiva de Governo - Vitória/ES, que notifica a V. Exa.
Paulo Sérgio dos Santos Fundão, Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, quanto ao
crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 2110612021 , no valor de R$ 11 7.059,34 (cento
e dezessete mil e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), na conta vinculada ao
Iermo de Comprornisso no 0352711-3412011, firmado com o Município de São Mateus,
assinado em 2811012011, no âmbito do Programa Planejamento PPI FAVELAS, sob a gestão
do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objetivo "Obras e lnfraestrutura
Produção de 114 UH pelo OGU e Equipamentos comunitários". Em seguida, o Senhor
Presidente convidou o Senhor Davi Gonçalves e Gilmar para ocupar o banco da tribuna, de
igual forma o Senhor Presidente convidou o Senhor Mucio Soares Maia e a Senhora Thais
Flavia Scamparle para assentar no banco de honra. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Senhor Davi Gonçalves, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
Diretora e todos os presentes, está representando a Secretaria de Segurança, relatou que a
Senhora Vereadora Ciety fez uma visita no Presidio Regional e pediu que apresentassem
alguns projetos realizados dentro do Presidio com os detentos, um deles é o curso de Teologia
que é dada pela lgreja Batista de Guriri, escola com150 alunos do ensino Medio e Fundamental,
há alguns cursos de artesanatos, dos 110 detentos quetrabalham, T0 são remunerados e
outros trabalham de forma voluntária, cada atividade há uma remissão de pena, há uma
dentro da ALA Feminina quanto na Ala Masculina, esta horta é terapêutica, onde os detentos
que tem algum problema psicológico; tem também o curso de cabelereiro, curso de violão,
projeto saúde e bem estar, projeto retirando sonhos da caixa, da Ala Feminina. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho de Assis, a pergunta que tinha
era sobre a Caritas, se ela tinha essa parceria com a instituição, parabenizou pela harmonia
que existe entre colaboradores e detentos. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu'a
palavra ao Vereador Delermano Suim, que parabenizou aos trabalhos da instituição, comentou
sobre o curso de teologia que a lgreta Batista do Calvário com os detentos, relatou que sua
esperanÇa seja que aqueles homens e mulheres possam voltar para a sociedade. Em seguida,
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, parabenizou ao
trabalho, relatou sobre o terço dos homens que foram fazer uma visita e que deseja voltar. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao VereadorAdeci de Sena, cumprimentou
ao Davi e ao Gilmar, relaiou sobre um familiar que passou pelos projetos dentro da instituição
prisional e que hoje ele é um homem preparado para viver em sociedade. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety, que expressou sua alegria em receber a
equipe do Presídio, relatou sobre os trabalhos realizados, relatou sobre a obediência dos
detentos aos agentes prisionais. Pediu ao Gilmar que explicasse sobre o pagamento que os
detentos recebem de seus trabalhos e destinados parte para a conta do detento e parte
destinados para custeio deles. Em resposta a Vereadora Ciety, o Senhor Gilmar descreveu que
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de R$100.00,00, eue 25o/o é retornado para o Estado, para o Estado investir em projetos, 25o/o

vai ficar retido em uma conta que poderá ser resgatado somente mediante a um alvará, os
outros 50% tem a opçáo de passar para a família ou deixar guardado na conta dele para quando
o mesmo sair. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Múcio Soares
Maia, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou sobre
o trabalho do esporte que ele atua, falou sobre alguns jovens que deseja viver do esporte e
hoje tem a Thais Flávia que tem alguns campeonatos nacionais e internacionais representando
o Município. Expressou sobre sua vontade de realizar trabalhos sociais dentro da sociedade
para retirar jovens e adolescentes das ruas e da vida do crime. Em Seguida, a Senhorita Thais
assumiu a fala cumprimentando a todos, falou sobre seu desejo dentro do Jiu-Jitsu na qual é
atleta há 05 anos, relatou sobre seu desejo de lutar em grandes campeonatos nacionais e
internacionais. Em seguida, o Senhor Presidente expressou sua alegria em estar apresentando
uma jovem de 21 anos de idade com vários títulos representando o Município, se colocou à
disposição juntamente com os demais Vereadores para poder conseguir apoio para Thais na
Secretaria de Esporte dentre outras instituições. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra a Vereadora Ciety que parabenizou a Thais e, falou que lugar de mulher é onde ela
quiser. Em Seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes, que
relatou sua felicidade em ter uma jovem no esporte, relatou que também tentou ser atleta, mas
com a dificuldade teve que retornar ao Município, parabenizando pelo projeto. GRANDE
EXPEDIENTE: com 07 (sete) Vereadores inscritos, em seguida, o Senhor Presidente concedeu
a palavra ao VereadorAdeci de Sena, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e
todos os presentes, expressou sua alegria e tristeza, a alegria é que seu filho casou e a sua
tristeza é que a suâ tia testou positivo pa"a a Covid-19; o Vereador Robedinho de Assis, pediu
aparte a qual foi concedida, relatou que a tia do Adeci testou mesmo positivo e que ela já tomou
as duas vacinas, e que foi a Guriri neste final semana e que viu inúmeras festas e shows
acontecendo clandestinamente e que agora não é a hora de proporcionar esses eventos.
Retomando a fala o Vereador Adeci Sena, falou da sua segunda cirurgia no olho. Rogou por
suas indicaçôes que são: construção de passarelas ecológicas nas comunidades de Barra
Nova Norte e Sul, é uma região precisa para atrair os turistas, nossas comunidades precisam
apresentar novos pontos; calçamento rural da estrada (trecho compreendido entre a escola e
a lgreja Testemunha de Jeová), em Nativo de Barra Nova, é uma rua que precisa para os jove(s
possam passear com suas bicicletas e caminhadas. Em Seguida, o Senhor Preside
concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
Diretora e todos os presentes, expressou sua felicidade em comungar da sinceridade do
VereadorAdeci Sena, que todos passam por momentos difíceis, relatou que perdeu um amigo
e um tio para a Covid-19, parabenizou o Pastor Jadir pelo aniversario do dia hoje. Rogou por
suas indicações que são: extensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias
na comunidade Córrego do Piqui, pois é uma comunidade que está crescendo; instalação de
lixeiras nas ruas e avenidas do centro da cidade, pois percebe-se a necessidade de ter lixeiras
na cidade. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira,
que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu ao
Secretário de Saúde pelo trabalho no combate ao Covid-19. Rogou porsuas indicações que
são: perfuração de poço artesiano no assentamento do Zumbidos Palmares, Distrito de Nestor
Gomes, todos sabemos que a água é algo indispensável para o ser humano; construção de 03
redutores de velocidade na rua da Cachoeira do Cravo, em Nestor Gomes, é uma reta, calçada
e as pessoas abusam da velocidade e causam muito acidente, é um apelo da comunidade e
dos moradores. Em Seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano
Balanga, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez
memória da sua semana produtiva, da agenda em Vitoria no dia 22lA612021sobre a rodovia do
Rodocon até o Seac. Rogou por suas indicações que são: construção de capela mortuária no
bairro Guriri, a população está grande e não possui uma capela mortuária e a comunidade
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percorre até São Mateus para velar seus entes queridos; substituições das lâmpadas atuais da
iluminação pública da Comunidade Paulista, por outras mais eficientes em luminosidade e custo
(vapor de sódio/ LED/ iodetos metálicos), pois trará segurança e dignidade melhor para aquela
comunidade. 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, fez uma
homenagem ao do dia 29 dia pescador, do pescadorApostolo Pedro. Rogou sobre sua moção
de voto de congratulação ao pastor Silvio Elias Garcia Mendonça. Relatou sobre a falta de
empatia do INSS para com a população, que a populaçáo está buscando outros médicos para
poder voltar a trabalhar pois as pericias estão em análise. Rogou por suas indicações que são:
substituição das lâmpadas comuns dos bairrosAreinha, Liberdade, Pedra D'água e Loteamento
Jardim Eldorado, para obter mais seguranças para população; cercamento das áreas dos
bairros San Remo, Cohab e Parque Washington, estão fazendo daqueles locais como lixões,
pois estão jogando caminhões de lixos naqueles locais, o Vereador Kacio Mendes solicitou a
pade a qual foi concedida, que parabenizou por lembrar desses locais pois está precisando
mesmo. O Vereador Cristiano Balanga relatou que a sociedade precisa ajudar para que a

cidade permaneça limpa. Retomando a fala o Vereador Robertinho de Assis relatou que as
Associações irão fazer carta aberta aos moradores vão limpar a frente de suas casas,
trabalhando juntamente com as Associações. Em Seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Carlinho Simiâo, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Díretora e
todos os presentes, fez memória de algumas visitas no Nativo de Barra Nova, onde a população
rogou por alguns benefícios. Rogou por suas indicações que são: interceda junto ao Governo
do Estado e à Assembleia Legislativa do EspÍrito Santo, para a alteração do limite territorial
entre os lVlunicípios São Mateus e Conceição da Barra, pois São Mateus é o município que
mais atua naquela região; realocação de cabos de energia de alta tensão, na comunidade de
São Miguel, este fio está passando por cima de várias casas e vários lotes, impedindo a
construção das casas dos moradores. Em seguida, o Senhor Presidente passou a cadeira da
presidência ao Vice-presidente para proferir seu discurso Senhor Presidente, Kacio Mendes,
Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, público que nos assiste, Servidores aqui
representado na figura do Secretário Legislativo, Valter Pigati, imprensa, meu muito boa tardg
"quem elegeu a busca, não pode recusar a travessia." Sob a inspiração do nosso escritor(e
romancista Guimarães Rosa, inicio esse discurso para me dirigir aos meus pares e a t
sociedade Mateense. lnicialmente subo a essa tribuna para parabenizar o Presidente da
República por ter vetado a inclusão de mais de 80 Municípios na área da Sudene. Parabéns ao
Presidente e, por que parabéns? Por que a Sudene foi criada para ajudar aqueles Municípios
como o nosso que sofre dessa seca, essa seca imperdoável, nos já passamos por problemas
de água, justamente por causa dessa seca, que nós e parte do nordeste sofremos e, ai uns
oportunistas lá no Congresso Nacional, fizeram um projeto para incluir mais 80 e poucos
municípios de Minas Gerais e, um Deputado Federal nosso, tentou pegar carona incluindo o
Município de Aracruz, pensem bem, se nós temos sofridos com a falta de investimento em São
Mateus, com a falta de investimentos de industrias para São Mateus nos últimos 10 anos,
vamos abrir os mesmos benefícios que a Sudene nos concede para o Município de Aracruz, aí
que não virá nada mais para o Município de São Mateus, o Deputado Federal Evair de Mello,
tentou incluir a Sudene, um acinte, mas a área técnica do Governo Federal detectou que não
deveria anuir com a aprovação e logicamente a sanção desse Projeto de Lei, e temos que
parabenizar a área técnica do Governo Federal e também ao
Presidente da República por ter vetado esse descalabro. Também subo a esta tribuna para
relatar que na sexta feira a convite do Vereador Delermano Suim, juntamente com o Nobre
Vereador Lailson da Aroeira, estivemos reunidos com o presidente do Patriotas, o Deputado
Estadual Rafael Favatto, toda a assessoria dele, após um bom diálogo onde pudemos buscar
recursos para nosso Município, fizemos uma agenda com o nosso Prefeito Daniel Santana, foi
um encontro alvissareiro, com muitas coisas a serem conversadas, para trazer benefícios para

(r)o
(E

\*?'- ô.
\à E.

L\(,,\r(D i

'r Ei
\(D (

"E{.JOj
U()



Câmara Municipal de São Mateus
Estado do Espírito Santo

nossa sociedade, é isso que vamos fazet, pauta positiva. De igualforma, gostaria também aqui,
de pedir escusas publicamente, já falei pessoalmente com ele, mas ratifico aqui, por não ter
comparecido no casamento do filho do Nobre Vereador Adeci de Sena. Não poderia deixar
também de falar, tive uma reunião ontem com os nossos servidores que se aposentaram e que
continuam na ativa, passei para eles que o SupremoTribunal Federal no dia 18 de junho do
corrente ano, em um julgamento, concernente ao Estado do Paraná, em repercussão geral,
decidiu que servidor aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social - INSS-,
aposentando é corolário de ser declarada a vacância do cargo; passei para eles, é um
julgamento que é para todos, erga omnes, atinge o Brasil como um todo, foi explicado que
daremos a eles a ampla defesa e o contraditório dentro do prazo razoável, mas também me
comprometie por isso eu fiz um requerimento hoje ao Chefe do Executivo para que encamlnhe
para esta Casa de Leis todos aqueles servidores que foram aposentados mas que entraram
antes da emenda 2011998, por que? Porque entendo, que aqueles que entraram antes da
emenda 2011998, que se aposentaram pelo I.NSS tem que ter a complementação pelo
Município, eu vou lutar por isso, não temos como solucionar a questão daqueles que se
aposentaram e foi declarado a vacância, não temos poder para isso, mas temos poder para
lutar para que aqueles que se aposentaram e não estão ganhando o salário integral, possam
ter a complementação pelo Município que é mais do que justo. Por outro lado, também, gostaria
de falar sobre uma reuniáo que tive no sábado, fui convidado e aqui quero fazer o registro de
público pelo meu amigo Dr. Kaio Dantas e sua esposa Juliana, juntamente com o Subsecretário
de Estado o meu querido amigo Kim, estivemos lá em Barra Nova, pudemos dialogar e tenho
certeza, muitas coisas boas estão por vir para a Saúde do nosso Município, dito pelo nosso
Subsecretário Kim, temos muitas coisas para acontecer aqui. Temos andado e quero reafirmar
aqui: quero andar, visitar, quero ir junto com cada Vereador, com o Vereador Adeci, o Vereador
Delermano, o Vereador Kacio, se me convidarem eu irei, eu quero e peço que vocês façam
esse elo de ligação entre o Parlamento e a Sociedade, mas de forma coletiva, se um Vereador
não caber onde eu estou, eu também não caibo, eu sou defensor do Parlamento, toda vez que
tem alguma coisa e hoje está o exemplo aqui da homenagem que nós fizemos a uma
representante da nossa cidade, a Thays, todos os Vereadores assinaram. De igual forma tem
um voto de apoio a uma categoria fundamental, eu posso dizer isso, não sei se outros pode
dizer, talvez o Adeci que já operou, mas de um papel de extrema importância, as enfermeir
e os técnicos de enfermagem, eles carregam nas costas toda problemática da saúde quando
você está lá dentro do hospital e hoje fizemos aqui um voto de apoio que vai ser votado daqui
a pouco, e quero contar com cada um dos Senhores Vereadores e inclusive pedir para que se
não tiverem assinado, assinem junto; há um PL tramitando no Senado Federal, esse PL cria o
piso nacional de salário dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, vamos juntos assinar,
aprovar e encaminhar para o Senado Federal, por que eu posso dizer me deparei um dia dentro
de um hospital deitado naquele momento na iminência de fazer uma cirurgia, passa um filme
na nossa cabeça, mas lá estava quem? As enfermeiras e técnicas de enfermagem, uma
categoria de extrema importância e, é por isso que eu peço, se não tiverem assinado, assinem
conosco e vamos encaminhar ao Senado Federal esse pedido, esse voto de apoio a essa
classe tão sofrida, mas que trabalha diuturnamente de uma forma indescritível. Ao fim e ao
cabo, gostaria de deixar registrado aqui esta homenagem a Thays, conforme falei
anteriormente, vários títulos pelo Brasi e agora vai disputar um mundial nos Estados Unidos,
honrando a nossa cidade, deixo aqui meu registro, aprovaremos a moção com justiça e louvor,
ela merece e São Mateus agradece. ORDEM DO DIA: Ato contínuo, o Senhor Presidente
submeteu em votação as em turno único as indicações nos 427 a 44712021, tendo sido
aprovadas por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em votação em turno
único os Requerimentos 06 e 0712A21, tendo sido aprovados por unanimidade. Ato contínuo,
Senhor Presidente submeteu em votação em turno único as moções 061 a 06412A21, tendo
sido aprovados por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em votação em
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turno único, o Projeto de Decreto Legislativo n' 02812021, que "aprova o Parecer Prévio TC-N'
0009312020, que aprovou com ressalvas as contas do prefeito do Município de São Mateus-
ES, referente ao exercício de 2018". O Senhor Presidente recebeu sob o no 77412021 um oficio
de defesa escrita pelo Prefeito Daniel Santana, determinando a Secretaria Legislativa que
incluísse no bojo do processo inicial com escopo de fazer parte integrante da defesa. Após
colacionar a defesa no processo, o Sr. Presidente colocou em votação o Projeto de Decreto
Legislativo no 02812021, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o
Senhor P6pp(ente declarou encerrada a presente Sessão e para constar,
eu.............."H , Delermano Suim - 2' Secretário. Fiscalizei a presente Ata
que lida e 'àefrada 

conforme será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais
componentes da [Vlesa
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