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Ata no 03112021 da reunião da 24' Sessão Ordinária, realizada aos 13 (treze) dias do mês de
julho de 2021 (dois mil e vinte um), às 15h0 (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 abedura 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 quorum legal, aos quais responderam 10 (dez)
presentes, o Senhor Vereador Adeci de Sena, protocolizou anteriormente um requerímento
explicando sua ausência na sessão deste dia. Alicerçado no art. 98 do Regimento lnterno, o
senhor presidente determinou à senhora secretária Ciety Cerqueira para efetuasse a leitura das
Atas nos 02912021 e03012021. Com fundamento no § 1o, no 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, que fizesse a

leitura do expediente da sessão ordinária do dia BlA712021 que continha: PODER
EXEGUTIVO: OF/PMSM/SMGAB N' 332/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
protocolizado sob o n' 00083012021, datado de 09 de julho de 2021, que encaminha Respostas
das lndicações no' 42712021 a 44712021; OF/PMSM/SMGAB N' 336/2021, protocolizado sob o
n" 000831/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha o Projeto de Lei n'
016t2021; Projeto de Lei n' 016t2021, que 'DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO
MUNTCIPAL DE SANEAMENTO BÁS|CO, DESTTNADO A EXECUÇÃO DOS SERVTÇOS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA URBANA E

DRENAGEM, INSTRUMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.' PODER LEGISLATIVO: requerimento protocolizado sob o no

00081912021, pelo Vereador DELERMANO SUIM, solicitando o uso da Tribuna Popular, para
que o Sr. Ricardo Borges - Presidente do CEPE, faça pronunciamento sobre a sua gestão
frente do referido Clube; Requerimento protocolizado sob o no 00082712021, pelo
ROBERTINHO DE ASSIS, solicitando o uso da Tribuna Popular, para que o Sr. Robson Aurélio
de Oliveira - Pastor, faça pronunciamento sobre o Tema "Relevantes Serviços Prestados na
Área Social no Município de São MateusiES; Requerimento protocolizado sob o no

000835i2021, pela Vereadora CIETY CERQUEIRA, solicitando o uso da Tribuna Popular, para
que o Sr. Jasson Barbosa Barcelos Filho - Secretário Municipal de Esportes, Lazer e
Juventude, faça pronunciamento sobre o Tema "Compete Esportivo"; PROJETO DE LEI N"
01512021, que "lnstitui E Define Diretrizes Para A Política Pública 'Menstruação Sem Tabu' De
Conscientização Sobre A Menstruação E A Universalização Do Acesso A Absorventes
Higiênicos, E Dá Providências Correlatas", do Poder Legislativo, autoria da vereadora Ciety
Cerqueira; PROJETO DE LEI No 016/2021, que "Autoriza A Criação De Memorial Em
Homenagem As Vítimas Do Novo Coronavírus Em São Mateus No Estado Do Espírito Santo,
do Poder Legislativo, autoria da Vereadora Ciety Cerqueira; DECRETO LEGISLATIVO No

02812021, que 'APROVA O PARECER PREVIO TC-0009312020, QUE APROVOU COM
RESSALVAS AS CONTAS DO PREFEITO DO MUNICíPIO DE SÃO MATEUS-E§
REFERENTE AO EXERCíC|O DE 2018"; PROJETO DE LEt No 044t2021, que "lNSTlTUl A
'SEMANA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE', no município DE SÃO
MATEUS/ES", do Poder Legislativo, autoria da Vereadora Ciety Cerqueira. PROPOSIÇOES:
lndicação nos 467 e 46812021 de autoria do Vereador Carlinho Simião, Pavimentação da Rua
Raísa Bastos Magnago, lado Sul, no bairro Guriri; Pavimentação da rua Antonio Cunha Filho;
lado sul, no bairro Guriri; lndicação nos 469 e 47012021 de autoria da Vereadora Ciety
Cerqueira, lmplantação de Posto de Atendimento Veicular em Nestor Gomes - km 41;
Calçamento da avenida Adélia Stork Schulz e da rua Transversal 01, situadas em Nestor
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Gomes - km 41, distrito de Nestor Gomes; lndicação nos 471 e 47212021 de autoria do Vereador
Cristiano Balanga, Abertura de estrada com aterramento, ligando o bairro SEAC (Esplanada)
ao bairro Morada do Ribeirão; Aquisição de um quadriciclo 4x4 para disponibilizar à equipe de
Guarda-Vidas de Guriri; lndicação nos 473 e 47412021de autoria do Vereador Delermano Suim,
Calçamento da rua Goiás, situada no Loteamento Caiçaras, bairro Santo Antônio, neste
município; Pavimentação da rua Principal da Vila Pirola, situada no km 25, à margem da rodovia
Miguel Curry Carneiro, distrito de Nestor Gomes; lndicação no'475 e 47612021de autoria do
Vereador Gilton Gomes, Manilhamento e aterro do valão, bem como calçamento da rua Nair
Mendonça dos Santos, no bairro Bonsucesso; Calçamento da rua São Sebastião, situada no
bairro Bela Vista; lndicação no 47712021 de autoria do Vereador lsaelAguilar, Perfuração de
poço artesiano no assentamento Guanabara, distrito de ltauninhas; lndicação no 47812021 de
autoria dos Vereadores lsaelAguilar e Lailson da Aroeira, Viabilize mutirão para limpeza das
ruas e avenidas do bairro Morada do Lago, com a execução dos seguintes serviços:
patrolamento, capina, poda das árvores e retirada de entulhos; lndicação nos 479 e 48012021
de autoria do Vereador Kacio Mendes, Construção de terminal rodoviário em Guriri, no
munícipio de São Mateus-ES; Construção de terminal rodoviário no Centro de São Mateus-ES;
lndicação nos 481 e 48212A21 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, Calçamento da rua
Osvaldo Cruz, no bairro Aroeira; Calçamento da rua Lúcio da Hora, situada no bairro
Bonsucesso; lndicação nos 483 e 48412021de autoria do Vereador Paulo Fundão, Construção
de redutor de velocidade (quebra-mola) na avenida Dom José Dalvit (em frente a loja "Néia
Moda Confecções"), bairro Santo Antônio; Construção de estação de tratamento de esgoto, no
bairro Ayrton Senna; lndicação nos 485 e 48612021 de autoria do Vereador Robertinho de Assis,
Limpeza geral do valão localizado na comunidade Santa Terezinha - km 29, distrito de Nestor
Gomes (na rua ao lado do supermercado Santa Terezinha), neste município; Construção de
abrigos nos pontos de ônibus localizados na rodovia Othovarino Duarte Santos, em Mariricu,
no bairro Guriri, lado sul (sendo um nas proximidades do supermercado Top Mais, e o outro
próximo à entrada da estrada de acesso à Barra Nova), neste município; Requerimento no

00912021 de autoria do Vereador Paulo Fundão, que nos seja dada as seguintes informações
e por meio dos seguintes documentos: Cópia dos procedimentos licitatórios referentes à
concessão de transporte público do MunicÍpio de São Mateus-ES, que culminou na
da empresa Viação São Gabriel;_Cópia de todo(s) contrato(s) e respectivos aditivos,
entre o Município e a empresa São Gabriel a partir da licitação mencionada no item anteriorl
com a planilha devidamente separada por número do contrato e data da celebração deste; Que
seja informada existência de eventual prestação de contas anual da empresa quanto aos
serviços por ela realizados, a fim de mensurar a aplicação de parte destes em melhorias para
o transporte, face às reclamações advindas da sociedade. Caso positivo, seja encaminhada
copia a partir do 2o ano de concessão; Requerimento no 01012021 de autoria do Vereador Paulo
Fundão, Seja encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de São Mateus ou ao Secretário
que detenha as informações abaixo mencionadas; Solicitamos que nos seja dada as seguintes
informações e por meio dos seguintes documentos: Cópia dos processos administrativos que
culminaram no ajuizamento de ações civis públicas por ato de improbidade administrativa,
conforme OF/PMSM/PGM No 06012018 (encaminhado ao Ministério Público) em face dos
Senhores Amadeu Boroto, Felipe Kohls, Daniela Maria de Jesus, Jean Franco Pimenta d
Santos, Sara Mendonça Santos Costa, Rodrigo dos Santos Thompson, José Carlos Martins
Coelho; lnformações sobre a fase das ações judiciais ajuizadas para penalizar atos Ímprobos
supostamente praticados pelos ex-agentes públicos alhures rnencionados; Seja informado se
há ainda em curso processos administrativos em fase de apuração que tenham como propósito
averiguar suposta atuação irregular dos agentes públicos supramencionados, ou se todas
foram ajuizadas..Moção no 06812021 Voto de Congratulação do Vereador Cristiano Balanga à
Senhora ZILA JULIA DA ROCHA BASTOS, em virtude dos excelentes e relevantes serviços
prestados à educação mateense; Moção no 06912021 Voto de Congratulação do Vereador
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Delermano Suim ao CEPE - CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETROBRAS, pelos relevantes
serviços prestados à sociedade mateense; Moção no 07012021 Voto de Pesar dos Vereadores
Pauló Fundão e Robertinho de Assis aos familiares da Senhora ÂNCfm MARIA MARTINS,
em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 06 de julho de 2021; Moção no 07112021 Voto de
Congratulação do Vereador Robertinho de Assis ao Pastor ROBSON AURELIO DE OLIVEIRA,
pelos relevantes serviços prestados na área social à população mateense. Ato continuo, o
Senhor Presidente convidou o Senhor Ricardo Borges e a senhoraAntônia Costa, para adentrar
ao plenário. Em seguida, o Senhor Presidente convidou o Pastor Robson Aurélio, para adentrar
ao plenário juntamente com a Pastora Daniele Cesar. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Senhor Ricardo Borges, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
Diretora, relatou que hoje o CEPE não carrega mais a denominação Associação da Petrobras,
mas pertence aos grupos que fazem parte da Petrobras, porém são autossustentáveis,
consegue hoje se manter em pé sem apoio. Hoje o clube da a possibilidade aos colaboradores
municipais efetivos ou contratados para se tornarem associados. O CEPE vem dando frutos
com atletas que se desenvolveram dentro da instituição e, que hoje os atletas estão subsidiados
em times de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Pediu uma ajuda de manter o clube CEPE que
é o melhor dentre os clubes CEPES de todo o País, agradeceu aos Vereadores Delermano
Suim pelo convite e ao Kacio Mendes por ser sócio. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu
a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que parabenizou ao Presidente do Clube CEPE, se
colocou a disposição do Presidente do CEPE, pediu para observar se tem como fazer um
convênio para que possam levar suas famílias. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Kacio Mendes, que parabenizou ao CEPE, pois o clube é desde a época
do AAPES, relatou que é um local de grandes projetos. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra a Vereadora Ciety, relatou que quando trabalhava na escola, fez memória
de quando levava os alunos para passear e ter diversão com os alunos e, deseja voltar a
frequentar. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano
Suim, parabenizou a equipe administrativa do CEPE, onde o local é celeiro de vários atletas
profissionais hoje, se colocou a disposição da equipe. Em seguida, o Senhor Presidente
assumiu a palavra que relatou antigamente quando era goleiro, na época do AAPES e, agora
CEPE, se lembrou de outras instituições que veio a falência por não terem ajuda do Município.
Ato contínuo, o Senhor presidente concedeu a palavra ao Pastor Robson, que iniciou a sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, expressou sua felicidade de obserfar
os trabalhos de perto dos Vereadores através das redes sociais. Relatou sobre a importâ
da ação social das lgrejas que não são levadas a sério. Citou uma passagem do evangelho de
Lucas, onde amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo; a ação social,
é o trabalho de desprender de algo para beneficiar o outro. O trabalho social é servir ao próximo.
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton gomes, que
parabenizou ao Pastor pelo trabalho e por ter lembrado a ele que todo e qualquer trabalho que
beneficia a sociedade é trabalho do Vereador. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra a Vereadora Ciety, fez memória que o texto recitado pelo Pastor foi tema da Campanha
a Fraternidade do ano passado da lgreja Católica juntamente com algumas outras
denominaçôes, relatou que muitas das vezes as pessoas por medo de chegar atrasado na
igreja ou compromissos acabam deixando de ajudar o próximo. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano, parabenizou ao trabalho do Pastor na
região do Bairro Pedra D'água, e pela benção que o mesmo veio trazer ao Parlamento. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho, que parabenizou o
trabalho do Pastor, lembrou que fez uma passeata em oração ao Bairro e também ao Pastor
pelo trabalho que o mesmo faz dentro da comunidade. Em seguida, o Vereador Paulo Fundão,
usando a fala, relatou que a sociedade vem sofrendo a frieza de coração e, que a Casa de. Leis
vem tendo as portas abertas para a população. GRANDE EXPEDIENTE: com 07 (sete)
Vereadores inscritos, em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
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Cristiano Balanga que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
fez memória da reunião que tiveram com a empresa Suzano, onde aproveitou que usou para
cobrar um terreno próximo a comunidade do Divino Espirito Santo, lembrou da indicação que
foi aprovado e já se iniciou os trabalhos na comunidade Morada do Ribeirão, cobrou ao
Secretário de Educação uma escola estadual na regiâo do Seac, Rodocon, também uma escola
estadual na comunidade Nativo. Relatou que a Viação São Gabriel, que em uma semana tem
atacado o Legislativo que não cometeu o erro da concessão de 30 anos para a empresa atuante
no transporte público. Todo ano no mês de julho ocorre um aumento, mesmo não tendo linha,
tirou os cobradores dos ônibus, ônibus sucateados, com um número de usuários a cima do
estudo que fizeram no passado. Rogou por suas indicações que são: Abertura de estrada com
aterramento, ligando o bairro SEAC (Esplanada) ao bairro Morada do Ribeirão, pois vai ajudar
as comunidades que precisam agilizar; Aquisição de um quadriciclo 4x4 para disponibilizar à
equipe de Guarda-Vidas de Guriri (o Vereador pediu para que todos os Vereadores assinassem
juntos, tendo sido deferido pelo Presidente Paulo Fundão), é a necessidade do salva vidas,
pois vai ajudar no deslocamento para atendimento de afogamentos. Em seguida, o Senhor
Presidente usando suas prerrogativas legais convidaram o secretário de finanças do Município
de Mucuri. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho de
Assis (integra), que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
quero iniciar esse discurso com um ato de agradecimento a amiga Edilene Rodrígues que nos
convidou para conhecer a sede da ADESAN (Associação de Pescadores do Bairro Pedra
D'Agua) parafazer uma degustação de tilápias no dia 14 de julho as 10 horas, onde estendeu
o convite aos demais Vereadores, no restaurante do Baiano. Falar também de alguns assuntos
que aconteceram essa semana e semana passada de alguns falecimentos que foi para mim de
muita tristeza, pois teve aqui alguns amigos e, queria nesse momento prestar solidariedade aos
familiares da senhora Maria Rodrigues, Ruberlan Filadelfo da Silva, Marlida Penha dos Santos.
Essas perdas nos fazem pensar o quanto a vida é breve o do quanto é urgente de estarmos
próximos de quem amamos, o quanto é urgente praticar o perdão e a solidariedade, esse final
de semana eu recebi várias ligações de pessoas dos bairros Aviação, Guriri, falando de muitas
festas, muitos pagodes, muitos forrós, no Município de São Mateus e, essas pessoas que estão
de frente dessas entidades, sabemos que realmente com Covid-l9 muitas pessoas
passando necessidade, mas no meu pensar enquanto presidente da comissão de saúde
Casa de Leis, acho que é muito cedo ainda para estarem liberando estas festividades que
tendo em nossa cidade, as pessoas só sabem dar valor quando perdem os seus entes queridos
quando perdem alguém bem próximo, eu ouvi essa semana assim eu fiquei sem palavras dos
vídeos que me enviaram como as coisas estão aqui em São Mateus e quando as coisas
começam realmente a ficar bem as pessoas começam a fazer liberações e, começa tudo de
novo, então, nós Vereadores, estamos aqui representando o povo de São Mateus, a qual o
nosso Pastor Robson colocou aqui e como nosso Presidente desta Casa de Leis também
colocou, "fazer o bem sem olhar a quem", nós somos Vereadores Realmente, mas as vezes
temos que agir, a população de São Mateus manda procurar um Vereador para resolver os
problemas, as vezes as pessoas tem condições de resolver esses problemas proximo a sua
casa que bate em sua porta, mas falam em procurar o Vereador e atendemos com todo carinho
do mundo, atendemos pois fazemos uma diferença muito grande, por que? Nos
começamos agora, nosso trabalho hoje não é atender a população por ser Vereador, ele vem
bem antes de nos elegermos Vereadores, não precisamos falar que estou Vereador parafazer
o bem, precisamos fazer sempre algo de bem pela sociedade, não importa quem bate em nossa
porta, se somos Vereadores, Prefeito, ou cidadão comum, precisamos atender bem mesmo
que você não consiga resolver os problemas naquele momento, mas a atenção é primordial.
Quero falar aqui também, da nossa amiga Ângela Martins, ela foi minha professora, minha
advogada, ela nos orientou muito, mas Deus a levou, mas deixou aqui algo importante
sabedoria de se impor aquilo em defesa das pessoas que a procurava, então quero aqui me

ê,Éi
(l;'

.q,
(J
=.J



Câmara Municipal de São Mateus
Estado do Espírito Santo

+
(
(
(
a
eq)Éqt

,<1,
(.)

--J

solidarizar com a família da Ângela, a moção que assineijunto com o Presidente desta Casa
de Leis, o voto de pesar aos familiares da Angela Martins, em virtude do falecimento ocorrido
no dia 06 de julho do corrente ano, quero também destacar que além de amiga ela foi minha
professora. Falar agora do Pastor Robson, eu só quero agradecer ao Pastor Robson por sua
presenÇa e, agradecer por seu trabalho realizado na lgreja Batista do Calvário no bairro Pedra
D'Agua, tem sido de suma importância para aquele Bairro, como é bom saber que a sociedade
tem a sua disposição tantos cursos e acompanhamentos de toda assistência espiritual e
material aquilo que falei aqui agora, as vezes coma palavra amiga vale muito mais que você
possa dar para a pessoa. Agora vou falar a questão da empresa Viação São Gabriel, quero
deixar aqui registrado a indignação dos moradores do nosso Município, o aumento da tarifa dos
ônibus urbano da Viação São Gabriel, algumas pessoas me ligaram perguntando se tínhamos
aprovado o aumento da tarifa aqui no plenário em sessão, quero deixar bem claro aqui para a
população mateense ao povo de São Mateus, que nada passou por esta Casa de Leis, o
aumento da empresa ela concedeu o aumento por ela própria, não teve nada que passou por
esta Casa de Leis e falo mais, que ontem dia 12 de julho os valores foram reajustados para
R$3,65 convencional, o expresso e o via Paulista para R$4,00; qual justificativa para este
aumento? Quais as melhorias que a São Gabrieltem dado ao nosso Município para as pessoas
que usam o transporte público? Só para comparação, o sistema que permite o deslocamento
por toda a grande Vitória através dos terminais está custando atualmente Senhores Vereadores
R$4,00 de segunda a sábado a população paga apena R$3,50. Do centro de Vitoria para o
centro de Vila Velha, Cariacica ou Serra pagam apenas R$4,00; aqui se você pega o ônibus lá
no bosque da praia e salta em Guriri você paga R$3,65. O Vereador Cristiano Balanga solicitou
aparte, a qual foi concedida, lembrando senhor Vereadoç a todos que estão nos assistindo que
usei essa tribuna, estão colocando a conta para nós pagarmos, Vereadores e Vereadora não
pediu aumento do valor da tarifa de ônibus, o Executivo não fez o pedido para o aumento,
dentro da concessáo diz que todo 1o de julho de cada ano a empresa solicita ao Executivo,
quando o Executivo não autoriza, a empresa vai ao Judiciário e como está dentro da concessão
autoriza ela aumentar, aumentar R$0,50; as vezes tem passageiro que anda 2km na grande
Vitória ou 38 km, tudo bem, mas estava dentro do terminal, a passagem é mais barata que São
Mateus e, com esses ônibus sucateados e a população sofrendo e ainda coloca a população
para passar por isso. Retomando afala, o Vereador Robefiinho de Assis, a viação São
Senhores Vereadores já reduziu e muito a sua folha de pagamento quando resolveu retirar
cobradores de ônibus fazendo com que os motoristas acumulem a função de dirigir e receber
a passagem, então, eu acho que cada um tem sua função e, durante essa pandemia que
estamos passando hoje, quantas pessoas desempregadas estão hoje, quantas mães e pais de
famílias que estão desempregados que a São Gabriel dispensou? Nós Parlamentares
queremos o melhor para a população de São Mateus, eu não tenho nada contra a São Gabriel
não gente, eu quero que realmente a São Gabriel como empresa, preste um bom serviço a
população de São Mateus, eu quero que a São Gabriel chegue lá perante o Executivo que não
tem condições de colocartransporte para o bosque da praia para Guriri, eu não tenho condições
da Paulista a São Mateus. Então, Senhor Prefeito, contrata uma outra empresa, faça uma
concessão que possa atender com vans e topics que possa fazer um meio de transporte
rápido para nossa cidade, São Mateus hoje é como se fosse 03 cidades, precisamos sentarmos
juntos com a empresa São Gabriel junto com o poder Executivo e, nós tentamos fazer algo
melhor pelo nosso Município, por que as vezes reclama só um dia, 03, 04 dias as pessoas
param de falar, ninguém comenta mais nada aí quando chega daqui um ano a passagem
aumenta de novo e começam a reclamar de novo aí daqui a pouco o assunto se encerra. Então
deixo aqui a minha indignação mesmo e que nós possamos fazer o melhor pela nossa
população de São Mateus. Rogou por suas indicaçôes que são: Limpeza geral do valão
localizado na comunidade Santa Têrezinha - km 29, distrito de Nestor Gomes (na rua ao lado
do supermercado Santa Terezinha), neste município; Construção de abrigos nos pontos de
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ônibus localizados na rodovia Othovarino Duarte Santos, em Mariricu, no bairro Guriri, lado sul
(sendo um nas proximidades do supermercado Top Mais, e o outro próximo à entrada da
estrada de acesso à Barra Nova), neste município. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu
a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora
e todos os presentes, expressou sua felicidade lembrando das palavras do Pastor Robson,
sobre o bom samaritano. Relatou da açâo de vacinação do público alvo acima de 30 anos na
unidade de saúde em sua comunidade, relatou que foi contemplado juntamente com a
comunidade com quase 03 milhões em obras, quase 10 mil metros em calçamento para sua
região, agradeceu a Senadora Rose de Freitas pelo envio de emendas para o Município. Rogou
por suas indicações que são: Calçamento da rua Osvaldo Cruz, no bairro Aroeira, já foi
contemplado; Calçamento da rua Lúcio da Hora, situada no bairro Bonsucesso, onde também
será contemplado. 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 memória
da agenda da semana pretérita, relatou da obra que foi entregue em Conceição da Barra que
interliga o Vale do ltaunas a Conceição da Barra, o Governador fez um anúncio de um grande
investimento em Guriri, o asfaltamento. Rogou por suas indicações que são: Pavimentação da
Rua Raísa Bastos Magnago, lado Sul, no bairro Guriri, reivindicação dos moradores daquela
rua; Pavimentação da rua Antonio Cunha Filho, lado sul, no bairro Guriri, uma rua de grande
acesso, onde localiza escola Herinéia Cunha. Em seguida, o Senhor Presidente passou a
cadeira da presidência para o Vice-presidente para proferir seu discurso. "Senhor Presidente,
Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, Servidores, imprensa, público que nos assiste,
Reginaldo diretor financeiro da Câmara de Mucuri, Matheus diretor administrativo da Câmara
de Mucuri, meu muito boa tarde. "o bem que hoje fazemos, é uma garantia de felicidade futura,
embora nunca possamos dizer quando, ou de que forma essa felicidade virá as nossas máos".
Sob a inspiração desta lapidar e erudita assertiva, inicio este discurso para me dirigir aos meus
pares e toda a sociedade mateense. Nobres Edis, no domingo estava em casa pela manhã,
quando uma pessoa me chamou no portão e, contou uma história interessante; falou da
necessidade de que ele tinha naquele momento da quantia de R$12,00 para poder voltar para
sua cidade e, havia chamado um vizinho e ao relatar o problema o vizinho apontou para minha
casa e falou: vá ali naquela casa, pois naquela casa mora um vereador. Que situação. No caso
concreto além de demonstrar afrieza do mundo que estamos vivendo, denotou o que algumas
pessoas pensam sobre ser vereador. É como se tivessem afirmando que temos a obrigação dq
sermos assistencialistas. E questão de ser humano e, não político, fazer o bem sem olhar a
quem, sempre fiz, independentemente de ser político, é isso que precisamos neste mundo de
hoje. Fica aqui meu registro. Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, não poderia deixar de
mencionar a nossa felicidade por termos participado no sábado, da inauguraçâo do asfalto que
liga Conceição da Barra a ltaúnas, com o Prefeito Daniel, Vereadores Delermano Suim, Ciety
Cerqueira, lsael Aguilar, Cristiano Balanga e Carlinho Simião. O Governador Renato
Casagrande, sempre humilde, sensível e otimista, nos deixou esperançosos que dias melhores
virão para nossa cidade, com vultosos investimentos em nossa cidade, principalmente no nosso
amado balneário de Guriri. Também sábado a noite estive no aniversário da sobrinha de um
grande amigo, Benedito Santos, carinhosamente chamado de nego e, lá pude dialogar corn-
amigos e principalmente com o pastor Joel, do Bairro Vitoria e, Deus usou o pastor Joel para
me mostrar e dizer muita coisa que eu precisava ver e escutar. De ígual modo mencionou e
cobrou de mim uma posição contra o aumento absurdo da passagem da empresa Viação São
Gabriel, um acinte contra a sociedade mateense. Também quero conclamar todos os
Parlamentos do Estado do Espírito Santo, para que possamos pressionar os nossos
Parlamentares Federais e Estaduais para que nós possamos dar um basta a um outro contrato
leonino, que é o contrato da Eco 101, é uma vergonha, eles estão cobrando pedágios, estamos
perdendo vidas, nesse trecho da BR 101 pela irresponsabilidade da empresa ECO 101, toda
semana vou subir aqui para lembrar a ECO 1A1 fazer o que ela foi contratada, conclamo a
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todos para lutarmos com o fito de proibir ela de cobrar o pedágio enquanto ela não duplicar
pelo menos 2Ao/o da estrada, por que há anos recebe o pedágio e não tem 1km de duplicação
de Linhares para São Mateus, uma vergonha. Precisamos unir os Parlamentos de todo os
Estado do Espírito Santo para darmos um fim a essa aberração Jurídica. Por fim, quero
parabenizar a jovem Thais Scamparle que esteve aqui recentemente neste plenário recebendo
uma moção deste Parlamento, por ter sido campeã em mais um evento que participou trazendo
mais duas medalhas em seu currículo e alçando o nome de São Mateus no pódio mais alto do
campeonato. Parabéns ao seu mestre, meu querido amigo Mucio. Obrigado por honrar o nome
da nossa amada 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,
parabenizou ao seu filho lgor Cerqueira, expressou a falta que o colega Adeci de Sena faz no
plenário. Enalteceu a equipe da unidade de saúde da região de Nestor Gomes pela vacinação
da comunidade. Rogou por suas indicações que são: lmplantação de Posto de Atendimento
Veicular em Nestor Gomes - km 41, é um departamento estadual de trânsito, de emissão de
documento de emplacamentos de veículos; Calçamento da avenida Adélia Stork Schulz e da
rua Transversal 01, situadas em Nestor Gomes - km 41, distrito de Nestor Gomes, o distrito
vem se destacando a cada dia, o fluxo de pedestre vem aumentando. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador lsaelAguilar, que iniciou sua fala cumprimentando
a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou a agenda do sábado apresentando o projeto na
comunidade Quilombola e todos do CRAS Quilombola no Morro da Arara, juntamente com a
empresa Borona indústria de confecções e, em seguida foram para o Município de Conceição
da Barra na entrega da estrada até ltaúnas. Em Seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Delermano Suim, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e
todos os presentes, "a motivação pode te fazer começar, mas só o proposito te fará continuar",
falou sobre o CEPE, o clube tem uma longa história e tem aberto suas portas para atender a
população de São Mateus, falou também do Pastor Robson sobre a palavra que o mesmo
ministrou e que tocou a todos nesta Casa de Leis, fez memória da agenda com a Suzano na
semana passada, pediu o apoio ao Projeto Araçá, fez um pedido para que São Mateus fosse
contemplado com uma fábrica de adubos para geração de empregos e de benefícios aos
produtores rurais. Lembrou da agenda do sábado na entrega da estrada de Conceição da Barra
a ltaunas, expressou sua alegria em ver o olhar do Governador estar voltado para a melhofr
para São Mateus. Rogou por suas indicações que são: Calçamento da rua Goiás, situada
Loteamento Caiçaras, bairro Santo Antônio, neste município, é de necessidade da população
que reside naquele local; Pavimentação da rua Principal da Vila Pirola, situada no km 25, à
margem da rodovia Miguel Curry Carneiro, distrito de Nestor Gomes. ORDEM DO DIA: Ato
contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação as indicações no' 467 à
48612021, tendo sido, aprovados por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu
em votação os Requerimentos de no'009 e 01012021; em turno único, tendo sido aprovados
por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente determinou a secretaria que realizasse
uma moção de pesar em nome do Vereador Carlinho Simião que foi realizada verbalmente a
família do Marcos Carvalho. Em seguida o Senhor Presidente passou a cadeira da presidência
ao vice presidente para assumir a tribuna, com o intuito de falar sobre a moção no A7U2
que assino com o Vereador Robertinho de Assis, a respeito de uma grande amiga que perdi na
semana passada e como disse aqui anteriormente que essa peste perniciosa tem ceifado vidas
de pessoas muito próximas a nós, a DÉ Ângela Martins, na terça feira passada já tínhamos
acabado a nossa sessão quando chego em casa e recebo uma ligação do nosso querido Aldeir
que me surpreendeu de uma forma muito negativa o falecimento da amiga Ângela Martins,
quando recebi a notícia foi um baque, foi um susto, eu tinha contato com a Ângela diariamente,
o escritório da Angela há mais de 20 anos é ao lado do meu lá no edifício shopping São Mateus,
então tÍnhamos contato quase que diário, eu não podia chegar até meu escritório sem antes
passar no escritório da Ângela, eu e a querida doutora Ângela temos muitas historias juntos,
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quando ela foi tazer o vestibular em 1988 para Direito a Ângela ficou no mesmo hotel que eu
fiquei, a gente na época tinha uma certa condição, ela estava ainda iniciando não tinha carro,
eu acabei levando ela para a faculdade nós voltamos juntos para Colatina e, d^aí por diante a
nossa amizade, nosso elo de ligação se fortaleceu com o passar dos anos, a Angela foi uma
grande profissional, uma advogada querida, uma advogada perseverante, uma advogada que
tazia a defesa dos seus clientes de uma forma intransigente, então eu queria deixar aqui meu
registro, por que a última vez que tive com a Ângela ela me fez dois pedidos, para homenagear
o pai dela colocando o seu nome. deixo aqui vai meus sinceros sentimentos aos familiares e,

este pedido quero ainda atender no decorrer deste ano, porem eu agora, me comprometo a
realizar mais um pedido de homenageá-la também com um nome de uma rua, a família Martins
tem história, tem trabalho nessa sociedade e fica aqui os meus mais sinceros sentimentos a
toda família da Ângela, queria dizer que eu não perdi uma colega advogada e que eu perdi
muito mais que isso, uma amiga, que todas as horas que eu precisei ela estava lá ao meu lado.
Muito obrigado. Em seguida o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano
que fez uma moção de congratulação a Senhora Zilá Julia da Rocha Bastos, relatou uma breve
história de sua vida. O Senhor Presidente submeteu em votação Moções de no'068 a 07212021,
tendo sido aprovados por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em
discussão e votação em Primeiro Turno, do PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA DE N"
00112021, tendo sido aprovado por unanimidade. Em Seguida, o Senhor Presidente submeteu
em discussão e votação em Turno Único, do PROJETO DE LEI N' OOgt2O21, que "DÁAATUAL
RUA PROJETADA 01, SITUADA NO LOTEAMENTO OURO NEGRO, BAIRRO SEAC, A
DENOMINAÇÃO DE RUA '.ALDA SOUZA CABRAL", do Poder Legislativo, de autoria do
Vereador Robertinho de Assis, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça,
Direitos Humanos, Cidadania e Redação; tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida,
o Senhor Presidente submeteu em discussão evotação em Turno Único, do PROJETO DE LEI
N' 010/2021, que 'DÁ A ATUAL RUA PROJETADA 02, STTUADA NO LOTEAMENTO OURO
NEGRO, BAIRRO SEAC, A DENOMTNAÇÃO DE RUA KARLOS ANDRE CABRAL", do Poder
Legislativo, autoria: Vereador Robertinho de Assis, com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação; tendo sido aprovado por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação em Turno
Único, do PRoJETO DE LEI N" 011t2021, que DÁ A ATUAL RUA PROJETADA 03, SITUADA
NO LOTEAMENTO OURO NEGRO, BATRRO SEAC, A DENOMTNAÇÃO DE RUA .CARLO

SOUZA CABRAL", do Poder Legislativo, autoria: Vereador Robertinho de Assis, eom
favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação,
tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em
discussão e votação em Turno Único, do PROJETO DE LEI N" 012t2021, que "DÁ A ATUAL
RUA PROJETADA 04, SITUADA NO LOTEAMENTO OURO NEGRO, BAIRRO SEAC, A
DENOMINAÇÃO DE RUA 'BELMIRO SOUZA CABRAL", do Poder Legislativo, autoria:
Vereador Robertinho de Assis, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça,
Direitos Humanos, Cidadania e Redação; tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida,
o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação em Turno Único, do PROJETO DE LEI
N" 013/2021, que'tNST|TUt NO ÂMB|TO DO MUNTCíPIO DE SÃO MATEUS/ES O MÊS'ABR|E
LARANJA, DEDICADO A CAMPANHA DE PREVENÇÃO ON CRUELDADE CONTRA OS
ANIMAIS, E DA OUTRAS PROVIDÊNChS", do Poder Legislativo, de autoria do vereador Paulo
Fundão, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos,
Cidadania e Redação; tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor presidente
submeteu votação em Turno Unico, do PROJETO DE LEI N' 01412021, que "ESTABELECE"
NOMENCLATURAS E NORMAS PARA CONCESSÂO DE HONRARIAS E TíTULOS
HONORíFICOS PELO PODER LEGISLATIVO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", dO POdCT

Legislativo, autoria da Mesa Diretora, com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação, tendo sido aprovado por unanimidade. Não
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havendo mais nada akAtar, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão e para

constar, eu..............Jíà.>- ................., Delermano Suim - 2" Secretário. Fiscalizei a
presente Ata que lida\íZõ-hada conforme será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e
demais componentes da Mesa Diretora.

IW4
KACIO MENDES
Vice-Presidente


