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Ata no 033/2021 da reunião da 26a Sessão Ordinária, realizada aos 27 (vinte e sete)
dias do mês de julho de 2A21 (dois mil e vinte um), às 15h00 (quinze horas), reuniu-se
ordinariamente na Câmara Municipalde São Mateus - Estado do Espírito Santo, situada
àAv. Dom José Dalvit 100, Blocos 11 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 Carlinho Simi
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 11

(onze) presentes. Alicerçado no art. 98 do Regimento lnterno, o senhor presidente
determinou à senhora Secretária Ciety Cerqueira que efetuasse a leitura da Ata nCI

03212021. Com fundamento no § 1o, do artigo 98 do Regimento lnterno, não tendo
nenhum Vereador que quisesse retificar a Ata, considerou-a aprovada, por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente determinou à Senhora Secretária, a
Vereadora Ciety Cerqueira que fizesse a leitura do expediente da sessão ordinária do
dia27l07l2A21 que continha: PODER EXECUTIVO: OF/PMSM/SMGAB N" 34612021,
da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n'00089212021, datado de
22 de julho de 2021, que encaminha Respostas das lndicações n"s 46712021 a
48612021; OF/PMSM/FMAS No 909/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
protocolizado sob o no 00088912021, que encaminha Convite a todos os vereadores
desta Casa de Leis, para a solenidade de lançamento do Projeto "Homem que é
Homem", que ocorrerá no dia 2910712021, às 10:30 horas, no Auditório do Centro
Administrativo da Prefeitura Municipal de São Mateus; OF/PMSM/SMGAB No

35012021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n' 00089112021,
datado de 22 de julho de 2021, que encaminha Resposta do OF/CMSM-ES/SL/No
52112021, desta Casa de Leis, que solicitou numeração de Leis referente aos Projetos
de Leis nos 101 à 10512020. PODER LEGISLATIVO: requerimento protocolizado sob o
no 00088612021, pelo Vereador ROBERTINHO DE ASSIS, encaminhando atestado
médico, para justificar sua ausência na Sessão Ordinária do dia 20 de julho de 2021;
requerimento protocolizado sob o no 00089612021, pelo Vereador ADECI DE SENA,
solicitando o uso da Tribuna Popular, para que a Senhora Marilena Cordeiro Fernandes
de Jesus - Fundadora do Projeto Araçá, faça pronunciamento sobre as dificuldades
enfrentadas pelo Projeto; requerimento protocolizado sob o no 00089912021, pelo
Vereador KACIO MENDES, solicitando o uso da Tribuna Popular, para que o Senhor
Marcelo Piris de Oliveira - Diretor e Professor do Projeto Cultural Belas Artes em São
Mateus/ES e o Senhor David Lopes - Professor Cultural, façam pronunciamentos sobre
a importância dos serviços prestados ao Município; PROJETO DE LEI N" 04712021,
que "lNST|TUl O RECONHECIMENTO DO CARATER EDUCACIONAL E FORMATIVO
DA CAPOEIRA EM SUAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ESPORTIVAS E
PERMITE A CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS PARA O SEU ENSINO NOS
ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO BASICA PUBLICOS", do Poder Legislativo, de
autoria da vereadora Ciety Cerqueira; PROJETO DE LEI N' 04812021, que .INSTITUI

o PROGRAMA DE '.BANCO DE RAÇAO E UTENSÍLIOS p RA ANtMAtS',. NO
MUNICíPIO DE SÃO MATEUS/ES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", dO
Legislativo, de autoria do vereador Paulo Fundão. PROPROSIÇOES: lndicação nos 504
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e 50512021 de autoria do VereadorAdeci de Sena, Aquisição de terreno na comunidade
Barra Seca para construção de Escola, Unidade de Saúde e área de lazer; Locação de
containers para instalação em locais estratégicos, nos bairros e comunidades do
Município de São Mateus, para descarte de entulhos e lixo domiciliar; lndicação nos 506
e 50712021 de autoria do Vereador Carlinho Simião, Pavimentação da rua Aldemar
Faria Santos, lado Norte, no bairro Guriri; Pavimentação da rua Ouro, situada no
Loteamento Jardim Bom Gosto, no bairro Carapina; lndicação nos 508 e 50912021 de
autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, lnterceder à empresa Eco 101 no sentido de
realizar o alargamento da ponte sobre rio Cricaré, situada na rodovia 8R101;
Calçamento da rua Leocádia Rossini Bernini, situada em Nestor Gomes - Km 41,
Distrito de Nestor Gomes, neste Município; lndicação nos 510 e 51 112021 de autoria
Vereador Cristiano Balanga, Pavimentação com bloquetes da rua Domingos
lado Norte, no bairro Guriri (trecho compreendido entre a Rodovia Othovarino Duarte
Santos até "EMEF Prof.a Herinéia Lima Oliveira"); Construção de quadra coberta no
bairro Guriri; lndicação nos 512e 51312021 de autoria do Vereador Delermano Suim,
Calçamento da rua Beira Rio, situada em Vila NovaAymorés - Km 35, Distrito de Nestor
Gomes, neste Município; Calçamento da rua Antônio Pereira Amorim, lado Norte, no
bairro Guriri; lndicação nos 514 e 51512021 de autoria do Vereador Gilton Gomes,
Reforma do predio e do muro da "EMEF Almir Queiroz", situada no bairro Cacique,
Município de São Mateus-ES; Construção de quadra poliesportiva coberta na "EMEF
Almir Queiroz", situada no bairro Cacique, Município de São Mateus-ES; lndicação nos

516 e 51712021 de autoria do Vereador lsaelAguilar, Construção de capela mortuária
na comunidade Nova Lima, Distrito de ltauninhas; Viabilizar a coleta do lixo na
comunidade Morro da Arara, sÍtuada na Rodovia ES-315 (São Mateus à Boa
Esperança); lndicação nos 518 e 51912021 de autoria do Vereador Kacio Mendes,
Reforma dos vestiários e banheiros, bem como, replantio de grama no campo de futebol
localizado no bairro Litorâneo, área pertencente ao Município de São Mateus-ES;
Construção de arquibancada e instalação de alambrados e refletores no campo de
futebol, localizado no bairro Litorâneo, em área pertencente ao Município de São
Mateus-ES; lndicação nos 520 e 52112021 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira,
lnstalação de academia ao ar livre na avenida João Batista Crespo, nas proximidades
da Unidade de Saúde "Verônica Favalessa", situada no bairro Santo Antônio, com a
devida orientação técnica, sobretudo às pessoas idosas; Extensão de rede elétrica com
instalação de postes com luminárias na avenida Santo Andre e rua Santo Antônio,
situadas no bairro Morada do Lago; lndicação nos 522 e 5231202'1 de autoria do
Vereador Paulo Fundão, Calçamento da rua Ronaldo Barbosa Caran - conhecida como
rua Argentina-, situada no bairro Carapina; Desapropriação do imóvel de propriedade
da Petrobras S/A- Base 61, localizado na Rodovia BR-101, km 68, no bairro Morada
do Ribeirão, que atualmente encontra-se em estado de abandono; lndicação nos 524 e
52512021 de autoria do Vereador Robertinho de Assis, Construção de rampa náutica na
orla marítima de Guriri, para lançamentos e recolhimentos de embarcaçÕes (na altura
do Bosque da Praia, nas proximidades do Clube Camurupim); Capina e limpeza em
volta do campo de futebol e dos vestiários, bem como, em torno da Praça José Passos
e do campo de areia, inclusive com instalação de alambrado no mesmo, situados na
rua Ernane Rufino da Silva, bairro Pedra D'água; Requerimento no 01312021de autoria
do Vereador Paulo Fundão, Realização de Sessão Ordinária ltinerante no dia 10 de
agosto de 2021, na Escola Wallace Castello Dutra, situada no bairro Guriri, no h
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das 18h (dezoito horas); Moção n'07612021 voto de congratulação dos Vereadores
Delermano Suim e Ciety Cerqueira à Senhora MÔNICA DO CARMO SOARES, pelos
relevantes serviços prestados ao Município de São Mateus, na área da Educação;
Moção no 07712021 voto de congratulação de autoria dosVereadores Kacio Mendes,
Ciety Cerqueira e Paulo Fundão, ao Senhor MARCELO PIRIS DE OLIVEIRA- Diretor
do Projeto Belas Artes, ao Sr. HENRIQUE SILVESTRE PEDROSO - Líder da
Juventude e ao Sr. DEUSENILDO LOPES SANTOS - Capoeirista Membro da Cultura
Mateense, pelos relevantes serviços prestados à lnfância e Juventude neste Município.
DIVERSOS: Ofício protocolizado no dia 2210712021 sob o no 00088812021, de a
da EBSE Engenharia de SoluçÕes, para V. Exa., Paulo Sérgio dos Santos Fundão,
Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, reiterando o interesse de participar
em empreendimentos neste Município, em especial no Porto da Petrocity; Ofício no

051512021/GIGOVA/T, protocolizado dia23lO712021 sob no 00090712021, de autoria da
Gerência Executiva de Governo - Vitoria/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 1910712021, no valor de R$ 264.381,25
(duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e cinco
centavos), na conta vinculada ao Termo de Compromisso 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. Ato contínuo, o Senhor Presidente usando das suas
prerrogativas legais, convidou os filhos do senhor Oscar Sá Freire Dutra, Dr. Flávio
Jogaib Dutra e Marcos Jogaib Dutra para a entrega da homenagem do voto de pesar
pelo passamento de seu genitor, aprovado pela Câmara Municipal de São Mateus em
Sessão pretérita. Em seguida, o Senhor Presidente convidou a assentar-se ao banco
de honra da Casa de Leis, a senhora Marilena Cordeiro Fernandes de Jesus, o Senhor
Marcelo Piris de Oliveira e o Senhor David Lopes. De imediato o Senhor Presidente
concedeu a palavra a Senhora Marilena Cordeiro, que iniciou sua fala cumprimentando
a Mesa Diretora e todos os Presentes, fez memória aos 26 anos do Projeto Araçá, que
atende as crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade, que desde o ano de
2019 não vem recebendo apoio do Poder Executivo; hoje o projeto recebe apoio da
Secretaria de Educação no transporte das crianças, no período da pandemia as 100
famílias que recebem apoio do projeto tiveram que reformular os atendimentos destas
famílias, durante esse tempo, recebeu apoio de algumas empresas como: Cozivip,
Maçonaria, Radio Kairós, também recebe apoio de emendas parlamentares citando:
Deputado Federal Felipe Rigonie ex-Deputado Federal Dr. Jorge Silva, essas emendas
são para compras de instrumentos, porém a segurança do local está à mercê, já foram
assaltados algumas vezes. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a
Vereador Robertinho, que parabenizou o Vereador Adeci de Sena pelo requerimento,
relatou que conhece o Projeto Araçá, de onde já sairam alguns profissionais para
diversos lugares do Estado. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Lailson da Aroeira, que expressou seu orgulho do Projeto Araçá, pelo trabalho
desenvolvido no Município, relatou que quer abraçar o Projeto, que juntamente com os
Colegas Vereadores irão abraçar este projeto. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que parabenizou ao trabalho da
Marilena na direção do Projeto, que nessa legislatura não irá faltar apoio. Em seguida,
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o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, fez memória
de quando foi assessor de transporte que trabalhou juntamente com o Projeto, se
colocou à disposição para poder colocar o Projeto Araçá em pauta na reunião com o
Prefeito Daniel. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Delermano Suim, relatou que este projeto tem mudado a realidade de muitos homens
e mulheres no Município. em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
VereadorAdeci de Sena, relatou que os pescadores do Nativo têm uma historia com o
Projeto Araçá, de onde teve o apoio durante o documentário que foi realizada
comunidade, se colocou à disposição do Projeto Araçá e, que juntamente com
equipe estará mais próximo do Projeto. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, relatou que teve o privilégio de conhecer o Projeto
Araçá enquanto estava atuando na licenciatura e se colocou à disposição do projeto.
Em seguida, o Senhor Presidente se colocou à disposição do projeto, relatou que o
Projeto é uma entidade que precisa continuar fazendo história. O Senhor Presidente
fez uma retificação da pauta da Sessão, com o fito de incluir a moção no 07812021, que
se trata do voto de congratulação à Medica Pediatra de autoria do Vêreador Robertinho.
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Henrique, mais
conhecido como Lil Rick, relatou que trabalha com dança de rua, fitdance, iniciação em
forró, zumba, hoje está como presidente do conselho da juventude, onde faz parte de
algumas conferências, e já conseguiu algumas polÍticas públicas para a juventude, hoje
São Mateus tem um grupo grande de demanda em juventude. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao senhor Marcelo de oliveira, através do trabalho de
cine clube onde realiza cursos de audiovisuais, mesmo durante a pandemia não
pararam com o trabalho, para quê os jovens não fossem para a criminalidade, mesmo
com a queda da renda das famílias, apoiou as famílias nesse momento. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor David Lopes, apresentou um pouco
sobre seu trabalho como educador, relatou que também veio do Projeto Araçá, onde
trabalha com comunidades periféricas, assumiu a subsecretaria da juventude, hoje
estão com um projeto que atende aos públicos idosos e jovens. Na subsecretaria da
juventude pode trabalhar de forma readaptável para atender as crianças e
de forma que os mesmos não perdessem o foco, durante esse tempo de pandemia
receberam alguns prêmios. Todo o trabalho realizado é através de parcerias. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, tirou
uma dúvida se o projeto é realizado somente no Bairro Porto, onde foi sanado que
mesmos querem levar a todos os Bairros de São Mateus. Se colocou à disposição d
projeto para poder levar ao Secretário de Cultura, para poder expandir os projetos qu
avancem e atendam a todos os Bairros. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Robertinho que parabenizou ao Vereador Kacio Mendes
requerimento e parabenizou a equipe do projeto pela responsabilidade de pode
trabalhar com as crianças. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a
Vereador Delermano Suim, que parabenizou ao Projeto Belas Artes, pelo objetivo de
cuidar da juventude e, relatou que esta Casa de Leis estará à disposição do projeto.
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga,
parabenizou a Secretaria de Esporte, ao Prefeito, a equipe do Projeto por tirar os joven
da criminalidade, desejou que eles permanecessem com essa força de lutar pelo
jovens. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlin
Simião, parabenizou aos jovens do Projeto Belas Artes, pelo belíssimo trabalho e
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empenhar e tirar os jovens da rua. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra a Vereadora Ciety, parabenizou aos jovens do Projeto Belas Artes pelo trabalho,
parabenizou o Marcelo pelas conquistas nas disputas que tem realizado fora do Estado.
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton gomes,
parabenizou aos jovens do Projeto Belas Artes pelos trabalhos realizados e a senhora
Marilena. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio
Mendes, expressou sua satisfação em podertrabalhar com os jovens responsáveis pelo
Projeto Belas Artes, pela força que os mesmos tem em realizar estes projetos com os
jovens do Município, se colocou à disposição dos Projetos sociais do Município.
o término da dala de todos os vereadores, o Senhor Presidente e demais Vereadores
entregaram a Moção de Congratulação. Antes de passar para o Grande Expediente, o
senhor Presidente proferiu decisão no seguinte sentido: Senhora Vereadora, Senhores
Vereadores, é preciso explicar a vocês e a toda sociedade a respeito deste oficio do
excelentíssimo senhor Prefeito Daniel Santana, que encaminhou a numeração de Leis
para que esta Presidência possa promulgar as leis de projetos que foram votados e
aprovados no ano passado. Pois bem: no final do ano passado, no apagar das luzes
da legislatura que se encerrou em 2020, foi aprovado 5 projetos de lei a toque de caixa,
todavia, o projeto de lei do ex-vereador Carlos Alberto Gomes Alves, que denominava
a ruaArgentina, no bairro carapina, de rua DarcyAlmeida Firmes, incorreu em equívoco
palmar, malferindo as normas legais, mormente o código de postura do município de
São Mateus, considerando que a rua argentina no bairro carapina foi denominada rua
Ronaldo Barbosa Caran através da Lei no 74312008, pelo então Prefeito Lauriano
Zancanela, denotando um erro crasso da legislatura passada, aliás, mais um entre
inúmeros outros equívocos que esta legislatura tem o dever de consertar. Diante desse
erro crasso, e por entender que no caso vertente trata-se de nulidade cogente da
proposição aprovada, determino a secretaria legislativa que oficie novamente o Prefeito
Daniel Santana para que encaminhe numeração das leis excluindo-se o Projeto de Lei
supradito, por ser nulo de pleno direito. dessarte a tão prefalada "rua argentina"
continuará sendo rua Ronaldo Barbosa Caran. Era o que tinha a esclarecer.
EXPEDIENTE: com 11 (onze) Vereadores inscritos, em seguida, o Senhor Preside
passou a cadeira da presidência ao vice-presidente, para proferir o seu discurso:
Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, Servidores - saúdo na
pessoa do nosso ilustre Secretário de Finanças Juliano Scamparle-, imprensa, p
que nos assiste através dos meios de comunicação desta augusta casa de Leisque nos assiste através dos meios de comunicação desta augusta casa de Leis, meu
muito boa tarde; "O JUSTO JAMAIS SERA ABALADO; PARA SEMPRE SE
LEMBRARÃO Orlr. NAO TEMERA MAS NOTíCIRS; SEU CORAÇÃO ESTA FIRME,
CONFIANTE NO SENHOR. O SEU CORAÇÃO ESTA SEGURO E NADA TEMERA.
NO FINAL, VERA A DERROTA DOS SEUS ADVERSARIOS'. Sob a inspiração
lapidar e erudita passagem bíblica, salmo 112: versículo 6 a 8, inicio este discurso
me dirigir aos meus pares e a toda sociedade mateense. Na quarta feira dia 21.07
corrente ano, tive a honra e o prazer, acompanhado dos nossos nobres edis, Vereador
Ciety, Vereadores Delermano Suim, Lailson da Aroeira, Adeci de Sena, Carlinho Simião,
Cristiano Balanga e de assessores, estivemos presentes no diálogo na mesa com
ilustre Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Deputado Erick Musso,
o Prefeito de Vitoria, Lorenzo Pazzolini, e inúmeros vereadores com seus
Presidentes de Câmaras dos municípios de Baixo Guandu, Guarapari e Fundão. Fo
uma manhã prazerosa onde pudemos dialogar e buscar construir pontes para ajudar
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nosso município de São Mateus, um aprendizado de extrema importância.
Conseguimos do Deputado Erick Musso o compromisso de ajudar o nosso parlamento
e, mormente a cidade de São Mateus. Como venho pregando, pauta positiva, é a
primeira vez que um diálogo dessa envergadura acontece, com a maioria absoluta dos
senhores vereadores. Na tarde do mesmo dia, tivemos a honra de entregar
pessoalmente ao Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo, Desembargador Ronaldo Gonçalves de Souza, juntamente com os vereadores
já citados, e o secretário de comunicação Jailson Barbosa, a moção aprovada por este
parlamento pelos 130 anos do nosso Tribunal de Justiça, agradeço também aos nossos
queridos assessores Paulo Cremonine e JefÍerson Bonomo, por ter nos acompanhado
e dado o suporte que precisávamos. Um dia que induvidosamente ficará marcado na
história deste parlamento, inclusive postado no lnstagram do próprio Tribunal de
Justiça. Na quinta-feira - dia22.07 - estive presente com nossos procuradores Dr. Vito
Guanandy, Dr. Manoel Costa e Dr. Gildo Santana na inauguração da nova sede da 1

Subseção da OAB/ES, onde pude cumprimentar nosso querido Presidente
Seccional/ES Dr. José Carlos Rizk Filho, meu amigo pessoal, ex-Conselheiro
Conselho Nacional de Justiça - CNJ - , Conselheiro Federal da OAB, advogado Dr. Lui
Claudio Allemand, nosso querido amigo ex-vereador de vitória, Mazinho dos Anjos, e
Vereador de Vitória Armandinho Fontoura. Uma tarde/noite para ficar na história. Na
sexta feira - 23.07 -, na parte da manhã estive na audiência pública realizada pela
comissão de atingidos de São Mateus, com a presença da querida Presidente da
colônia de pescadores 213, dona Gloria, os nobres vereadores Adeci de Sena,
Delermano Suim e Lailson da Aroeira, e quero expressar publicamente: que honra
poder estar ao lado de vocês em um evento desta grandeza, posso afirma
categoricamente, me senti muito bem e deveras honrado com o carinho e acolhi
deste povo trabalhador, honesto e corajoso, muito obrigadoAdecill Muito obrigado
Glóriall Muito obrigado Jailson e Naiara!!! Me encaixei como uma luva, contem com
nessa luta!!! Na parte da tarde, tivemos a honra de receber na sala de reuniÕes
augusta Casa de Leis, o ex- Vice-Governador, ex-Deputado Federal, e atualmen
Chefe do Detran/ES, Givaldo Vieira, juntamente com o Vereadora Ciety, Veread
Kacio Mendes, Adeci de Sena, Lailson da Aroeira, Gilton Gomes de Jesus e Delerma
Suim, dialogando sobre alguns projetos de sinalização de São Mateus, com ped
para atuação no interior, e cobreido nosso Diretor uma atuação no campo da ed
do trânsito, em especial na faixa de pedestre, que nossos condutores de veícu
possam respeitar aÍaixa, e de igualforma defendi a municipalizaçáo do trânsito. E
ações transcendem a nossa felicidade, e com a cerleza que novos tempos estão se
semeados em nossa cidade, é um parlamento diferenciado, irmanados em um
objetivo, trazer benefícios para nossos munícipes. E a primeira vez na história q
temos acontecimentos desta envergadura, que Deus nos abençoe e proteja. Meu
obrigado. Em Seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristia
Balanga, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes
fez memória da agenda que realizaram na semana pretérita na grande vitória, na
feira teve uma reunião com a comunidade Divino Espirito Santo; na quinta feira fez um
visita ao Bairro Guriri, chamou a atençãq aos colegas Vereadores que olhassem co
carinho pelo bairro. Esteve também ao Bairro Seac e fez alguns pedidos ao Prefei
Daniel. A Deputada Rose de Freitas juntamente com o Prefeito trouxe uma quad
poliesportiva. Rogou por suas indicaçÕes que são: Pavimentação com bloquetes da ru
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Domingos Carrafa,lado Norte, no bairro Guriri (trecho compreendido entre a Rodovia
Othovarino Duarte Santos até "EMEF Prof.a Herinéia Lima Oliveira"), uma solicitação
antiga da comunidade; construção de quadra coberta no bairro Guriri, pois Guriri
precisa de mais áreas de laser. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Vereador Robertinho deAssis, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora
e todos os presentes, rogou por suas indicaçÕes que são: Construção de rampa náu
na orla marítima de Guriri, para lanÇamentos e recolhimentos de embarcaçÕes (

altura do Bosque da Praia, nas proximidades do Clube Camurupim), os pescadores
dificuldades em sair e entrarem com suas mercadorias; Capina e limpeza em volta do
campo de futebol e dos vestiários, bem como, em torno da Praça José Passos e do
campo de areia, inclusive com instalação de alambrado no mesmo, situados na rua
Ernane Rufino da Silva, bairro Pedra D'água, a equipe já está no local realizando a
limpeza. Fez um voto de pesar aos familiares da pequena Alice que faleceu na
madrugada de hoje. Parabenizou a todos os pediatras, apresentou uma moção a
Senhora Maria lsabel Demodé Almeida, lembrou que na semana anterior passou por
um mal-estar. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereado
Delermano Suim, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes, trouxe uma reflexão 'Noé entendeu que foi chamado para construir a atca,
fazer chover era com Deus". Agradeceu aos seus assessores que tem apoiado
nestes meses de legislatura, fez memória da agenda em Vitória juntamente com
demais Vereadores, buscando recursos ao município de São Mateus e, todos tem
mesmo objetivo de estarem juntos por um mesmo objetivo, agradeceu ao Veread
Adeci pelo Convite juntamente a associação de pescadores, lembrou do dia do ped
e a pediatra Maria lsabel, rogou por suas indicaçÕes que são: Calçamento da rua Bei
Rio, situada em Vila NovaAymorés - Km 35, Distrito de Nestor Gomes, neste Município;
Calçamento da rua Antônio Pereira Amorim, lado Norte, no bairro Guriri. Em seguida,
Senhor Presidente concedeu a palavra ao VereadorAdeci de Sena, que iniciou sua fa
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou sobre alguns exa
que tem que realizat, fez memória da agenda que tiveram na semana pretérita
Vitoria. Na quinta-feira teve uma reunião com os Secretários Municipais juntamente
pescadores sobre a nova equipe que atuará com os mesmos. Rogou por
indicaçÕes que são: Aquisição de terreno na comunidade Barra Seca para con
de Escola, Unidade de Saúde e área de lazer, reivindicação da comunidade de Barr
Seca; locação de containers para instalação em locais estratégicos, nos bairros
comunidades do Município de São Mateus, para descarte de entulhos e lixo domiciliar
é uma necessidade, pois quando se andam nos Bairros se veem entulhos jogados n

meio da rua podendo causar acidente e mesmo quando o carro que recolhe os resíd
e não ficarem lixos na ruas. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a
Vereador Carlinho Simião que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e
os presentes, fez memória da agenda da semana pretérita em Vitória, onde
encontravam 60 Vereadores de todo Estado, onde foram recebidos com almoço
Relatou que foi passado uma cartilha aos Vereadores e expressou seu desejo de
realizar todos os benefícios que lá está. Na semana passada esteve no KM 28 ouvind
as reivindicaçÕes da comunidade, expressou sua expectativa e poder realizar todos a
reivindicações, já na sexta-feira realizou uma visita no Bairro Guriri. Rogou por su
indicações que são: pavimentação da ruaAldemar Faria Santos, lado Norte, no bai
Guriri, se encontra em situação deplorável, em tempo de chuva essa rua
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intransitável, em tempo de estiagem causando poeira podendo desenvolver problemas
respiratórios; pavimentação da rua Ouro, situada no Loteamento Jardim Bom Gosto, no
bairro Carapina, reivindicação esta da comunidade. 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 alegria em estar
colhendo frutos de seus trabalhos, rendeu agradecimentos as pessoas que
trabalhando para realizar seus pedidos, fez memória da audiência pública na sexta fei
de autoria do VereadorAdeci de Sena, no mesmo dia em outra reunião provocou uma
discussão sobre a avenida que liga Santo Antônio ao Bairro Aroeira, agradeceu o
Secretário deAgricultura e todos os servidores que trabalham nesta secretaria. Relatou
que fez visitas as comunidades do interior e falou que o que precisa aparecer são os
trabalhos, relatou também sobre o projeto apelidado de "porteira paru dentro" que já
está colhendo frutos. Rogou por suas indicaçÕes que são: lnstalação de academia ao
ar livre na avenida João Batista Crespo, nas proximidades da Unidade de Saúde
"Verônica Favalessa", situada no bairro SantoAntônio, com a devida orientação técnica,
sobretudo às pessoas idosas, para dar uma atenção melhor aos idosos; Extensão de
rede elétrica com instalação de postes com luminárias na avenida Santo André e rua
Santo Antônio, situadas no bairro Morada do Lago, reivindicação da comunidade para
a melhoria do trafego dos moradores. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Gilton Gomes, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
Diretora e todos os presentes, expressou em estar Vereador junto com os demais
Vereadores que estão trabalhando juntos por um São Mateus melhor, rogou por suas
indicaçÕes que são: Reforma do predio e do muro da "EMEF Almir Queiroz", situada no
bairro Cacique, Município de São Mateus-ES, pois a escola necessita, uma
reivindicação da diretora; Construção de quadra poliesportiva cobeÉa na "EMEF Almir
Queiroz", situada no bairro Cacique, Município de São Mateus-ES, que também é uma
reivindicação da diretora escolar. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Vereador lsaelAguilar, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos
os presentes, relatou sobre as visitas realizadas pelo Prefeito as comuni
escolares, observando as situaçÕes dos prédios escolares para fazer alguma
melhorias para o retorno das aulas presenciais. Rogou por suas indicações que são:
Construção de capela mortuária na comunidade Nova Lima, Distrito de ltauninhas, uma
necessidade da comunidade; viabilizar a coleta do lixo na comunidade Morro da Arara,
situada na Rodovia ES-315 (São Mateus à Boa Esperança), com o crescimento d
comunidade estão surgindo algumas demandas de recolhimento de resíduos. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes, iniciou
com uma notícia triste, o senhor Domingos faleceu na manhã deste dia, lembrou da
visitas que realizou aos KM e a família Suim. Expressou sua alegria em ver sua
indicações sendo atendidas dentro das comunidades. Rogou por suas indicações q

são: Reforma dos vestiários e banheiros, bem como, replantio de grama no campo
futebol localizado no bairro Litorâneo, área pertencente ao Município de São Mateu
ES, para melhor atender a comunidade; Construção de arquibancada e instalação
alambrados e refletores no campo de futebol, localizado no bairro Litorâneo, em
pertencente ao Município de São Mateus-ES, para melhor atender a comunidade.
seguida, o Senhor presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, q
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memoria d
agenda da semana pretérita com o Senador Fabiano Contarato, tratando sobre a água
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a saída da Petrobras e a importância da agricultura familiar para o Município de São
Mateus, relatou que na semana passada algumas pessoas do Censura Zero que
clamou pelos Vereadores sobre uma rua do Km 41 e a mesma realizou uma visita no
local onde teve uma conversa com os moradores e estão trabalhando para a melhoria
do local, lembrou que no domingo foi o dia do agricultor rural, pessoas que cultivam os
alimentos. Rogou por suas indicações que são: lnterceder à empresa Eco 101 no
sentido de realizar o alargamento da ponte sobre rio Cricaré, situada na rodovia 8R101,
é uma ponte que foi construída em 1957, é uma ponte que dar acesso há vários Bai

Calçamento da rua Leocádia Rossini Bernini, situada em Nestor Gomes - Km 41)
Distrito de Nestor Gomes, neste Município, uma reivindicação que vai viabilizar a vida
dos moradores daquela localidade. O Senhor Presidente determinou a secretaria
Iegislativa que retificasse a indicação no 55812A21, conforme solicitado pela Vereadora
Ciety. Em seguida, o Senhor presidente usando as prerrogativas legais prorrogou a
sessão por mais t hora (uma hora). ORDEM DO DIA: Ato contínuo, o Senhor
Presidente colocou em discussão as indicaçÕes, passando a cadeira da presidência
para proferir seu discurso em defesa da sua indicação. Senhor Presidente, Senhora
Vereadora, Nobres Vereadores, dificilmente eu uso a tribuna para fazer defesa de
indicação, no entanto, essa indicação de no 52312021, ó uma indicação de extrema
importância para a cidade de São Mateus, trata-se de uma indicação onde solicito ao
Prefeito Municipal que desaproprie o imovel de propriedade da Petrobras na Morada
do Ribeirão. São Mateus hoje paga de aluguel, mais de meio milhão de reais, pois os
imóveis são separados e distantes. Podemos conseguir aquele complexo da Petrobras
que está obsoleto, a Petrobras foi embora do Município de São Mateus, deixou um
deficit social muito grande e por que não todo aquele patrimônio pertencer ao Município
e ali ser construído o centro administrativo do Município de São Mateus, porquanto se
continuar do jeito que está, será mais um imóvel abandonado que será invadido e
saqueado em breve, por isso hoje faço questão de defender essa indicação,
considerando que São Mateus deixará de pagar mais de meio milhão de reais
aluguel enquanto já temos um patrimônio construído e, se o Prefeito conversar com
Diretores da Petrobras, a propria empresa doará para nosso município. Portanto, e
conclamo a todos os Nobres Vereadores que votem favorável a esta indicação.
seguida, não havendo mais quem quisesse discutir, o Senhor Presidente submeteu
votação em turno único as indicações nos 504 a 52512021; tendo sido aprovadas po
unanimidade; O Senhor Presidente determinou a secretaria legislativa que retificasse
indicação no 51112021 de autoria do Vereador Cristiano Balanga, para reforma d
quadra poliesportiva, considerando que o pedido do vereador original estari
prejudicado, tendo em vista que o Vereador Kacio Mendes tinha um pedido simila
aprovado no mês de maio do corrente ano. Em seguida, o senhor presidente su
em discussão e votação o requerimento no 01312021; tendo sido aprovado p

unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação d
Moções de nos 076 a 07812021; tendo sido aprovados por unanimidade. Em seguida,
Senhor Presidente submeteu em discussão e votação em Segundo Turno, d
PROJETO DE EMENDAA LEt ORGÂNICA DE N' OO1:2O21, que "ALTERA O
29 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICíPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPíRIT
SANTO, DATADA DE 05 DEABRIL DE 1990", do Poder Legislativo, de autoria da
Diretora, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça,
Humanos, Cidadania e Redação; tendo sido aprovada por unanimidade. Em
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o Senhor presidente submeteu em Discussão em Turno Único, do PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO No O3O12O21, que 'APROVA O PARECER PREVIO
ooo1ot2o20-1, PARECER TECNTCO O}116t2o2o-1 E PARECER PREVIO OOO26t2o21-
9, QUE REPROVOU AS CONTAS DO EX-PREFEITO DO MUNICíPIO DE SÃO
MATEUS-ES, REFERENTE AO EXERCíC|O DE 2016", do Poder Legislativo, de
autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalizaçáo, com parecer favorável da
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização; Em seguida o Senhor presidente
concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que pediu dispensa das formalidades
a qual foi permitido, fez memória do trabalho do ex Prefeito que trouxe algumas
indústrias, dono de algumas lojas que emprega muitos munícipes, trouxe a empresa
Oxford, empregando a mais de 500 pessoas, trouxe algumas obras para o MunicÍpio e,
que infelizmente estão julgando as contas, pois talvez não virá mais como candidato,
clamou aos Vereadores para reverem os votos para ser favorável as contas, para que
ele continue empregando a população. Ao final afirmou que aprovassem as contas
porque o ex-Prefeito Amadeu Boroto era o futuro Prefeito de São Mateus. Em seguida,
o Senhor Presidente concedeu a cadeira da presidência para o vice-presidente para
proferir seu discurso: Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores,
trata-se aqui do julgamento por esta colenda casa de Leis das contas do ex-gestor do
município de São Mateus, Amadeu Boroto, no que tange as contas do exercício de
2016. lnfere-se de uma clareza hialoide, que o ex-gestor, que já teve suas contas de
2015 rejeitadas pelo colendo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo por
diversas irregularidades, mormente por malferimento a Lei de Responsabilidade Fiscal,
prosseguiu no ano de 2016 cometendo de forma contumaz, os mesmos erros do ano
de2015, denotando o dolo tão prefalado na Leide lmprobidadeAdministrativa. De uma
breve e superficial análise das indigitadas contas, está claro e cristalino, como a luz em
pleno sol de verão, que deixou de recolher as contribuiçÕes previdenciárias do ente,
ferindo de morte dispositivos constitucionais e, pior, deixando para o próximo gesto
uma dívida vultosa. Ademais, descumpriu de forma dolosa o limite legal com despesa
de pessoal, porquanto já alertado pelo Tribunal de Contas desde o ano de 2014,
malferindo dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal Lei Complementa
10112000, em seus artigos 20,22 e 23). Essas aberraçÕes é que deram azo a
pagamentos vultosos nos anos de 2015 e 2016, a servidores comissionados, tend
salário de comissionado que chegou ao valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) por mês.
lnacreditável, mas está aqui nos documentos que colaciono para fazer parte integrante
deste discurso e do processo. Foram inúmeros servidores que auferiram valores que
ultrapassam em mais de 200 por cento o valor que deveriam receber, e por esse fato
hoje encontra-se na Justiça do Estado do Espírito Santo inúmeras ações de
improbidade com o fito de ressarcimento desses valores, por terem sido pagos de forma
totalmente ilegal. Existem inúmeras ilegalidades na gestáo 2015 e 2016, que foi um
tempo que não se pode esquecer, para jamais repetir esse desastre que foi todos
mateenses terem em suas torneiras, pias e chuveiros, água salgada por
meses, levando milhares de pessoas a não ter água potável para beber, um verdadei
caos, que não pode e nem deve repetir-se, tudo por prepotência e arrogância daqueles
que sempre achavam que mandavam na consciência do povo, porque tem dinheiro e
inúmeros estafetas e áulicos que só enxergam seu próprio umbigo, esquecendo-se.
mais humildes. São por essas razÕes, que não tenho a mínima dúvida de vota
acompanhando na íntegra o congruente, Iapidar e erudito parecer do Colendo Tribunal
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de Contas do Estado do Espírito Santo, ratificado de forma republicana, coerente e
correta pela Comissão de Finanças desta augusta Casa de Leis, que fez um trabalho
belíssimo, aqui parabenizando pela profundidade e zelo dos nobres vereadores lsael
Aguilar, Gilton Gomes de Jesus, Robertinho de Assis e Delermano Suim, ao
apresentarem o Projeto de Decreto Legislativo 030/2021, conclamando a todos os
pares que aprovem o indigitado Projeto de Decreto 03012021, para que se faça a mais
lídima e indefectível justiça. Meu muito obrigado. Em seguida, o Senhor Presidente
submeteu em votação 10 votos favoráveis ao projeto legislativo e 1 contrário do
Vereador Carlinho Simião, ao projeto legislativo. Em seguida, o Senhor Presidente
submeteu em Discussão e votação em Turno Unico, da EMENDA MODIFICATIVA No

001t2021 ao PROJETO DE LEt N" 015t2021, que "DISPÔE SOBRE A INSTITUIÇÃO
DO CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS", do Poder Executivo, com parecer favorável da Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização; tendo sido aprovado por unanimidade. Em
seguida, o Senhor Presidente submeteu em Discussão e votação em Turno Único, do
PROJETO DE LEt No 015t2021, que "D|SPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO
CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E DA OUTRAS PROVDÊNCIAS',
do Poder Executivo, com pareceres favoráveis: da Comissão de Constituição, Justiça,
Direitos Humanos, Cidadania e Redação; da Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, tendo
aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente
declarou encerrada a presente Sessão e para constar,

Secretário. Fiscalizei a;- '-A>;: -::::-: I , ó"r",.,,no suim - 2.
present-e Ata que lida e ada conforme será assinada por mim, pelo Sen
Presidente e demais compoftentes da Mesa Diretora.

w^l
KACIO MENDES
Vice-Presidente

CIET SUtM
2'Secretário1'Secretária


