
326

Ata nº 045/2021 da reunião da 38ª Sessão Ordinária, realizada aos 13 (treze) dias do
mês de outubro de 2021 (dois mil e vinte um), às 15h00 (quinze horas), reuniu-se
ordinariamente  na  Câmara  Municipal  de  São  Mateus  -  Estado  do  Espírito  Santo,
situada à Av. Dom José Dalvit  100, Blocos 11 e 12 – Bairro Santo Antônio, sob a
Presidência  do  Senhor  Vereador  Paulo  Fundão,  e  Secretariado  pela  Senhora
Vereadora Ciety Cerqueira. O Senhor Presidente fez a abertura da sessão proferindo
as seguintes palavras: “Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos
nossos trabalhos”. Em seguida o Senhor Presidente Paulo Fundão fez a leitura da
Bíblia Sagrada, e após a respectiva leitura. 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 que efetuasse a  leitura da Atas nº
044/2021. Com fundamento no § 1º, do artigo 98 do Regimento Interno da CMSM, não
tendo  nenhum  Vereador  que  quisesse  retificar  a  Ata,  considerou-a  aprovada  por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente determinou à Senhora Secretária que
procedesse  a  leitura  do  expediente  da  sessão  ordinária  do  dia  13/10/2021  que
continha:  PODER  EXECUTIVO  :   OF/PMSM/SMGAB  N°  503/2021,  da  Prefeitura
Municipal  de  São  Mateus,  protocolizado  sob  o  n°  001327/2021,  datado  de  07  de
outubro de 2021, que encaminha Lei Municipal sancionada de n° 2002/2021; LEI Nº
2002/2021, que “ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.812, DATADA DE 31
DE AGOSTO DE 2020”;  OF/PMSM/SMGAB N° 504/2021, da Prefeitura Municipal de
São Mateus, protocolizado sob o n° 001328/2021, datado de 07 de outubro de 2021,
que encaminha Lei Municipal sancionada de n° 2003/2021; LEI Nº 2003/2021, que
“DÁ A ATUAL RUA PROJETADA, SITUADA NO DISTRITO DE NESTOR GOMES, A
DENOMINAÇÃO  DE  “RUA  ANTONIETA  DE  OLIVEIRA  NASCIMENTO”;
OF/PMSM/SMGAB  N°  505/2021,  da  Prefeitura  Municipal  de  São  Mateus,
protocolizado  sob  o  n°  001329/2021,  datado  de  07  de  outubro  de  2021,  que
encaminha  Lei  Municipal  sancionada  de  n°  2004/2021; LEI  Nº  2004/2021,  que
“INSTITUI  O  DIA 14  DE  MARÇO  COMO  O  DIA MUNICIPAL DE  COMBATE  AO
ASSÉDIO  MORAL  NO  SERVIÇO  PÚBLICO  MUNICIPAL”;  OF/PMSM/SMGAB  N°
506/2021,  da  Prefeitura  Municipal  de  São  Mateus,  protocolizado  sob  o  n°
001330/2021, datado de 07 de outubro de 2021, que encaminha Veto nº 003/2021 ao
Projeto de Lei  nº 047/2021, que “INSTITUI O RECONHECIMENTO DO CARÁTER
EDUCACIONAL  E  FORMATIVO  DA  CAPOEIRA  EM  SUAS  MANIFESTAÇÕES
CULTURAIS E ESPORTIVAS E PERMITE A CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS PARA O
ENSINO  NOS  ESTABELECIMENTOS  DE  EDUCAÇÃO  BÁSICA  PÚBLICOS”,  do
Poder Legislativo, de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira.  PODER LEGISLATIVO  :  
Requerimento protocolizado sob o nº 001335/2021, pelo Vereador ROBERTINHO DE
ASSIS, solicitando o uso da Tribuna Popular, para que a Senhora  Rogéria Marinho
Pinheiro - Professora e Pedagoga, faça pronunciamento sobre o Tema “Relevantes
serviços  prestados  na  área  da  Educação  no  Município  de  São  Mateus”.
PROPOSIÇÕES:  indicação nºs 691 e  692/2021 de autoria  do  Vereador  Adeci  de
Sena,  perfuração  de  poços  artesianos  nas  comunidades  de  Campo  Grande,
Urussuquara e Barra Seca, situadas no Distrito de Nativo de Barra Nova; reforma da
ponte, localizada dentro da comunidade da Gameleira, situada no Distrito de Nativo de
Barra Nova;  indicação nºs 693 e  694/2021 de autoria do Vereador Carlinho Simião,
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reitera a indicação nº 003/2021, que diz respeito à construção de Centro de Vivência
para atender a comunidade e, em especial, a ‘Associação da Terceira Idade Vida Nova
Nossa Senhora de Fátima’, bem como de um Centro de Educação Infantil Municipal,
na antiga quadra do Apolo, situada no bairro Fátima; reitera a indicação nº 025/2021,
que diz respeito à limpeza do valão, iniciando no final da rua Hélio Orlandi, no bairro
Sernamby,  passando  pelo  bairro  Ideal,  até  a  rodovia  Othovarino  Duarte  Santos;
indicação nºs 695 e  696/2021 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, reforma da
Agência dos Correios, situada no Distrito de Nestor Gomes; prestação de serviços de
Psicologia e Assistência Social  na rede Municipal  de Ensino do Município  de São
Mateus – ES; indicação nºs 697 e 698/2021 de autoria do Vereador Cristiano Balanga,
que na próxima licitação para contratação de empresa prestadora de serviço de coleta
de lixo, seja inserida cláusula para que a empresa adquira, por ano de contrato, 200
lixeiras tipo contêiner coletor de 1000 litros, com rodas, bem como, que possua os
caminhões adequados para a coleta do lixo nesses contêineres; capina, limpeza e
retirada de entulhos nas ruas do bairro Seac; indicação nºs 699 e 700/2021 de autoria
do Vereador Delermano Suim,  iluminação do Cemitério situado na localidade do Km
13; pavimentação do trecho que dá acesso ao Cemitério, situado na localidade do km
13; indicação nºs 701 e 702/2021 de autoria do Vereador Gilton Gomes, construção de
Unidade de Saúde no bairro Santa Tereza; recapeamento asfáltico da Rua 2, situada
no bairro Bonsucesso I;  indicação nºs 703 e 704/2021 de autoria do Vereador Isael
Aguilar,  capina,  limpeza  e  retirada  de  entulhos,  do  bairro  Boa  Vista  (próximo  ao
Hipermercado  Casa  Grande  e  loja  Madeirol);  construção  de  02  (dois)  abrigos  de
ônibus, localizado próximo ao semáforo, situado no bairro Litorâneo, (Rodovia Mário
Covas – BR 101);  indicação nºs 705 e 706/2021 de autoria do Vereador Lailson da
Aroeira,  capina,  limpeza e patrolamento das ruas e avenidas do bairro Morada do
Lago; capina, limpeza e retirada de entulhos em toda a extensão das ruas Josias da
Silva  e  Luiz  João  Berto,  localizadas  no  bairro  Bonsucesso;  indicação  nºs 707  e
708/2021  de  autoria  do  Vereador  Paulo  Fundão,  cessão  dos  prédios  públicos
localizados no Centro da Cidade, onde estavam localizadas a Secretaria Municipal de
Finanças  e  Gabinete  do  Prefeito  (Prefeitura  Municipal),  para  o  Poder  Legislativo
abrigar sua Sede; capina, limpeza e retirada de entulhos na rua São José, situada no
bairro Sernamby; indicação nºs 709 e 710/2021 de autoria do Vereador Robertinho de
Assis, limpeza e manutenção regular, em torno e no interior da Igreja Velha, no Centro
da Cidade de São Mateus;  calçamento  da rua  Projetada,  no  bairro  Rio  Preto,  no
Município de São Mateus; Requerimento nº 020/2021 de autoria do Vereador Adeci de
Sena,  levantamento  topográfico  com  demarcação  dos  limites  da  Reserva  de
Desenvolvimento Sustentável – RDS em Barra Nova;  Moção n º 106/2021 voto de
congratulação do Vereador Robertinho  Pedagoga ROGÉRIA MARINHO PINHEIRO,
pelos  relevantes  serviços  prestados  na  área  da  Educação,  no  Município  de  São
Mateus – ES;  Moção nº 107/2021 voto de congratulação do Vereador Paulo Fundão
ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Doutor FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, pelos
relevantes serviços prestados à sociedade do Estado do Espírito Santo, no exercício
da função de Magistratura;  Moção nº 108/2021 voto de congratulação do Vereador
Paulo  Fundão  ao  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Doutor  JOSÉ  PAULO
CALMON NOGUEIRA DA GAMA, pelos relevantes serviços prestados à sociedade do
Estado do Espírito  Santo,  no exercício  da função de Magistratura,  e  no Ministério
Público. Em seguida, o Senhor Presidente convidou a senhora Rogéria Marinho para
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ocupar assento no plenário, e de imediato concedeu a palavra a senhora Rogéria, que
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que é
moradora  do  Bairro  Pedra  D’Água,  é  formada  em  pedagogia  pela  UFES,  e
psicanalista, trabalhou na instituição Nova Esperança, sob a direção da senhora Luigia
Borboni,  foi  diretora  da  escola  Valério  Coser,  acredita  que  na  educação  pode
transformar a vida dos alunos, no dia 04/10/2021 foi convidada para assumir o setor
de alimentação e nutrição escolar, expressou seu desejo em realizar  o melhor para  a
educação do Município de São Mateus, expressou o desejo da luta pela educação na
região do Pedra D’Água, relatou que já esteve nesta tribuna trazendo o projeto de
Família na escola, pois entende que família e escola precisam andar juntos. Deseja
uma educação de qualidade para os alunos, saúde para a população. Expressou o
desejo que trabalhar junto com os Vereadores que estão fazendo a diferença para o
Município na educação. Agradeceu aos profissionais que confiaram a ela o setor de
alimentação e nutrição escolar do Município, aos pais que a ajudaram a chegar onde
chegou, aos colegas de profissão e todos os alunos que ela teve a oportunidade de
lecionar.  Em  seguida,  o  Senhor  Presidente  concedeu  a  palavra  ao  Vereador
Delermano Suim, parabenizou ao Vereador Robertinho pela moção,  parabenizou a
professora Rogéria pelo trabalho dentro do Município, relatou sobre a diferença que
tem realizado.  Em seguida,  o  Senhor presidente concedeu a palavra ao Vereador
Carlinho Simião que parabenizou ao Vereador Robertinho pela moção, parabenizou a
professora  Rogéria  pelo  belíssimo  trabalho  dentro  da  educação.  Em  seguida,  o
Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety que parabenizou o Vereador
Robertinho pela moção, parabenizou a Rogéria que está assumindo esta nova pasta
dentro  da  educação.  Em  seguida,  o  Senhor  Presidente  concedeu  a  palavra  ao
Vereador Adeci de Sena que parabenizou a Rogéria pelo trabalho, parabenizou pelo
dia do professor. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Robertinho  de  Assis,  que  parabenizou  a  Rogéria  pelo  belíssimo  trabalho  e
cumprimentou os  demais  acompanhantes  da professora,  relatou  sobre a  união do
parlamento  para  a  realização  do  melhor  por  São  Mateus.  Em seguida,  o  Senhor
Presidente fez a leitura do oficio encaminhada para a Presidente desta Casa de Leis
nº  2000698901,  o  proferimento  nos  altos  dos  pedidos  de  prisão  temporários
5012657562021402000, determinando o afastamento das funções públicas do prefeito
do Município de são Mateus/ES, Daniel Santana Barbosa.  G  RANDE EXPEDIENTE  :
com 07 (sete)  vereadores inscritos.  Em seguida,  o  Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Carlinho Simião que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
Diretora  e  todos  os  presentes,  e  nominou  todos  os  Vereadores,  fez  memória  da
semana passada, visitou o Nativo de Barra Nova, pois ontem foi festejos de Nossa
Senhora Aparecida, mas recebeu a notícia do falecimento de uma amiga da família.
Rogou por suas indicações que são: Reitera a indicação nº 003/2021, que diz respeito
à construção de Centro de Vivência para atender a comunidade e, em especial,  a
‘Associação da Terceira Idade Vida Nova Nossa Senhora de Fátima’, bem como de um
Centro de Educação Infantil Municipal, na antiga quadra do Apolo, situada no bairro
Fátima, tem mais de 15 anos que vem reivindicando para a construção do centro de
vivência;   Reitera  a  indicação  nº  025/2021,  que  diz  respeito  à  limpeza  do  valão,
iniciando no final da rua Hélio Orlandi, no bairro Sernamby, passando pelo bairro Ideal,
até  a  rodovia  Othovarino  Duarte  Santos,  já  foi  feita  a  limpeza  mas  precisa  de
manutenção, fez um apelo a comunidade que evite de jogar lixo e entulho no valão.  A
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Sociedade está triste com os acontecimentos, com a prisão do Prefeito, secretários e
com  mais  prisões  vindo  por  aí,  empresários.  E  o  povo  está  clamando  pela
responsabilidade  desse  legislativo  que  sempre  teve,  contando  com  os  senhores
Vereadores que nominei um por um, para que a gente instaure aqui uma CPI e depois
um impeachment  para  mudar  a  direção do que está  acontecendo aqui  em nosso
Município.  Uma CPI  com documentos  verídicos,  uma CPI  que  possa  vir  logo  um
impeachment, eu me coloco Senhor Presidente, como você falou comigo hoje, eu me
coloco presidente  se for  possível  dessa CPI para a gente discutir  melhor  sobre o
Município, aqui está presente um grupo liberta São Mateus, que está representado
pela  agricultura,  pelo  sindicato,  pela  Maçonaria  por  todos  os  seguimentos  do
Município, estão fazendo reuniões como vão fazer para ser atendido nosso pedido, eu
acredito  que  isso  tem  que  ser  partido  do  legislativo  com  o  apoio  de  todos  os
Vereadores, em prol da sociedade. Esse é o nosso papel legislar e fiscalizar sempre
em favor do povo, essa é a nossa cartilha, vamos discutir isso aqui, algumas pessoas
fizeram brincadeiras comigo sobre o movimento que aconteceu sábado em baixo de
chuva  pela  quantidade  de  gente  que  estiveram  presente,  mas  esta  quantidade
corresponde a população de São Mateus representado por  todos os seguimentos,
juntamente com esses poucos seguidores que estavam ali,  vão se transformar em
muitos, ali  vai mais de 50 mil para a rua se for preciso, para a gente desconstituir
esses desgoverno que está  ai  e,  começar  uma nova  administração,  assim dando
apoio a nosso Prefeito Ailton Cafeu, eu espero que ele continue lá, tendo apoio desta
Casa de Leis, e este Vereador vai trabalhar assiduamente em prol dele para poder
ajudar  colocar  em   ordem  o  nosso  Município.  Então,  Senhor  Presidente,  estou
iniciando a nossa fala, sei que a V. Exa irá falar sobre este assunto para a gente criar
essa  CPI,  para  o  mais  rápido  possível  realizar  o  impeachment,  nós  já  temos
documentos suficiente que já pode fazer, mas vai vir mais documento, hoje eu estava
assessorado aqui por 3 advogados e outros advogados de fora todos pediram pra mim
não criar hoje, não se pode criar primeiro o impeachment, pois então Vereadores para
não precisar ir para rua aquela multidão de gente descontente, está faltando água,
mas já deu uma chuvinha, recebi uma notícia que já está começando a melhorar a
captação  da  água,  assim a  gente  vai  continuar  orando  em prol  do  povo  de  São
Mateus. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou a parte que foi concedida, no início
da sessão fizemos a leitura da Bíblia e pedimos a Deus a sabedoria e prudência são
coisas que devemos levar até o fim dos nossos dias, quando V. Exa. relata que nós
conversamos  hoje  da  questão  da  presidência  da  CPI,  entenda,  nós  estávamos
conversando um diálogo informal, relatei que há 11 Vereadores, pois não é indicação
de  quem  vai  ser  o  presidente  da  CPI,  por  que  a  lei  orgânica  diz  que  são  três
Vereadores para compor a comissão parlamentar de inquérito, e dentro desses três
Vereadores  haverá  um  sorteio,  então,  ao  V.  Exa.  Citar  na  tribuna  aqui,  há  uma
necessidade de explicar para a sociedade, pois as vezes pode passar que você vai
ser o presidente e que eu vou indicar, e não é assim que funciona, vamos ter que
passar, quero deixar claro que esta Casa de Leis não se furtará a fazer o papel dela,
por toda a sociedade, mas precisamos ter prudência e sabedoria, não é para a noite
por dia que vai se resolver todos os problemas e, a V. Exa. Falar na tribuna dessa
forma vai  estar  se  impedindo  e  me impedindo,  não  é  dessa  forma que  se  faz  a
escolha, tem um sorteio, eu entendo, só quero explicar. Vou ter a réplica com V.Exa.
por acaso nós nos encontramos na rua, mas estou me prontificando ser o presidente
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da CPI que vamos instaurar ou o relator,  eu fiquei  triste,  pois o senhor  falou que
haverá uma escolha, e acredito que nessa escolha não estarei, mas eu vou lutar. O
Senhor Presidente assumindo a fala deixou claro que não será escolha que está no
artigo  111  da  lei  orgânica:  recebido  pelo  voto  da  maioria  será  constituído  uma
comissão processante com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos; V.Exa.
é um dos desimpedidos, vai estar dentro os desimpedidos, logo após a escolha dos
três Vereadores representantes para a CPI que irão escolher o presidente e o relator,
da  forma  como  a  V.Exa.  colocou  poderia  gerar  até  um  mal  entendido  com  a
população.  Só  para  esclarecer,  por  que  foi  público.  O  Vereador  Carlinho  Simião
retomando a fala, fiquei mais ou menos triste que vai ser escolha ou melhor, sorteio,
mas  uma  leve  esperança,  são  11  Vereadores,  talvez  meu  nome  apareça.  Então,
Senhor Presidente que está conduzindo está Casa de Leis muito bem, eu me coloco a
disposição.  Em  seguida,  o  Senhor  Presidente  concedeu  a  palavra  ao  Vereador
Robertinho de Assis, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes, relatou a perca do seu amigo da comunidade Laginha. Relatou sobre o dia
dos professores que é o dia 15 de outubro, não é fácil ser professor no dia de hoje,
parabenizou a todos os professores em especial a Rogéria Marinho, falou um pouco
sobre a Rogéria. Rogou por suas indicações que são: Limpeza e manutenção regular,
em torno e no interior da Igreja Velha, no Centro da Cidade de São Mateus, recebeu
algumas  ligações  da  população  relatando  sobre  a  sujeira  que  está  na  igreja;
Calçamento da rua Projetada, no bairro Rio Preto, no Município de São Mateus, um
pedido da  comunidade.  Em seguida,  o  Senhor  presidente  concedeu a  palavra  ao
Vereador Adeci de Sena, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos
os presentes, fez memória da semana que foi corrida, pois na região de Barra Seca
está  passando  por  um  momento  crítico  de  recurso  hídrico  assim  como  todo  o
Município, relatou que no dia 17 terá um evento no bairro Vilages do dia das crianças.
Rogou  por  suas  indicações  que  são:  Perfuração  de  poços  artesianos  nas
comunidades de Campo Grande, Urussuquara e Barra Seca, situadas no Distrito de
Nativo de Barra Nova, já começaram os trabalho para a perfuração de poços; Reforma
da ponte, localizada dentro da comunidade da Gameleira, situada no Distrito de Nativo
de Barra Nova, é um local que está se desenvolvendo e a ponte está podendo causar
acidentes;  Levantamento  topográfico  com demarcação  dos  limites  da  Reserva  de
Desenvolvimento Sustentável – RDS em Barra Nova, para não acabar com a reserva,
e estão fazendo uma estrada que está invadindo a reserva e áreas dos agricultores
locais.  Em seguia, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano
Balanga que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
se  referiu  a  fala  do  Vereador  Carlinho  sobre  as  decisões  que  os  Edis,  pois  o
impeachment precisa de documentação para tal ato. Relatou sobre o atendimento da
casa de saúde do Município de Conceição da Barra que está sendo impecável, dia 12
de outubro se comemorou o dia da criança, no dia 15 se comemora o dia do professor,
esclareceu aos bairros do Seac e Rodocon que os trabalhos derem iluminação não se
iniciou pois a empresa entregou os fios errado. Rogou por suas indicações que são:
Que na próxima licitação para contratação de empresa prestadora de serviço de coleta
de lixo, seja inserida cláusula para que a empresa adquira, por ano de contrato, 200
lixeiras tipo contêiner coletor de 1000 litros, com rodas, bem como, que possua os
caminhões  adequados  para  a  coleta  do  lixo  nesses  contêineres,  para  agilizar  o
trabalho das pessoas que fazem recolhimento dos resíduos sólidos; Capina, limpeza e
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retirada  de  entulhos  nas  ruas  do  bairro  Seac.  Em  seguida,  o  Senhor  Presidente
concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira que iniciou sua fala cumprimentando
a Mesa Diretora e todos os presentes, rogou por suas indicações que são: Reforma da
Agência  dos Correios,  situada no Distrito  de  Nestor  Gomes,  pois  se  encontra  em
péssima situação; Prestação de serviços de Psicologia e Assistência Social na rede
Municipal de Ensino do Município de São Mateus – ES, “Se a educação sozinha não
transforma a sociedade, sem ela tão pouco será transformada...” (Paulo Freire), os
professores no Brasil é a profissão mais desvalorizadas, violência acometida contra o
trabalhador que vem acontecendo dentro das escolas contra os professores, grandes
ameaças,  levando  os  educadores  a  adoecerem  psicologicamente.  Fez  uma
homenagem a todos os professores do campo, que andam km para poder lecionar.
Relatou que no dia 12 de outubro celebrou o dia das crianças e pediu para que olhem
com mais empatia para com as crianças pois muitas estão passando por abusos e
violências.  Em  seguida,  o  Senhor  Presidente  concedeu  a  palavra  ao  Vereador
Delermano Suim que iniciou  sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes, relatou sobre a escassez de água em São Mateus deu uma trégua, relatou
que  passou  no  SAAE  que  durante  um  dia  soube  que  as  águas  da  chuva  estão
ajudando ao lençol freático já começou a melhorar e já podendo abastecer as casas
com total capacidade. Rogou por suas indicações que são:  Pavimentação do trecho
que dá acesso ao Cemitério, situado na localidade do km 13, bem como a iluminação
do  mesmo,  uma  necessidade  da  comunidade.  Em  seguida,  o  Senhor  presidente
transferiu a cadeira da presidência para o vice-presidente para proferir seu discurso.
Senhor  Presidente,  Senhora  Secretária,  Senhores  Vereadores,  público  presentes,
servidores, imprensa, boa tarde. “Tudo posso naquele que me fortalece” Filipenses
4:13. Com essa palavra bíblica inicio meu discurso para me dirigir aos meus pares e a
toda  sociedade  mateense.  São  Mateus  tem  vivido  momentos  de  turbulência,
enfretamentos de lado a contra lado B muitas vezes, e essa casa sempre pautou a
conduta  dela  e  vai  continuar  pautando a  conduta  dela  na  estabilidade política  do
Município, é a estabilidade política que eu sempre falei, é a harmonia entre os poderes
Executivo e o Legislativo, harmonia essa, mas que também é totalmente independente
e, é por isso que esta Casa de Leis não deixará de cumprir om papel crucial dela,
podem  ter  certeza  toda  sociedade  mateense  que  este  parlamento,  os  seus  11
Vereadores dará a resposta certa  na hora certa, que nós temos que ter como disse no
início  é  prudência,  sabedoria,  por  que  os  trâmites  não  são  das  formas  que  nós
queremos,  o  tramite  está  escrito  no  livro  desde  de  1990,  é  a  Lei  Orgânica,  é  o
Regimento  Interno,  e  nós  não  podemos  de  forma  assoldada  atropelar  esses
procedimentos,  pois  quando  se  atropela  procedimentos  nós  corremos  o  risco  de
anular inúmeras operações e cassações, se seguir o rito como deve ser seguido, não
tenham dúvida esta Casa de Leis responderá a altura a toda sociedade mateense,
podem acreditar. Também me traz aqui, a esta tribuna uma indicação que fiz no dia de
hoje, indicação essa, que trata-se daqueles imóveis onde era a antiga prefeitura, em
frente  ao  Banestes,  que  estão  em  desuso,  fiz  essa  indicação  de  tanto  ouvir
reclamações dos comerciantes que tem seus negócios próximos a estes prédios que
acabou  diminuindo  as  vendas  ou  fechando,  pois  todo  prédio  público  traz  uma
movimentação de pessoas e, quero o apoio dos nobres Edis, par a que o Prefeito,
Ailton Cafeu, possa nos ceder aquele espaço que outrora fora o Fórum da cidade, ali
colocaríamos  a  Câmara  Municipal  e  o  prédio  do  lado  colocaríamos  as  nossas
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Secretarias, que vai ajudar a todo comércio de São Mateus, que está passando por
tempos difíceis de pandemia, para que depois juntamente com o Prefeito Ailton Cafeu
possamos finalizar isso e possamos levar nosso Poder Legislativo para o centro da
cidade e podermos usar aqueles prédios tão importante para a nossa cidade. De igual
forma, hoje é com muita honra que fiz um voto de congratulação a um amigo, Fábio
Clein de Oliveira, que hoje é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espirito
Santo para o mandato 2022 e 2023, e é com muita honra que faço esta moção a qual
irei entrega-lo pessoalmente no Tribunal de Justiça e a emoção de vê-lo assumir a
presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Por fim e ao cabo,
também fiz aqui uma moção para o meu amigo, José Paulo Calmon, que também foi
galgado  pelos  os  Desembargadores  do  Tribunal  de  Justiça  para  ser  o  próximo
presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado.
O  RDEM  DO  DIA  :  Em  seguida,  o  Senhor  presidente  submeteu  em  discussão e
votação indicações de nºs 691 a 710/2021; tendo sido aprovados por unanimidade. Em
seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação do Requerimento nº
020/2021; tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente
submeteu em discussão e votação das Moções de nºs 106 a 108/2021; tendo sido
aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente
declarou  encerrada  a  presente  Sessão  e  para  constar,
eu................................................,  Delermano  Suim  –  2°  Secretário.  Fiscalizei  a
presente  Ata  que  lida  e  achada  conforme  será  assinada  por  mim,  pelo  Senhor
Presidente e demais componentes da Mesa Diretora.

                        PAULO FUNDÃO                      KÁCIO MENDES
                           Presidente                       Vice-Presidente

                  CIETY CERQUEIRA                 DELERMANO SUIM
                       1° Secretária                       2° Secretário


