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Ata nº 052/2021 da reunião da 44ª Sessão Ordinária, realizada aos 23 (vinte e três) dias do
mês de novembro de 2021 (dois mil e vinte um), às 15h00 (quinze horas), reuniu-se ordinaria-
mente 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, solicitou
que o Vereador Delermano Suim para que realizasse a leitura da Bíblia Sagrada, em conso-
nância com o parágrafo único do art. 80 do Regimento Interno da CMSM. PEQUENO EXPEDI-
ENTE:  Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou à Senhora 1ª Secretária que efetuasse a
chamada dos Senhores Vereadores para verificação do quórum legal, aos quais responderam
10 (dez) presentes, o Vereador Adeci de Sena justificou a ausência dele na semana passada.
Alicerçado no art. 98 do Regimento Interno, o Senhor Presidente determinou à Senhora Secre-
tária Ciety Cerqueira que efetuasse a leitura da Ata nºs 051/2021. 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
a Senhora Secretária  que procedesse a  leitura do expediente  da  Sessão Ordinária do dia
23/11/2021 que continha: PODER EXECUTIVO  :   OF/PMSM/SMGAB N° 560/2021, da Prefeitu-
ra Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001523/2021, datado de 18 de novembro
de 2021, que encaminha Resposta das Indicações n°s 750 à 766/2021; OF/PMSM/SMGAB
N°  583/2021,  da  Prefeitura  Municipal  de  São  Mateus,  protocolizado  sob  o  n°
001544/2021, datado de 23 de novembro de 2021, que encaminha Resposta da Indi-
cação n° 757/2021; OF/PMSM/SMGAB N° 566/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
protocolizado sob o n° 001503/2021, datado de 16 de novembro de 2021, que encaminha Res-
posta do Requerimento de nº 020/2021; OF/PMSM/SMGAB N° 571/2021, da Prefeitura Munici-
pal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001526/2021, datado de 18 de novembro de 2021,
que encaminha Lei Municipal sancionada de nº 2.013/2021; LEI Nº 2.013/2021, que “DISPÕE
SOBRE  O  PLANO  PLURIANUAL  PARA  O  PERÍODO  2022-2025”; OF/PMSM/SMGAB  N°
572/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001527/2021, datado
de 18 de novembro de 2021, que encaminha Lei Municipal sancionada de nº 2.014/2021; LEI
Nº 2.014/2021, que “DÁ A ATUAL CONHECIDA RUA MERCÚRIO, SITUADA NO LOTEAMEN-
TO JARDIM BONGOSTO NO BAIRRO CARAPINA, DENOMINADA DE “RUA ÂNGELA MARIA
MARTINS  RODRIGUES”;  OF/PMSM/SMGAB  Nº  569/2021,  protocolizado  sob  o  nº
001524/2021, datado de 18/11/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha
Projeto de Lei nº 031/2021; PROJETO DE LEI Nº 031/2021, que “ALTERA A LEI MUNICIPAL
Nº 1.738, DE 21 DE JANEIRO DE 2019 QUE AUTORIZOU O CHEFE DO PODER EXECUTI-
VO MUNICIPAL A DOAR ÁREA DE TERRAS AO SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPOR-
TE E AO SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS”;  OF/PMSM/SMGAB  Nº  570/2021,  protocolizado  sob  o  nº  001525/2021,  datado  de
18/11/2021,  da  Prefeitura  Municipal  de  São  Mateus,  que  encaminha  Projeto  de  Lei  nº
032/2021;  PROJETO DE LEI  Nº  032/2021,  que  “INSTITUI  A  CARTEIRA MUNICIPAL  DE
IDENTIFICAÇÃO DO AUTISTA (CMIA), DESTINADA A CONFERIR IDENTIFICAÇÃO À PES-
SOA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NO ÂMBITO
DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” PODER LEGISLA-
TIVO  :   Requerimento protocolizado sob o nº 001519/2021, pelo Vereador CRISTIANO BALAN-
GA, solicitando o uso da Tribuna Popular, para que o Senhor Itamar Soares Dias - Médico,
faça pronunciamento sobre sua atuação profissional no Município de São Mateus, bem como,
acerca da “Campanha Novembro Azul”, dedicada à conscientização para a prevenção do cân-
cer de próstata; Requerimento protocolizado sob o nº 001529/2021, pelo Vereador CARLINHO
SIMIÃO, solicitando o uso da Tribuna Popular, para que o Senhor Jonas Rissi Chagas - Secre-
tário de Esporte, faça pronunciamento sobre o Tema “Esporte desenvolvido no Município de
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São Mateus”; Requerimento protocolizado sob o nº 001540/2021, pela Vereadora CIETY CER-
QUEIRA, solicitando o uso da Tribuna Popular, para que a Senhora Rosima de Oliveira Silva –
Assistente Social, professora do Centro Universitário Vale do Cricaré - UVC e membro Funda-
dora do Coletivo Constância D’ângola, faça pronunciamento sobre o tema: “O Dia Nacional da
Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro” PROPOSIÇÕES: Indicações nºs 777 e
778/2021 de autoria do Vereador Carlinho Simião,  Viabilizar estudo para a possibilidade de
instalação de semáforo, ou redutor de velocidade, na avenida José Tozzi, no trecho que inter-
cepta com a rua José Daher (em frente a Rossini Rações), localizadas no bairro Ideal; Viabili -
zar estudo para a possibilidade de instalação de semáforo, ou redutor de velocidade, na aveni-
da Arlindo Sodré, no trecho que intercepta com a rua Dr. Péricles Ferreira Ramos (em frente à
Pizza Bella), situadas no bairro Ideal; Indicações nºs 779 e 780/2021 de autoria da Vereadora
Ciety Cerqueira, Realizar estudo com a finalidade de constatar a viabilidade de implantação de
saneamento básico em Nestor Gomes - Km 41, Distrito de Nestor Gomes; Retomada da obra
do CCI - Centro de Convivência de Idoso, localizado em Nestor Gomes - Km 41, Distrito de
Nestor Gomes; Indicações nºs 781 e 782/2021 de autoria do Vereador Cristiano Balanga, Ex-
tensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias na avenida Barão do Timbo-
hy e rua Américo Silvares, situadas no bairro Nova São Mateus; Envie a esta Casa Legislativa,
projeto de lei para conceder abono excepcional aos profissionais da educação em exercício na
Rede Municipal de Ensino de São Mateus, a serem pagos com as sobejas dos recursos do
FUNDEB, caso haja, conforme prevê a legislação vigente;  Indicações nºs 783 e 784/2021 de
autoria do Vereador Delermano Suim, Reitera a indicação nº 092/2021, que diz respeito a re-
forma  da  Praça  situada  no  bairro  Chácara  do  Cricaré  –  Inocoop;  Reitera  a  indicação  nº
578/2021, que diz respeito ao calçamento das ruas da localidade conhecida por Maria Preta,
situada em Nestor Gomes - Km 41; Indicações nºs 785 e 786/2021 de autoria do Vereador Gil-
ton Gomes, Reitera a indicação nº 053/2021, que diz respeito a capina e limpeza das ruas e
avenidas do bairro Liberdade; Reitera a indicação nº 243/2021, que diz respeito a reforma do
prédio da Unidade de Saúde do bairro Santa Tereza (Ponte); Indicação nº 787/2021 de autoria
do Vereador Kacio Mendes, Implantação de um Centro de Referência Especializado no atendi-
mento as pessoas portadoras de Deficiência Física no Município de São Mateus – ES; Indica-
ções nºs 788 e 789/2021 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira,  Reitera a indicação nº
227/2021, que diz respeito a construção de rede de esgoto e galeria pluvial, bem como, calça-
mento da rua Laranjeiras, localizada no bairro Aroeira; Aterramento do manilhamento exposto,
no final da avenida Maria Calixto Conceição, localizado no bairro Bonsucesso (divisa com o
bairro Colina);  Indicações nºs 790 e 791/2021 de autoria do Vereador Robertinho de Assis,
Limpeza geral, do leito e margem, do valão que inicia no bairro Jardim Eldorado com término
no bairro Liberdade, Município de São Mateus/ES; Pavimentação da rua Raisa Bastos Magna-
go, lado sul, no bairro Guriri, no Município de São Mateus-ES; Requerimento nº 024/2021 de
autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, Realização de audiência pública com todos os segmen-
tos da sociedade, para discussão do seguinte tema: “Expansão urbana em Guriri e a necessi-
dade de preservação da restinga”, em data, horário e local a serem agendados posteriormen-
te; Requerimento nº 025/2021 de autoria do Vereador Paulo Fundão, Relação nominal de to-
das as nomeações e exonerações dos cargos comissionados realizados pelo Poder Executivo,
no período de 04 de outubro de 2021 até a presente data, incluindo cópia dos decretos e/ou
portarias; Requerimento nº 026/2021 de autoria do Vereador Paulo Fundão, Folha de paga-
mento efetivada compreendida no período de janeiro do ano em curso até a presente data, dos
cargos comissionados; Moção nº 119/2021 voto de congratulação do Vereador Cristiano Ba-
langa ao senhor ITAMAR SOARES DIAS, em virtude dos excelentes serviços prestados na
área da saúde, no Município de São Mateus-ES DIVERSOS: OFÍCIO nº 0981/2021/GIGOV/
VT, protocolizado dia 18/11/2021 sob o nº 001533/2021, de autoria da Gerência Executiva de
Governo - Vitória/ES, que informa a V. Exa. Paulo Sérgio dos Santos Fundão, Presidente da
Câmara  Municipal  de  São  Mateus,  quanto  a  celebração  do  Contrato  de  Repasse  nº
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918261/2021 - Operação 1077953-87-87, com prazo de vigência até 16/11/2025, que tem por
finalidade “pavimentação da avenida Maria Elisa Rios no Bairro denominado Ayrton Senna, no
Município de São Mateus/ES, para o desenvolvimento urbano promovendo a melhoria da mo-
bilidade urbana”, sendo o valor de repasse R$2.870.210,00 (dois milhões, oitocentos e setenta
mil e duzentos e dez reais), tendo o Município de São Mateus se comprometido a aportar, a tí-
tulo de contrapartida, a quantia de R$5.751,92 (cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais e
noventa e dois centavos); Ofício de autoria do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Esta-
do do Espírito Santo - SINDSAÚDE-ES, requerendo que seja instituído em caráter excepcio-
nal, o auxílio funcional transitório, para enfrentamento e combate ao COVID-19, a ser pago aos
servidores públicos lotados nas Secretarias de Saúde ou que atuaram cedidos para a referida
Secretaria, inclusive para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Ende-
mias. Em seguida, o Senhor Presidente convidou os senhores Itamar Soares e Jonas Rissi e o
Subsecretário de Esporte, o Iran, de igual forma convida a senhora Rosima de Oliveira Silva,
convidou também a senhora Adna de Oliveira para ocuparem assento no banco de honra, de
imediato o Senhor Presidente realizou a entrega do certificado de congratulação a senhora
Adna. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Itamar Soares Dias, que
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que está em
São Mateus desde 1989, Pernambucano, mas mateense de coração, trabalhou no SEAC por
algum tempo, logo depois foi transferido a Unidade Básica de Saúde da Cohab, conheceu o
Vereador Cristiano Balanga com exatos 20 anos, atendendo a saúde da família, em dois filhos
atuantes dentro da saúde como médicos, e uma filha atuando em Boa Esperança. Falou um
pouco do novembro azul, uma campanha que é feita através dos déficits dos meses anterio-
res, por isso focar em um mês para um alerta, hoje a demanda de especialistas para atender
nesta área são poucos. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Robertinho de Assis, que parabenizou o Cristiano Balanga pela moção, que trouxe o médico
para esclarecer sobre o tratamento adequado, parabenizou ao senhor Itamar Soares pelo tra-
balho dentro de São Mateus. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Carlinho Simião, que parabenizou o Cristiano Balanga pela moção, parabenizou o Itamar Soa-
res pelos trabalhos de longas datas dentro da saúde de São Mateus. Ato contínuo, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que parabenizou o Cristiano Ba-
langa pela moção, fez memória das conversas que o Itamar realizava no SAAE da época em
que o mesmo trabalhava na antiga UPA. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Vereador Cristiano Balanga, que parabenizou o trabalho do senhor Itamar dentro da cidade
e no Bairro Seac. Em seguida, o Senhor Presidente realizou a entrega do certificado de con-
gratulação ao senhor Itamar Soares Dias. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao senhor Jonas Rissi que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os pre-
sentes, relatou que é funcionário público a 33 anos, parabenizou ao Cristiano Balanga pela
moção ao médico Itamar pelos trabalhos no Município. fez memória da última vez que esteve
aqui, esclarecendo sobre o trabalho realizado pela Secretaria de Esporte, teve uma reunião
com o assessor do Governo do Estado sobre a reforma do campo do Bairro de Guriri, hoje es-
tão planejando sobre os projetos sociais e requer uma verba para que abrace a todo o Municí-
pio com uniformes, espaço físico e educadores físicos, educadores estes que não tem na Se-
cretaria de Esporte, relatou que tem projetos em andamento em parcerias com a FVC e o Pro-
jeto Araçá, tem outros projetos que precisa se unificar com as demais Secretarias do Municí-
pio. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Isael Aguilar, relatou
sobre a contratação de profissionais, e pediu para que olhasse pela escolinha de futebol para
a Comunidade de Nova Lima e para outras Comunidades, relatou sobre a situação do Greca
(área da antiga Aracruz) que atende a toda região periférica do Novo Horizonte. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, parabenizou o trabalho
do Secretário Jonas, relatou sobre a importância do esporte das crianças, adolescentes e jo-
vens. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho de Assis,
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parabenizou o Vereador Carlinho Simião pela moção, e ao Secretário Jonas pelo trabalho, re-
latou sobre a necessidade do esporte na vida do ser humano, expôs sobre os trabalhos do se-
cretário que está sendo desenvolvido no Município. Em seguida, o Senhor Presidente conce-
deu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, expôs sobre o interior de como tem a importância
do esporte sobre os encontros que o esporte promove, quais os planos para os times do interi-
or e como incentivo das crianças possam praticar esportes? Solicitando a palavra o Jonas Ris-
si, que parabenizou o trabalho da Vereadora, relatou que tem dois projetos para as crianças
nos bairros. Em seguida, o Senhor presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes,
que desejou um bom trabalho dentro da Secretaria do Esporte, relatou sobre alguns benefícios
que conseguiram junto com os Deputados para São Mateus dentro do esporte. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, parabenizou o Secretário
de Esporte e o Subsecretário pelo trabalho dentro do esporte. Em seguida, o Senhor Presiden-
te concedeu a palavra ao senhor Iran Subsecretário de Esportes, que iniciou sua fala cumpri-
mentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou sobre como o esporte faz parte da
vida do mesmo, é ex jogador profissional de futebol, graduado em educação física. A seguir, o
Senhor Presidente concedeu a palavra a senhora Rosima de Oliveira Silva, que iniciou sua
fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu ao convite da Vereado-
ra Ciety Cerqueira, parece que a população negra só é lembrada na época da consciência ne-
gra, o Brasil é uma terra invadida e tomada das mãos do índios povo que já não existe mais,
São Mateus tem uma quantidade de negros vindo de Angola, foram quase 1 milhão de pesso-
as que foram atiradas ao mar somente para obterem lucros, um dos maiores lucros dentro
deste Município foram por corpos negros. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a pala-
vra ao Vereador Robertinho de Assis, que parabenizou a Vereador Ciety por trazer a Rosima
Oliveira, relatou que no Pedra D’Agua foi encontrado inúmeros tacógrafo de povos negros. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que parabe-
nizou a Vereadora Ciety por mostrar a história da sociedade. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que parabenizou a Rosima por representar a
cor do povo, expressou a indignação sobre algumas frases que são expressadas por pessoas
que é igual ao outro, a sociedade precisa ter cuidado ao educar as crianças para compreender
que cor não define ninguém, ter cuidado ao educar as crianças para compreender que a cor
não diferencia ninguém. Em seguida, o Senhor Presidente interino Kacio Mendes parabenizou
a Rosima pelos trabalhos dentro da comunidade mateense G  RANDE EXPEDIENTE  : com 06
(seis) Vereadores inscritos. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Cristiano Balanga que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
relatou sobre o clamor da população onde estão procurando saber sobre as reuniões da Co-
missão Processante, onde relatou sobre a leitura da primeira ata e que está incompleta e não
assinou a mesma. Relatou sobre a posse do Prefeito interino que o presidente da Comissão
Processante disse na tribuna que não precisava de cargos executivo e que o mesmo está em-
pregando no executivo, relatou também que o Vereador Adeci de Sena, havia falado que esta-
ria chegando 10 caminhões para ajudar no abastecimento os bairros, e que por falta de docu-
mentação perderam a licitação de caminhões para o Município para o abastecimento, e que
amanhã estará chegando 3 caminhões provisórios para atender as comunidades que estão
sem agua. Rogou por suas indicações que são: Extensão de rede elétrica com instalação de
postes com luminárias na avenida Barão do Timbohy e rua Américo Silvares, situadas no bair-
ro Nova São Mateus; Envie a esta Casa Legislativa, projeto de lei para conceder abono excep-
cional aos profissionais da educação em exercício na Rede Municipal de Ensino de São Ma-
teus, a serem pagos com as sobejas dos recursos do FUNDEB, caso haja, conforme prevê a
legislação vigente, solicitou que os demais Vereadores assinem com o mesmo. Em seguida, o
Senhor Vereador Carlinho Simião solicitou a parte que relatou que o Vereador Cristiano não
assinou as atas por que não quis, pois o mesmo estava presente nas duas reuniões. Em se-
guida, o Senhor presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião que iniciou sua
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fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que os nobres Vereadores
têm que vir aqui votar projetos para a população e não ficar julgando como está o andamento
da Comissão processante, o mesmo está há 9 meses no cargo de comunhão com as coisas
erradas, pois é sinal de que o Vereador Cristiano não quer que a Comissão Processante termi-
ne o processo. Relatou que esteve no Nativo, onde observou que a estrada está ruim, esteve
no São Cristóvão, e as estradas também estão ruins, em Guriri as árvores estão precisando
ser podadas e limpar as ruas para dar mais visibilidade para a população. O Vereador Cristia-
no solicitou a parte onde falou que o Vereador Carlinho Simião assinou juntamente com ele a
indicação do abono se sobrar verba do FUNDEB, e agora está se contradizendo. Em seguida,
o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memória da semana passada que
pode estar presente, e na terça feira passada a filha Érica fez aniversário, a Jéssica faz hoje e
o seu companheiro amanhã, relatou sobre os cuidados contra a Covid-19 e infelizmente a
mesma e a sua nora se infectaram pela covid-19, mas graças as vacinas elas só sentiram uma
gripe, relatou sobre a agilidade para a escolha de DTs do Município e cuidar dos efetivos tam-
bém. 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 que não
adianta debater sem ação, a população quer ouvir falar de emprego, de saúde, de água, e que
discussões políticas não vão levar ninguém a lugar algum. Rogou para que trabalhem pelo po-
sitivo para São Mateus e agora estão fazendo o mesmo do passado, é preciso ter união po-
dendo ser Ailton Cafeu ou qualquer outro pois é necessário se unirem por algo melhor para a
população. Expressou sua tristeza por ver os colegas se atingirem dessa maneira, e relatou
que sonha em ter todos unidos por um bem comum. Relatou sobre a conversa com o presi-
dente do sindicato que estão estudando um bem pela saúde e educação do Município, na bus-
ca pelo bem dos servidores, se colocou à disposição para fazer o melhor pelo servidor, relatou
que os agentes comunitários de saúde tinham uma ferramenta que ajudavam em seus traba-
lhos que era o tablet e que os mesmos foram retirados do agentes, pediu que os onze sentas-
sem com o Prefeito em exercício para pedir para que pudesse devolver dos tablets aos agen-
tes comunitários de saúde, relatou que o Governo do Estado está disponibilizando 6 cami-
nhões pipas para atender as comunidades que estão com falta de água, e tem mais 7 cami-
nhões sendo revisados para melhor atender ao Município no abastecimento de água, falou da
senhora dona Maria que faleceu no domingo e do senhor Valdenir Pereira ambos do Km 28,
deixou os sinceros sentimentos aos familiares e amigos .  Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador  Delermano Suim que iniciou  sua fala cumprimentando a
Mesa Diretora e todos os presentes, trouxe uma reflexão “vontade faz você levantar, atitude
faz você vencer”, falou do amigo Valdenir Pereira que faleceu no domingo deixando família.
Relatou que a população tem cobrado a situação no abastecimento da água. Rogou por suas
indicações que são:  Reitera a indicação nº 092/2021, que diz respeito a reforma da Praça situ-
ada no bairro Chácara do Cricaré – Inocoop; Reitera a indicação nº 578/2021, que diz respeito
ao calçamento das ruas da localidade conhecida por Maria Preta, situada em Nestor Gomes -
Km 41, as famílias estão sofrendo com a poeira, há uma necessidade dos filhos que moram
naquela localidade. A seguir, o Senhor Presidente transferiu a cadeira da presidência ao Vice-
presidente para proferir seu discurso “Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vere-
adores, servidores, público aqui presentes, mídias sociais,  boa tarde. Venho a esta tribuna
hoje, pois não deixaria de registrar que na semana pretérita nós tivemos aqui nesta augusta
Casa de Leis a presença do ex Prefeito da Serra, do ex Deputado Federal, um amigo que fiz
quando estive em Brasília e ele nos deu a honra de estar visitando esta Casa de Leis, e logica-
mente dialogou com todos os Vereadores, mostrou o trabalho dele no Município da Serra, um
belíssimo trabalho tanto que foi Prefeito 3 (três) vezes na Serra denotando o excelente político
que ele é, não poderia deixar de fazer esse registro, pois sou um defensor do Governo do Re-
nato Casagrande, não votei nele em 2018, pois fui candidato a Deputado e apoiei o candidato
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do meu partido na época, Aridelmo, mas hoje eu falo abertamente que sou fã incondicional
desse estadista chamado Renato Casagrande, e o Aldivas o maior democrata em escutar to-
das as bandeiras políticas, ele veio aqui e dizendo que é pré candidato a Governador no próxi-
mo ano, recebemos, escutamos, isso sim é o que faz a boa política, com “P” maiúsculo, escu-
tando todas as pessoas, todos aqueles que almejam algum cargo público e com o Aldivas não
foi diferente. Também recebi uma ligação do grande Prefeito de Linhares, Guerino Zanon, que
também estará marcando uma agenda, vamos escutá-lo, é assim que se faz política, escutan-
do e dialogando com as forças políticas do nosso Estado. Também gostaria de registrar aqui  a
nossa ida a cidade de Barra de São Francisco na sexta feira, esteve presente aqui nesta Casa
de Leis, os Vereadores Cristiano Balanga, Kacio Mendes e eu, Paulo Fundão e o nosso Supe-
rintendente Amaro, estavam presentes também o prefeito interino, Ailton Cafeu, o Secretário
Hassan, a Secretária de Educação, São Mateus estava presente, pois lá também estava o pro-
fessor Wander da UFES, e o professor Keydson Quaresma, que é aquela bandeira que sem-
pre estamos defendendo da transformação do Campus da Ufes em Universidade Federal de
São Mateus e, foi entregue o documento assinado por todos os Vereadores, por todos os ser-
vidores  ao Ministro da Educação, defendendo a transformação do Campus em Universidade
Federal e que alguns políticos querem levar par ao sul do Estado, conclamo novamente, va-
mos nos unir sim, em prol dessa Universidade Federal para o nosso Município para trazer para
cá curso de medicina, e indubitavelmente vai ser um divisor de águas. Também quero deixar
um registro aqui, que na semana pretérita faleceu um dos baluartes do Espírito Santo, saudo-
so agora Doutor Pergentino Vasconcelos, o fundador da FADIC, faculdade onde eu estudei,
me formei, convivi com ele, hoje a FADIC é conhecida como UNESC, deixo aqui os meus mais
sinceros sentimentos a toda a família e principalmente ao Pergentino Junior a quem a gente
tem uma admiração, fica o registro. Por fim, não poderia deixar de registrar precisamos dar es-
tabilidade política ao Município independentemente de quem esteja na cadeira de Chefe do
Executivo, e esta Casa tem feito isso, tem dado estabilidade política ao Prefeito que ainda se
encontra afastado e ao Prefeito interino Ailton Cafeu, todavia esta Casa ela precisa está unida
e precisa estar hígida, por que este Parlamento não foi escultado em momento algum nem
pelo anterior e nem pelo que está aí, e a partir de todos os acontecimentos que estiveram aí
não a pequei o mandato de vocês, tudo nesse Município será decidido nessa Casa e, é in-
questionável, o Município conta hoje com 21 cargos de Secretários, colocando Procurador, Su-
perintendente, esta Câmara não opinou em nenhum cargo, este Parlamento não indicou nada
e nem ninguém, este Parlamento ele tem que defender o povo, temos mantido aqui um Parla-
mento unido, a estabilidade política, conversei rapidamente com o Governador, ele encontra-
se preocupado com o Município e, é preciso sim, pois houve uma ruptura política no Município,
por que foi eleito uma chapa, o Prefeito foi afastado, o Vice-prefeito assumiu e optou pela rup-
tura política, ruptura essa que ele poderia ter ouvido esta Casa, poderia ter sentado com os
Parlamentares, para que nós juntos, eu como Presidente desse Poder Legislativo eu não sei
quais vão ser as ações deste atual Governo, não sei quais são os projetos, não sei se irá para-
lisar tudo que está vindo para cá, é preciso saber, é preciso que o Chefe do Executivo Venha,
dialogue com esta Casa, pois esta Casa tem dado a ele a estabilidade política, porém, a minha
preocupação é  a mesma preocupação que tenho escutado em Vitória, é a preocupação de
que é preciso  que o gestor seja gestor e não por terceiros. Muito obrigado O  RDEM DO DIA  :
Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão as  Indicações de nºs  777/2021 à
791/2021, ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho que
rogou pela limpeza do valão que se inicia no Loteamento Eldorado e vai até o Bairro Liberda-
de, e a pavimentação da rua Raissa Bastos Magnago, no Bairro Guriri. A seguir, o Senhor Pre-
sidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga que rogou pela indicação 782/2021
para  que  o  Executivo  faça  o  repasse  aos  professores  DTs  e  efetivos  do  FUNDEB.  E  a
781/2021 pela extensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias na AV. Ba-
rão Timbohy e rua Américo Silvares, no bairro Nova São Mateus, de imediato o Senhor Presi-
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dente submeteu em votação as Indicações nºs 777/2021 a 791/2021, tendo sido aprovadas por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação os Reque-
rimentos de nºs 024 à 026/2021, tendo sido aprovados por unanimidade.  Ato contínuo, o Se-
nhor Presidente submeteu em discussão e votação a moção nº 119/2021., tendo sido aprova-
da por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada
a presente Sessão e para constar, eu................................................, Delermano Suim – 2° Se-
cretário. Fiscalizei a presente Ata que lida e achada conforme será assinada por mim, pelo Se-
nhor Presidente e demais componentes da Mesa Diretora.

                        PAULO FUNDÃO                      KÁCIO MENDES
                           Presidente                       Vice-Presidente
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                       1° Secretária                       2° Secretário


