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Ata nº 055/2021 da reunião da 47 ª Sessão Ordinária, realizada aos 14 (quatorze) dias
do mês de dezembro 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,  solicitou  que  o  Vereador
Delermano  Suim  realizasse  a  leitura  da  Bíblia  Sagrada,  em  consonância  com  o
parágrafo único do art. 80 do Regimento Interno da CMSM. PEQUENO EXPEDIENTE:
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 11  (onze)  presentes.  Alicerçado  no  art.  98  do  Regimento  Interno,  o
Senhor Presidente determinou à Senhora Secretária Ciety Cerqueira que efetuasse a
leitura  da Ata nº  054/2021.  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 14/12/2021 que continha:  PODER EXECUTIVO  :    OF/PMSM/SMGAB
N°  612/2021,  da  Prefeitura  Municipal  de  São  Mateus,  protocolizado  sob  o  n°
001688/2021,  datado  de  13  de  dezembro  de  2021,  que  encaminha  Lei  Municipal
sancionada  de  n°  2.019/2021;  LEI  Nº  2.019/2021,  que  “AUTORIZA O CHEFE DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONTRATO DE CESSÃO DE USO
DE BEM IMÓVEL PÚBLICO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO
ESTADO  DO  ESPÍRITO  SANTO  E  DÁ  OUTRAS  PROVIDÊNCIAS”   PODER
LEGISLATIVO  :   Requerimento  protocolizado  sob  o  nº  001656/2021,  pelo  Vereador
KACIO MENDES, solicitando o uso da Tribuna Popular,  para que o Senhor Uarlan
Ferreira  Fernandes,  faça  pronunciamento  referente  a  importância  e  destaque  do
Ciclismo  Mateense;  PROJETO  DE  LEI  Nº  065/2021,  que  “DISPÕE  SOBRE  A
DENOMINAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo, de autoria de
todos os  edis  PROPOSIÇÕES: Aditiva  nº  004/2021 de autoria  do  Vereador  Paulo
Fundão, Manutenção do Fundo Municipal de Cultura; Aditiva nº 005/2021 de autoria do
Vereador Gilton Gomes,  Construção do CEIM – no bairro Santa Tereza;  Aditivas nºs

006, 007 e 008/2021 de autoria do Vereador Carlinho Simião, Apoio aos apreciadores
de cavalgadas e outros – Município de São Mateus – ES;  Extensão de rede elétrica
com instalação  de postes  com luminárias,  na  Comunidade Nativo  de Barra  Nova;
Construção de CEIM – na antiga quadra do Apolo, no bairro Fátima; Modificativas n ºs

004, 005, 006, 007 e 008/2021 de autoria do Vereador Isael Aguilar, Reforma da praça
da  Comunidade  de  Nova  Lima,  Distrito  de  Itauninhas;  Aquisição  de  terreno  para
construção de área de lazer na Comunidade de São Geraldo; Aquisição de área para
construção de Praça Pública em Santa Maria;  Reforma e ampliação da quadra de
esportes da Comunidade de Nova Lima, Distrito de Itauninhas; Reforma da quadra de
esportes de Itauninhas; Modificativas nºs 009, 010 e 011/2021 de autoria do Vereador
Robertinho de Assis, Calçamento, com aproximadamente 200 metros de extensão, da
rua São Gabriel no bairro Rio Preto; Calçamento, com aproximadamente 200 metros
de extensão, da rua Conceição da Barra, bairro Guriri (lado sul); Construção do Centro
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de Vivência no bairro Eldorado;  Modificativas nºs 012, 013 e 014/2021 de autoria do
Vereador Gilton Gomes, Apoio ao grupo teatral Arte Cultural Ascensão; Construção de
Campo de Futebol – bairro Santa Tereza; Reforma geral do Mercado Municipal Wilson
Gomes;  Modificativas  nºs 015,  016,  017,  018,  019,  020  e  021/2021  de autoria  do
Vereador  Carlinho  Simião,  Apoio  a  Associação  de  Moradores,  Marisqueiros,
Pescadores e Pequenos Produtores Rurais de Aroeira da Comunidade Gameleira –
Distrito de Nativo de Barra Nova; Apoio a Associação de Pequenos Produtores Rurais
da Comunidade Bom Jesus – Ferrugem – Distrito de Nativo de Barra Nova; Apoio a
Associação  de  Agricultores  Rurais  e  remanescentes  de  Mata  –  Sede  -  km  28;
Pavimentação asfáltica ou compactação com argila e areia (trecho compreendendo
trevo  do  Nativo,  passando  pela  Escola  Municipal  Gameleiras  na  Fazenda  Ponta);
Construção de Centro de Convivência da Melhor Idade – Nossa Senhora de Fátima na
antiga quadra do Apolo, situada no bairro Fátima; Perfuração de um poço artesiano na
Comunidade Mata Sede – Km 28; Perfuração de um poço artesiano na Comunidade
Barra  Nova,  Norte  (tábuas);  Modificativas  nºs 022,  023  e  024/2021  de  autoria  da
Vereadora  Ciety  Cerqueira;  Construção  de  vestiário  no  campo  de  futebol  da
Comunidade  Vale  da  Vitória,  Distrito  de  Nestor  Gomes   -  Km 41;  Construção  de
vestiário no campo de futebol da Comunidade Palmeiras, Distrito de Nestor Gomes,
Km 41; Transferência de recursos financeiros para a Escola Família Agrícola do Km
41, situada no Distrito de Nestor Gomes, Km 41; Modificativas nºs 025, 026, 027, 028,
029 e 030/2021 de autoria do Vereador Adeci  de Sena;  Aquisição de terreno para
construção de Escola de Ensino Fundamental na Comunidade Campo Grande, Distrito
de  Nativo  de  Barra  Nova;  Aquisição  de  terreno  para  construção  de  quadra
poliesportiva e campo de futebol na Comunidade Campo Grande, Distrito de Nativo de
Barra Nova; Aquisição de terreno para construção de área de lazer na Comunidade
Ferrugem,  Distrito  de  Nativo  de  Barra  Nova;  Reforma  da  quadra  poliesportiva  do
Distrito de Nativo de Barra Nova; Apoio para a liga mateense de desportos para as
atividades  esportivas  amadoras;  Realização  do  Festival  do  Caranguejo  na
Comunidade Campo Grande, no Distrito de Nativo de Barra Nova;  Modificativas nºs

031, 032, 033, 034, 035, 036 e 037/2021 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira,
Calçamento da rua Marizete Venâncio do Nascimento, bairro São Miguel; Calçamento
da rua Acácio de Oliveira Campos, bairro São Miguel; Calçamento da rua Esmeralda,
bairro  Aroeira;  Calçamento  da  rua  Boa  Vista,  bairro  Aroeira;  Calçamento  da  rua
Bandeirante,  bairro  Aroeira;  Calçamento  da  rua  São  Geraldo,  bairro  Aroeira;
Calçamento da rua Humaitá, bairro Aroeira; Modificativas nºs 038, 039, 040, 041, 042 e
043/2021 de autoria do Vereador Kacio Mendes,  Reforma, ampliação de vestiário e
irrigação do Campo de Futebol  do bairro  Porto;  Aquisição de materiais  esportivos;
Reforma do alambrado e do gramado do campo society do bairro Cohab; Reforma do
alambrado e do gramado do campo society do bairro Vila Nova; Apoio a Sociedade
Musical Lira Mateense; Transferência de recurso financeiro a Associação dos Pais e
Amigos dos Excepcionais – APAE; Modificativas nºs 044, 045 e 046/2021 de autoria do
Vereador  Delermano  Suim,  Pavimentação  da  rua  Zenor  Pedrosa  Rocha,  bairro
Ribeirão; Manilhamento ou galeria para escoamento pluvial da rua Hélio Orlandi, bairro
Sernamby; Realização da Comemoração ao Dia do Evangélico Mateense; Modificativa
nº 047/2021 de autoria dos nobres Edis;  Modifica o Artigo 4º do Projeto de Lei  nº
027/2021:  Artigo  4º.  Ficam os Poderes Executivo  e Legislativo  autorizados a  abrir
créditos  adicionais  suplementares,  por  decreto,  nos  termos  do  que  dispõe  a  Lei
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Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para a administração Direta, Indireta e seus
Fundos Municipais, até o limite máximo de 30% (trinta por cento) do total da despesa
fixada em seus respectivos orçamentos para o exercício de 2022; Moção nº 125/2021
voto  de  congratulação  do  Vereador  Kacio  Mendes  aos  Senhores  AUGUSTO
NOGUEIRA ACEMEL,  MANOEL ARAÚJO  LOPES,  JOLAILSON  PIRES  AYRES  e
UARLAN  FERREIRA  FERNANDES,  por  se  destacarem  no  cenário  mundial  do
ciclismo,  e  no  Município  de  São  Mateus  –  ES;  Moção  nº  126/2021  voto  de
congratulação da Vereadora Ciety Cerqueira, ao Senhor CARLOS RENATO CAMPOS
DE OLIVEIRA e à Senhora ELAINE CRISTINA CAMPOS DE OLIVEIRA - Proprietários
do Restaurante “ATOBÁ”, pelo brilhante e competente serviços prestados à frente da
administração do restaurante, no Município de São Mateus-ES;  Moção nº 127/2021
voto  de  congratulação  do  Vereador  Adeci  de  Sena,  ao  Senhor  AMBROZIO
BERNARDO, pelos 100 (cem) anos de idade completado no dia 07 de dezembro de
2021.  Ato contínuo, o Senhor Presidente convidou o senhor Pablo da Costa para  a
entrega do certificado de congratulação. Em seguida, o Senhor Presidente convidou o
senhor Uarlan Ferreira Fernandes e os demais companheiros de ciclismo, e a pedido
do Vereador Adeci de Sena para que entregasse o certificado de congratulação ao
Senhor Ambrósio Bernardo pelos 100 anos de idade completados recentemente   para
ocupar assento no plenário, de imediato o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
senhor  Uarlan  que  iniciou  sua  fala  cumprimentando  a  Mesa  Diretora  e  todos  os
presentes,  expressou  sua  alegria  em  estar  presente  nesta  Casa  de  Leis  e  pela
homenagem que receberá hoje, relatou que o desejo que movimenta para a atividade
física  em  poder  fazer  o  ciclismo,  solicitou  que  todos  os  motoristas  tenham  mais
empatia para com os ciclistas, fez um relato sobre o inicio de sua pratica no ciclismo,
que neste período podem conhecer algumas pessoas, e se não houvesse apoio não
teria continuado, no começo andava só até Guriri, realizaram o primeiro pedal até o
Convento  da  Penha  em  2018,  o  ano  passado  não  deu  para  irem  por  conta  da
pandemia, em 2019 começaram uma brincadeira de irem até o Rio Janeiro e no inicio
do ano de 2020 foram até a Aparecida do Norte. Apresentou os colegas de pedal, e em
2021 fizeram o segundo pedal até a Aparecida do Norte e no próximo ano desejam
fazer o 3º pedal da fé com 12 ciclistas 9 homens e 3 mulheres. Relatou que todos os
dias antes de iniciar o pedal pede proteção Divina. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu  a  palavra  ao  Vereador  Carlinho  Simião  que  parabenizou  a  equipe  de
ciclismo.  Em  seguida,  o  Senhor  Presidente  concedeu  a  palavra  ao  Vereador
Robertinho que parabenizou a equipe de ciclismo por toda paixão pelo esporte.  Ato
contínuo, o Senhor Presidente realizou a entrega do  certificado de congratulação a
equipe de ciclismo G  RANDE EXPEDIENTE  : com 07 (sete) Vereadores inscritos. 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, expressou sua
alegria em poder homenagear o Ambrósio Bernardo pelos seus 100 anos de idade,
parabenizou  a  equipe  de  ciclismo  pela  força  de  vontade  para  superarem  a  eles
mesmos. Fez memória de suas visitas na semana passada, relatou que sua região
está crescendo muito com a pimenta rosa, caranguejo e turismo. Apoiou o movimento
da classe dos professores, se colocou à disposição da classe. Relatou sua tristeza
pelo turismo caindo com a pandemia, que sua maior preocupação é com as famílias
que vivem do turismo. Relatou que fez uma emenda da compra de terreno para sua
região para a construção de uma escola e de uma quadra para escola; e na compra de
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uma área de lazer para a comunidade Ferrugem; reforma da quadra Apolo no distrito
do Nativo;  Apoio para a liga mateense de desportos para as atividades esportivas
amadoras; Realização do Festival do Caranguejo na Comunidade Campo Grande, no
Distrito  de  Nativo  de  Barra  Nova.  Ato  contínuo,  o  Senhor  Presidente  concedeu  a
palavra ao Vereador  Carlinho Simião  que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
Diretora e todos os presentes, relatou sobre uma fala no plenário “Senhor Presidente,
Senhores Vereadores presentes aqui  no plenário.  Quero  cumprimentar  também os
servidores aqui da Câmara Municipal de São Mateus que acompanham esta sessão e
todos que assistem pelos meios de comunicação. Quero aqui hoje senhor Presidente,
caros  colegas,  registrar  a  felicidade  que vi  em pessoas  conscientes,  esclarecidas,
pessoas que geram emprego e renda neste Município,  pessoas que tem e  fazem
história nesta cidade, pessoas dignas, honestas, ordeiras, pessoas preocupadas com
o futuro deste Município, pessoas preocupadas com crescimento político e econômico
deste  Município,  pessoas  preocupadas  com  a  população,  principalmente  com  a
população  que  necessita  da  ajuda  do  Município,  pessoas  preocupadas  com  as
crianças que precisam da merenda escolar, algumas delas como a principal refeição
do dia, com aquelas pessoas que necessitam de uma “cesta básica”, pois é tudo que
podem ter  para  subsistirem.  Essas pessoas com quem tenho conversado,  Senhor
Presidente  e  demais  colegas,  são as  que  torcem para  este  Município  crescer,  se
desenvolver, assim como outros Municípios da nossa Região estão crescendo Senhor
Presidente, e sabe porque elas torcem para que este Município gere emprego e renda
a toda a população, para que os necessitados de “cestas básicas” de hoje possam
prosperar  amanhã,  e  terem  dignidade  e  autoestima.  Senhor  Presidente  e  caros
colegas, é isso que essas pessoas de bem almejam, na realidade Senhor Presidente
elas  esperam  de  nós.  Nós  11  aqui  Senhor  Presidente  somos  os  representantes
imediatos  da  população  mateense,  portanto  Senhor  Presidente,  nós  somos  os
primeiros  responsáveis  por  tudo  que  acontecer  de  errado  no  seio  político
administrativo dessa municipalidade. E todos nós Senhor Presidente sabemos que é
verdade, todos nós sabemos de nossas funções e atribuições legais aqui nesta Casa
de Leis, aqui não é lugar de discursões que não levam a lugar nenhum. Creio Senhor
Presidente, que chegou o momento de olharmos ao nosso redor e ver o porquê de os
Municípios próximos estarem gerando empregos, e melhor qualidade de vida para os
munícipes, e nesta Casa de Leis alguns ainda estão olhando para o retrovisor, e ai
Senhor Presidente, volto a falar da felicidade daquelas pessoas que iniciei minha fala,
pela decisão do Ministro Humberto Martins do Superior Tribunal de Justiça, em não
conhecer  o  recurso  apresentado pelo  Prefeito  afastado,  pois  a  população de bem
desse Município,  a maioria esmagadora não aceita mais ser lubridiada, não aceita
mais “conversa fiada”, não aceita mais condutas desonrosas, a população mateense
está ansiosa por uma Gestão Municipal voltada à legalidade, ao bom uso da verba
pública, por transparência e ética, e nós temos que ser exemplo e dar início a esse
desejo da população. Ao meu ver é o momento de demonstração da nossa força para
dizer aos nossos eleitores que esse movimento não é um movimento apenas para
fazer vento, mas sim é um movimento verdadeiramente para alcançar os objetivos da
população mateense e de todo ser pensante normal, buscar zelo da coisa pública,
como já disse, dar transparência aos gastos públicos atender prioritariamente aos mais
necessitados  e  fazer  a  administração  pública  funcionar,  não  se  pode  deixar  a
população  duvidar  da  nossa  competência  em  decidir,  e  da  melhor  maneira  para
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aqueles que nos colocaram aqui, vamos às ruas, vamos ouvir a voz do povo, vamos
dar resposta que eles buscam. Esta Casa de Leis não é dos Vereadores, mas sim dos
Munícipes de São Mateus, nós aqui reduzidos a 11 (onze) os representamos, portanto,
essas  pessoas  que  aqui  nos  colocaram  como  seus  representantes  precisam  ser
ouvidas antes que aqui tomem decisões que não atendam ao desejo popular. Bem
Senhor Presidente, penso ter feito um desabafo, mas é a realidade do que estamos
vivenciando neste Município,  é o que se ouve das pessoas, elas só querem ação,
querem nos ver agir, trabalhando em prol do Município e não em favor de algumas
pessoas. É bom falar disso aqui, por que a responsabilidade é nossa, o momento é
esse, não podemos esquecer do poder de legislar, de fiscalizar, de pensar no bem
maior que é a população mateense. Não vou aqui hoje adentrar em pormenores, não
vou me ater a detalhes, hoje quero ter a humildade que me for necessária para pedir-
lhe  carinhosamente  para  esquecer  picuinhas  políticas,  vamos  nos  concentrar
unicamente nos interesses da gestão pública do nosso Município para não deixar o
tempo passar. São Mateus já se perdeu muito no tempo, e não pode e nem merece
mais ser esquecido pelas suas coisas boas e lembrado a nível nacional por coisas
ruins,  isto  atrapalha  nosso  progresso.  Relatou  sobre  Comissão  Processante,  se  o
Prefeito  Daniel  dever  vai  pagar,  está  chegando a  hora  da votação do relatório  da
Comissão, fez memória de suas visitas na semana pretérita em Guriri.  A seguir, o
Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira que iniciou sua
fala  cumprimentando  a  Mesa  Diretora  e  todos  os  presentes,  relatou  que  não  se
encontra  os  Projetos  de  Leis  nºs 034  e  035/2021  na  pauta  do  dia,  solicitou  que
realizasse  uma  sessão  extraordinária,  fez  memória  da  visita  que  realizou  com  o
Secretário de Saúde na residência da moça que foi  acometida a uma diabete que
acabou ficando cega por conta da doença, a ação que houve em Vitória com o Bispo,
uma ação de natal com as pessoas em situação de rua, com jantar, doação de roupas
e kits de higiene, mencionou uma situação com o Padre João Batista na comunidade
Santa Luzia no Sernamby onde no momento das preces um rapaz em situação de rua
pediu a benção ao padre e saiu do local falando que fora abençoado. A situação da
fome volta assolar o país que foi retirado um dos programas que ajudava a população
mais vulneráveis que é o Bolsa Família, inúmeras famílias serão excluídas do novo
programa  Auxilio  Brasil,  convidou  a  população  para  uma  Audiência  Pública  que
acontecerá no dia 16 de dezembro de 2021 em Guriri. Expressou sua surpresa com a
ultima sessão, agradeceu a todas as comunidades que a acolheu durante esse ano,
aos servidores  que estão trabalhando com afinco,  aos assessores pelos trabalhos
como indicações, Projetos de Leis. Expressou sua alegria com todas as conquistas
dentro deste ano. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Lailson Aroeira que solicitou que colocasse o Projeto de Lei 034/2021. Ato contínuo, o
Senhor  Presidente  fez  a  leitura  do  requerimento  datado  no  dia  14/12/2021.  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 “o primeiro passo não te leva onde você quer ir, mas ele te tira de onde você
está”, solicitou como servidor público que incluísse na ordem do dia o projeto de lei
034/2021, expressou que não fique para trás no ano de 2022 como ficou nos anos
anteriores. Relatou sobre suas Emendas modificativas a Lei Orçamentaria de nºs, 044,
045 e 046: Pavimentação da rua Zenor Pedrosa Rocha, bairro Ribeirão; Manilhamento
ou galeria para escoamento pluvial da rua Hélio Orlandi, bairro Sernamby; Realização



377

da Comemoração ao Dia do Evangélico Mateense. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu  a  palavra  ao  Vereador  Cristiano Balanga  que  iniciou  sua  fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memória da conquista do
Bairro  Seac que foi  a  ambulância e que foi  retirada por  perseguição política e da
Comunidade da Paulista também foi retirada, relatou sobre a iluminação do trecho do
Rodocon até  o  Seac que não foi  terminada ainda,  e  que alguns materiais  para  a
instalação dos postes foram furtados. Relatou que desde de 2005 os professores não
tem reajuste salarial e que é preciso estudar o Projeto de Lei 034/2021 melhor, relatou
que  o  quadro  de  motorista  está  aumentando  sem estrutura  nenhuma para  poder
atender  os  alunos,  com  vários  ônibus  sem  manutenção  dentro  da  Secretária  de
Educação. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da
Aroeira que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
agradeceu aos colegas Vereadores por acolher o Projeto de Lei 034/2021 que atende
aos  professores  Municipais,  seria  uma  injustiça  não  atender  a  este  clamor.  Fez
memória da presença da vice Governadora, Deputado Freitas e o Quintino no Centro
de Detenção Semiaberto, que vem trazer tranquilidade aos familiares dos detentos.
Agradeceu  ao  Secretário  de  Esporte  Jonas  Rissi  que  atendeu  a  sua  região  e  as
demais Comunidades. Como hoje é a última sessão, fez o agradecimento a todos que
o acompanhou dentro deste ano difícil, e está terminando o ano de cabeça erguida por
lutar pelo Município se não conseguiu, mas tentou, buscou e foi atrás de melhorias.
Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a cadeira da Presidência ao Vice-presidente
para  proferir  seu  discurso,  “Senhor  Presidente,  Senhora  Vereadora,  Senhores
Vereadores,  Servidores,  Imprensa,  público  que  nos  assiste  através  dos  meios  de
comunicação desta augusta Casa de Leis. Boa noite! “Empreendei todos os esforços
para viver em paz com todos. Amados, jamais procurar vingar-vos a vós mesmos, mas
entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança! Eu retribuirei, declarou o
Senhor”.  Sob a inspiração desta lapidar  e erudita  assertiva da Bíblia Sagrada,  em
Romanos 12, inicio este discurso para me dirigir aos meus pares e a toda sociedade
mateense.  Nobres  pares,  parece  que  foi  outro  dia  e  estávamos  nós  todos  neste
mesmo plenário no momento em que assumíamos, cheio de planos e ideias, a direção
desta augusta Casa de Leis. O tempo, porém, sem que nos apercebêssemos, na sua
pressa de passar,  teve  curso rápido,  e  hoje aqui  nos encontramos,  findo o nosso
primeiro ano de mandato na direção da Mesa Diretora, com imenso júbilo. Tenho me
empenhado, durante esta gestão, em buscar o crescente desenvolvimento do nosso
Parlamento,  procurando  vencer  os  desafios  que  se  me  apresentaram,  com  a
dedicação dos que amam esta instituição e por ela se sacrificam, no desiderato maior
de servir ao povo da minha querida cidade onde nasci. Ao descortinar, no início de
minhas tarefas administrativas, todo um vasto panorama de trabalhos, aparelhei-me
para  desempenhá-los,  convicto  de  que,  com a  proteção  de  Deus  e  o  auxílio  dos
zelosos servidores deste Poder Legislativo, poderia levá-los a bom termo. Agora, em
um olhar retrospectivo, vejo, modestamente, que não me equivoquei. Vendo chegar ao
fim o primeiro ano em que convivi diuturnamente com a invulgar honraria de presidir
esta augusta Casa de Leis, experimento, assim como em todos os grandes momentos
da vida, sentimentos de alegria e tristeza que se mesclam dependendo do vagar dos
pensamentos. O contentamento vem da certeza de que, se não foram realizadas todas
as obras pensadas e nem alcançadas todas as metas propostas, não se pouparam
esforços para se construir, nas mais diversas áreas, bem mais do que o possível. Na



378

verdade, se não me coube ultrapassar integralmente todos os obstáculos que se me
apresentaram, grande parte das tarefas, todavia,  consegui realizar, de mãos dadas
com os que se irmanaram comigo na relevante empreitada. Tanto isso é verdade que,
pela primeira vez em décadas, este Parlamento abriu as portas e deu voz à sociedade
em todas as sessões do ano, com Tribuna Popular sendo frequentada, nos pequenos
expedientes, por pessoas do mais alto respeito. E cito aqui algumas dessas pessoas e
instituições: nosso querido padre Patric, de igual forma os queridos pastores Robson,
Jadir, Dione Braga, Mario Sérgio e Pedro Paulo, o presidente da Seccional da OAB do
Espírito Santo, Dr. José Carlos Rizk Filho, o diretor-presidente da Petrocity, diretores
da  Suzano,  presidente  do  Sindicato  dos  Servidores  Públicos  de  São  Mateus,
estudantes, agricultores, Maçonaria e inúmeras outras categorias que abrilhantaram
este Poder Legislativo e nos honraram com a sua presença. Lado outro, levamos a
bom termo o trato lhano e fidalgo aos nossos servidores e aos cidadãos de bem e com
boa intenção que aqui nos procuraram, tratando-os com o respeito merecido. Diga-se,
de passagem, o respeito a todos foi a tônica neste primeiro ano de gestão. É de uma
clareza cristalina que todos os vereadores abraçaram a ideia semeada desde o início
de  que  podemos  divergir,  haja  vista  a  divergência  de  ideias  ser  a  tônica  de  um
Parlamento, mas sempre com respeito, lhaneza e fidalguia. Todas estas realizações,
entretanto,  tiveram  a  ajuda  prestimosa  dos  eficientes  e  competentes  vereadores
Delermano  Suim,  segundo  secretário,  vereadora  Ciety  Cerqueira,  nossa  primeira
secretária, e de nosso vice-presidente Kacio Mendes e de nossos zelosos secretários.
Somos cientes de que a verdadeira história da humanidade não foi ação única, mas
construção fruto de atuação coletiva, escrita por muitos que se deram as mãos. Aos
nossos vereadores, aos nossos servidores e àqueles que a nós se somaram, ajudando
na edificação de um Parlamento melhor para o amanhã, a nossa real gratidão por este
ano  de  2021.  Tudo  o  que  conseguimos  foi  obra  do  esforço,  da  dedicação  e  do
comprometimento de cada parlamentar e de cada servidor desta Casa. Agradeço a
vocês, sonhadores de um Parlamento diferenciado. Não posso olvidar de mencionar
que em breve teremos a  nossa sede própria,  uma bandeira  defendida desde que
iniciamos nossa jornada política nos idos anos de 2016 e mais forte agora quando
fomos eleitos no ano de 2020. É indubitável e inconteste que este Parlamento já fez
história e continuará fazendo, até Regimento Interno novo esta Casa aprovou, o último
havia sido em 2009, há exatos 13 anos. Levantamos importantes bandeiras e estamos
defendendo  temas  importantíssimos  para  a  nossa  sociedade:  a  transformação  do
Campus Federal em Universidade Federal; a sede própria deste Parlamento, que há
20 anos se encontra em um espaço que pertence a Suzano e com comodato vencido;
a transformação do antigo Greca em um Centro Educacional-Esportivo, transformando
a vida de milhares de famílias,  tirando muitos jovens da ociosidade e das drogas;
faremos  concurso  público  para  preenchimento  de  cargos  no  Poder  Legislativo.
Aprovamos projeto de lei homenageando pessoas da estirpe dos ex-prefeitos Gualter
Nunes Loureiro, Amocim Leite, Wallas Batista Oliveira e doutor Pedro, de Dona Luigia
Bordoni,  do sempre deputado Jorge Daher Filho,  dos doutores José Luiz Neves e
Tânia  Mara  Neves,  do  saudoso  e  queridíssimo  Geraldo  Casotti,  do  empresário  e
empreendedor Oscar Sá Freire Dutra e tantos outros. Realizamos sessões itinerantes
em Guriri e em Nestor Gomes. Homenageamos, com louvor, desembargadores, juízes,
promotores  de  Justiça,  estudantes,  a  nossa  briosa  Polícia  Militar,  bombeiros,
empresários e inúmeros cidadãos de bem que contribuíram com o desenvolvimento de
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nosso  Município.  Por  fim,  resgatamos  o  respeito  e  a  credibilidade  deste  Poder
Legislativo como caixa de ressonância da sociedade, e pudemos constatar isso em
pesquisa  de  opinião  pública,  e  principalmente  na  fala  do  governador  Renato
Casagrande e da vice-governadora Jacqueline Moraes. De igual  forma, recebemos
deputado federal e deputado estadual, diretor-geral do Detran-ES, chefe da Ciretran,
guardas  municipais,  outros  servidores  públicos...  Dialogamos com todos.  Este  é  o
novo Parlamento que sempre almejei e sonhei para o nosso Município. Por isso nos
sentimos preparados para contribuir ainda mais em 2022, pois em 2021 foi apenas o
início de incipiente trabalho. Tenho certeza que podemos fazer muito mais pelo nosso
sofrido povo, e deixo registrado que não nos faltarão esforços para lutarmos em busca
de  dias  melhores.  Precisamos  estar  irmanados  no  objetivo  de  alavancarmos  o
desenvolvimento  com  geração  de  renda  e  empregos,  através  de  incentivos  que
possam trazer empresas para o nosso Município. É preciso diálogo, principalmente
entre  todas  as  forças  políticas,  independentemente  de  ideologias.  Sem união  não
chegaremos a lugar nenhum. Por isso conclamo a todos para que possamos nos unir
em prol do povo mateense. Agradeço também a todos vocês, da Imprensa, pela forma
respeitosa e carinhosa que sempre trataram esta Casa de Leis, em especial a minha
pessoa.  Não  vou  citar  um  por  um,  mas  tenho  certeza  que  vocês  sabem  que  a
recíproca é verdadeira.  Estas são as minhas palavras de agradecimento a cada um
de vocês, pela confiança, carinho e respeito que sempre tiveram por mim. E reafirmo
que a  recíproca  sempre  foi  verdadeira,  desejando  que  em 2022 possamos seguir
trilhando sempre o caminho da harmonia e do respeito para com todos. Ao fim e ao
cabo, finalizo com uma frase que expressa o que penso: “O que nos define não é o
que os outros pensam de nós; é o nosso compromisso com a verdade que nos habita”.
Que Deus nos abençoe e proteja! Meu muito obrigado! O  RDEM DO DIA  :  em seguida,
o Senhor Presidente fez a leitura dos Requerimentos para incluir na ordem do dia para
discussão e votação as Emendas aditivas 004 até 008/2021 e Emendas Modificativas
de  04  a  047/2021  do  Projeto  de  Lei  027/2021  Poder  Executivo,  o  Projeto  de  Lei
065/2021 Poder Legislativo, e a Emenda Aditiva nº 010/2021 e a emenda modificativa
nº 048/2021 para o Projeto de Lei nº 034/2021; e a emenda aditiva nº 009/2021 para o
Projeto de Lei nº 035/2021. De imediato, o Senhor Presidente suspendeu a sessão
pelo tempo de 30 minutos. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em votação
as Moções de nºs 125, 126 e 127/2021, tendo sido aprovadas por unanimidade.  Ato
contínuo, o Senhor Presidente submeteu discussão e votação em Primeiro Turno, do
PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DE Nº 002/2021, tendo sido aprovado por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em votação as Emendas
Aditivas de nºs 004 a 008/2021, tendo sido aprovadas por unanimidade. A seguir, o
Senhor  Presidente  submeteu  em  votação  as  Emendas  Modificativas  de  004  a
047/2021 do Projeto de Lei  027/2021,  tendo sido aprovadas por  unanimidade.  Em
seguida,  o  Senhor  Presidente  submeteu  em  votação  do  PROJETO  DE  LEI  N°
027/2021,  tendo  sido  aprovado  por  unanimidade.   A seguir,  o  Senhor  Presidente
submeteu em discussão e votação em Turno Único, o PROJETO DE LEI N° 033/2021,
em seguida, o senhor presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety que clamou a
aprovação pelos nobres Edis para este Projeto de Lei pois ele irá ajudar a toda a
comunidade da escola Família Agrícola de Nestor Gomes, tendo sido aprovado por
unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em votação a Emenda Aditiva
nº 010/2021 ao  Projeto de Lei nº 034/2021, tendo sido aprovados por unanimidade.
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Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão a Emenda Modificativa nº
048/2021 ao Projeto de Lei 034/2021, tendo sido aprovada por unanimidade. A seguir,
o Senhor Presidente submeteu em discussão o Projeto de Lei com as emendas nº
034/2021, Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão, e concedeu a
palavra  ao  Vereador  Gilton  Gomes,  que  iniciou  sua  fala  cumprimentando  a  Mesa
Diretora e todos os presentes, que clamou pelo voto favorável para este Projeto de Lei,
a seguir, o Senhor presidente submeteu em votação o Projeto de Lei 034/2021, tendo
sido  aprovado  por  unanimidade.   Emenda  Aditiva  nº  009/2021  ao  Projeto  de  Lei
035/2021, Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão, e concedeu a
palavra ao Vereador Gilton Gomes, que clamou pelo voto favorável a emenda. Em
seguida o senhor Presidente concedeu a palavra o Vereador Delermano Suim que
parabenizou pela conquista dos servidores públicos, em seguida, o Senhor Presidente
concedeu  a  palavra  a  Vereadora  Ciety  que  parabenizou  a  conquista  do  Sindicato
juntamente com os professores, pois os professores é a única profissão que forma
outras  profissões.  A seguir,  o  Senhor  Presidente  concedeu a  palavra  ao Vereador
Cristiano  Balanga  que  relatou  sobre  o  ticket  alimentação  dos  servidores
comissionados após 8 anos foram contemplados através de suas lutas é uma grande
conquista para a classe, a mesma Casa de Leis que votou para retirada do benefício
foi a mesma que hoje deu de volta o benefício para a categoria. Em seguida, o Senhor
Presidente  concedeu  a  palavra  ao  Vereador  Adeci  de  Sena  que  parabenizou  a
conquista da categoria, se colocou a disposição. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Robertinho de Assis, que relatou que esteve com o
Prefeito Ailton Caffeu e que relatou ao mesmo sobre a importância deste Projeto e o
mesmo chamou toda sua equipe e pediu uma certa urgência para que este projeto
chegasse  a  esta  Casa  de  Leis.  Ato  contínuo,  o  Senhor  Presidente  submeteu  em
votação a Emenda Aditiva nº 009/2021, tendo sido aprovada por unanimidade. Em
seguida, o Senhor Presidente submeteu em votação o Projeto de Lei nº 035/2021 já
com a  emenda  aditiva,  tendo  sido  aprovado por  unanimidade.  A seguir,  o  Senhor
Presidente  submeteu  em  votação  o  Projeto  de  Lei  065/2021,  aprovado  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.
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