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Ata nº 003/2022 da reunião da 3ª Sessão Ordinária, realizada aos 18 (dezoito) dias do
mês de janeiro de 2022 (dois mil e vinte dois), às 15h00 (quinze horas), reuniu-se ordi nariamente 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 Cerquei ra. 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. 79 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 10 (dez) presentes, verificando-se a ausência do Vereador Robertinho de Assis. Alicerçado no art. 96 do Regimento Interno, o Senhor Presidente determinou à Senhora Secretária Ciety Cerqueira,
que efetuasse a leitura da Ata nº 002/2021. Com fundamento no §1º, do artigo 96 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 18/01/2022, que continha: PODER EXECUTIVO: OF/PMSM/SMGAB Nº 005/2022,
protocolizado sob o nº 000045/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, datado de
11 de janeiro de 2022, que encaminha Resposta das Indicações de n°s 001 à
009/2022; OF/PMSM/SMGAB Nº 018/2022, protocolizado sob o nº 000065/2022, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, datado de 14 de janeiro de 2022, que encaminha
Resposta das Indicações de n°s 011 à 028/2022, OF/PMSM/SMGAB N° 637/2021, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o nº 0000448/2022, datado de
11 de janeiro de 2022,da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei Municipal sancionada de nº 2.022/2021; Leitura da Lei nº 2.022/2021, que “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022”; OF/PMSM/
SMGAB N° 006/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o nº
000046/2022, datado de 11 de janeiro de 2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei Municipal sancionada de nº 2.024/2022; Leitura da Lei nº
2.024/2022, , que “DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DE MÉDICOS ENFERMEIROS E OUTROS PROFISSIONAIS PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA ATUAÇÃO NA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, OF/PMSM/
SMGAB N° 011/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o nº
000047/2022, datado de 11 de janeiro de 2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei Municipal sancionada de nº 2.025/2022; Leitura da Lei nº
2.025/2022, que “DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES, PEDAGOGOS E OUTROS PROFISSIONAIS, PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA ATUAÇÃO NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; OF/
PMSM/SMGAB N° 015/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob
o nº 000068/2022, datado de 14 de janeiro de 2022, da Prefeitura Municipal de São
Mateus, que encaminha Lei Municipal sancionada de nº 2.026/2022; Leitura da Lei nº
2.026/2022, que “DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSI-
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CO, DESTINADO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
ESGOTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E DRENAGEM. INSTRUMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;
OF/PMSM/SMGAB N° 017/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado
sob o nº 000067/2022, datado de 14 de janeiro de 2022, da Prefeitura Municipal de
São Mateus, que encaminha Lei Municipal sancionada de nº 2.028/2022; Leitura da Lei
nº 2.028/2022, que “ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1.738, DE 21 DE JANEIRO DE 2019 QUE
AUTORIZOU O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR ÁREA DE TERRAS AO
SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE E AO SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; OF/PMSM/SMGAB N° 019/2022, da Prefeitu-

ra Municipal de São Mateus, protocolizado sob o nº 000066/2022, datado de 14 de janeiro de 2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha o Projeto de Lei
nº 001/2022; Leitura do PROJETO DE LEI Nº 001/2022 que “AUTORIZA O CHEFE DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER ABONO EXCEPCIONAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO N REDE MUNICIPAL
DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. PODER LEGISLATIVO: PROPOSIÇÕES:
Indicação nº 029/2022, de autoria do Vereador Adeci de Sena: Reparo e recapeamento
asfáltico em toda a extensão da ladeira da rua Antônio Costa Leal, situada no bairro
Cohab; Indicações nºs 030 e 031/2022, de autoria do Vereador Carlinho Simião: Contratação de horas de maquinas (patrol, retroescavadeira, tratores, caminhão caçamba e
afins), para serviços de apoio nas Comunidades Mata Sede, São Cristóvão e Serraria,
situadas no Km 28, Distrito de Nestor Gomes, Contratação de horas de maquinas (poclain, retroescavadeira, caminhão basculante e afins), para serviços de apoio a região
de Barra Nova; Indicações nºs 032 e 033/2022, de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira: Duplicação e instalação de corrimão na ponte da Cachoeira do Cravo, situada em
Nestor Gomes Km 41 (que liga o Distrito de Nestor Gomes ao Patrimônio da Areia), Implantação de corrimão na ponte que liga a comunidade do Km 35, localizada no Distrito
de Nestor Gomes, até a Comunidade do Aterro; Indicações nº s 034 e 035/2022, de autoria do Vereador Cristiano Balanga: Abertura de estrada com aterramento, ligando o
bairro Seac (Esplanada) ao bairro Morada do Ribeirão, Pavimentação com bloquetes,
da rua Alberto Sartório, localizada no bairro Litorâneo; Indicações nºs 036 e 037/2022,
de autoria do Vereador Delermano Suim: Análise, revisão e encaminhamento de Projeto de Lei ao Poder Legislativo a respeito do Programa Municipal “Eu Escolhi Esperar”,
a fim de que este vire uma norma municipal, Perfuração de poço artesiano na Comunidade do Km 28, as margens da Rodovia Miguel Curry Carneiro, Distrito de Nestor Gomes; Indicações nºs 038 e 039/2022, de autoria do Vereador Isael Aguilar: Análise, adequação e encaminhamento de Projeto de Lei ao Poder Legislativo referente a instituição de normas para a implantação e compartilhamento de estrutura de suporte para telecomunicações, Perfuração de poço artesiano na comunidade de São Geraldo, Distrito
de Itauninhas, Indicação nº 040/2022, de autoria do Vereador Kacio Mendes: Reforma
geral do prédio e da quadra poliesportiva, bem como, ampliação com construção de
mais uma sala, na EMEF ”Maria Aparecida dos Santos Filadelfo”, localizada no bairro
Morada do Ribeirão; Indicações nºs 041 e 042/2022, de autoria do Vereador Lailson da
Aroeira: Limpeza das ruas e avenidas do bairro Morada do Lago, Limpeza e capina,
bem como, retirada de areia em toda a extensão da avenida Dom José Dalvit, (localiza da nas proximidades da igreja São Daniel Comboni e Igreja Batista do Calvário, bairro
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Santo Antônio); Indicações nº 043 e 044/2022, Desapropriação do imóvel de propriedade da Suzano Papel e Celulose (que foi adquirido da Fibria), registrado sob a Matricula
nº 3.405, no Cartório de Registro de Imóveis de São Mateus, em toda a sua extensão
onde existia o conhecido “Ginásio do Greca”, que atualmente encontra-se em estado
de abandono, Calçamento da rua Ângela Maria Martins Rodrigues, situada no Loteamento Jardim Bongosto, no bairro Carapina, neste município de São Mateus. Moção
nº 003/2022, de autoria dos Vereadores Adeci de Sena, Carlinho Simião, Ciety Cerqueira, Cristiano Balanga, Delermano Suim, Isael Aguilar, Kacio Mendes, Lailson da Aroeira
e Paulo Fundão: VOTO DE PESAR aos familiares da Sr ª MARIA DO CARMO DE JESUS, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 16 de janeiro de 2022; Ato continuo o
Sr. Presidente Paulo Fundão leu o Oficio protocolizado com o nº 00053/2022 Elizangela Cristina do Nascimento (Preta), que Requer, a
sua posse no lugar do Vereador Robertinho de Assis, considerando a situação que é de
conhecimento de todos, por ser a mesma a 1ª suplente do PSB (Partido Socialista Bra sileiro) consoante diploma expedido pela Justiça Eleitoral e anexado no pedido, amparando-se no pedido de licença solicitada pelo Vereador Robertinho de Assis. PEQUENO EXPEDIENTE: em seguida o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio
Mendes, que após cumprimentar a mesa, o plenário, e a plateia na galeria iniciou seu
pronunciamento tecendo comentários agradecendo mais uma vez ao Prefeito Daniel e
o Secretário de Obras o Sr Albino, por estarem iniciando as obras de pavimentação da
Rua Cristiano Gonçalves Miranda no Residencial Park Washigton e termino da rua Betim, agradeceu também ao Deputado Da Vitória e o Governador Renato Casagrande,
pela liberação da Emenda que agracia o avenida principal do lado sul do bairro Guriri,
agradecer o empenho do Secretário de Esportes do Estado e o Secretário municipal de
Esportes o Sr. Jasson Barcelos que estão conseguindo reverter e liberar uma emenda
no valor de R$ 1.200,00 para a retomada da reforma do campo de Guriri no lado norte,
e também instalar a academia de inox também parceria com o Governo do Estado, e o
ginásio de esportes no valor de quase R$ 2.000,00 também na Ilha de Guriri venho
aqui só agradecer por essas obras que só enaltece nosso município, ato continuo para benizou o Sr. Edson Gonçalves pela sua aprovação na Oab, em seguida se finalizou
solidarizando com o Vereador Gilton Gomes pelo falecimento de sua Mãe ocorrido no
domingo dia 16/01; Cristiano Balanga, que iniciou seu discurso cumprimentando a
Mesa em seguida o Plenário, todos os presentes e os internautas , em seguida disse
que está muito feliz, por ter ido em Vitória para buscar recursos para nossa cidade, e
numa agenda na CEDURB, com o Secretário Marcos Vicente onde está em andamento
demandas para trazer recursos para calcamento de ruas no bairro Nova São Mateus,
esteve também na Secretaria de Esportes do Estado onde ouve cobranças para auxili ar e ajudar o esporte amador de São Mateus, e o subsecretário garantiu que virá a São
Mateus para uma reunião no dia 27/01 com os esportistas, visitará os campos de futebol, e garantiu que teremos boas notícias em breve, finalizou dizendo que está muito
feliz com a limpeza do bairro Aviação, e que há uma obra em fase de finalização que
beneficiará toda a comunidade daquela localidade. GRANDE EXPEDIENTE: Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena que iniciou
seu discurso cumprimentando: o sr. Presidente, Senhora Vereadora, demais Vereadores que compõe esta Casa de Leis, os funcionários a plateia presente e nas redes sociais, iniciou tecendo comentários lamentando os problemas enfrentado pelo mesmo devido as críticas que vem sofrendo pela sua pouca escolaridade, mais que nunca disse
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para ninguém que tem curso superior, e disse que o que importa é que o povo está
sendo atendido, disse ainda que há pessoa que cobram muito nos cobram a agua, a
estrada nos cobram por tudo, mais quando o benefício chega não aceitam que se fale
em nome do prefeito ou dos secretários, não sei me expressar como os doutores, não
tenho pratica em falar bonito, mais sei falar a língua do meu povo do mangue, tudo que
peco desde nossa posse estou sendo atendido, o maior exemplo foi a ambulância que
tinham retirado de lá da comunidade do Nativo e que agora traves do nosso pedido re tornou, bem como seus motoristas, desde o último dia 13/01 e o povo está feliz, tam bém já foi contratado o zelador do cemitério, que também foi uma indicação desse Vereador, e que graças a Deus foi atendida, todas nossas reivindicações foram ou estão
sendo atendidas pelo prefeito, fui eleito para o povo do município não estou aqui pra fa lar bonito, e sim falar do meu trabalho em prol do povo da minha região, comentou so bre sua ida a Vitória na quarta feira, muito preocupados com a lama que está descendo
vindo de Mariana-MG, e as pessoas ao invés de nos criticar deveriam olhar as redes
socias para ver o perigo que pode estar por vir com os rejeitos de minas e São Mateus
esta pra receber mais lama e pode não suportar mais este tipo de coisa, e temos que
nos preocupar com este tipo de situação, finalizou tecendo comentários sobre suas
duas Indicações, com a palavra o Vereador Delermano Suim, que após cumprimentar a
Mesa, os demais Vereadores, os servidores desta Casa e a mídia em geral, iniciou sua
fala se solidarizando com o Vereador Gilton Gomes o Pia pelo passamento de sua genitora a senhora Maria do Carmo de Jesus a (dona Carminha), dizendo que sabe o tamanho desta dor que o mesmo está sentindo pois a sete anos atras perdera sua mãe e
a dor e a saudade ainda paira em seu peito, em seguida teceu comentários sobre a Lei
2.026/2022, Que Dispõe Sobre a Revisão do plano Municipal de Saneamento Básico,
Instrumento da Política Municipal de Saneamento Básico e dá Outras Providencias,
pois a mesma e de suma importância para o município de São Mateus para que possamos atender cada pedido dos eleitores de cada Vereador, que possamos resolver de
uma vez por todas essa situação, pois vemos muitas queixas de Vereadores do interior
que se queixão da falta de agua e outros se queixão da falta de drenagem e saneamento básico no perímetro urbano, finalizou fazendo comentários em relação as suas
indicações que atendidas, ajudara muito as comunidades dos quilômetros, com a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira após cumprimentar a mesa, o Plenário, os funcionários e os internautas iniciou sua fala se solidarizando com o Vereador Gilton Gomes o
Pia pelo passamento de sua genitora a senhora Maria do Carmo de Jesus a (dona Carminha), conclamando a todos que ficassem de pé para rezar um pai nosso, em seguida, teceu comentários sobre a chegada da vacina para crianças em São Mateus parabenizando todas as pessoas que estão envolvidas neste processo, e também aos pais
que estão se sensibilizando e levando suas crianças para serem vacinadas, parabenizou também o Secretário Municipal de Saúde pelo empenho no programa de vacinação, continuou dizendo que as pessoas devem se cuidar sempre pois ainda não e tempo de dispensar as máscaras e o álcool em gel, continuou fazendo alusão ao assassinato de um jovem em Nova Venécia, devido sua opção de gênero, Finalizou sua fala
fazendo comentários sobre suas indicações que se atendidas vai ajudar muito na escoação dos produtos agrícolas produzidos na região de Nestor Gomes e KM 35, disse
ainda que levou reinvindicação da construção das cinco pontes da região dos km já serão atendidas e as obras se iniciarão e breve, e que o está vindo também o produto redusol e que será inserido nas ladeiras e as patrols para atender e concertar estradas
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das comunidades e com isso ajudar muito a população do interior, fez comentários
também sobre o Ticket alimentação que foi aprovado e o projeto do abono que está na
casa para ser votado, e agradeceu o Prefeito Daniel que tem atendido as reivindicações dos vereadores e com isso ajudado muito a atender as demandas, deixando com
isso o povo satisfeito, se solidarizou com o vereador Adeci de Sena que vem sendo criticado pela sua baixa escolaridade, dizendo que as pessoas tem que respeitar quem
teve a oportunidade de estudar mais que faz seu trabalho com muita dignidade com a
palavra o Vereador Cristiano Balanga que após cumprimentar o Presidente, a Mesa, o
Plenário os servidores e a imprensa iniciou sua fala agradecendo o Secretário de Esportes Jasson Barcellos que não tem medido esforços no que tange ao corte de grama
nos campos de futebol nos bairros do município, agradeceu em seguida o Secretário
de Obras o senhor Albino por ter resolvido a situação do reparo da rede de esgoto e
troca de luminárias no bairro Litorâneo, limpeza do pátio da Unidade de Saúde e EMF
Valério Coser, ambas no bairro Pedra D’água, que em Guriri visitou a Unidade de saúde e que também foi reivindicado a limpeza e outras melhorias, mais que a cereja do
bolo mesmo foi no bairro Nova São Mateus onde o prefeito atendeu a Indicação de sua
autoria e foi feito a conclusão do serviço da extensão da rede elétrica e de iluminação
pública do bairro, agradeceu ao Deputado Dá Vitória, , pelo empenho na emenda de
quase cinco sua autoria de quase 5 milhões, ao Governador do Estado Renato Casagrande e ao Prefeito Daniel pois está sendo feito uma grande obra no bairro Rodocon,
teceu comentários sobre o projeto de abono que foi lido hoje e será votado por esta
Casa de Leis, que houve um grande empenho do prefeito e de toda a Secretaria de
Educação pelo abono que mesmo não sendo com a verba oriunda do FUNDEB, foi dis ponibilizado para cumprir uma promessa do executivo para com esses guerreiros da
educação, finalizou fazendo menção as indicações de sua autoria que se atendidas serão de grande valia para a região dos Bairros Seac, Morada do Ribeirão e bairro Litorâneo; com a palavra o Vereador Gilton Gome, que após cumprimentar o Presidente, a
Mesa, o Plenário os servidores e a imprensa e os internautas iniciou sua fala, dizendo
que foi eleito para atender os interesses do povo e não interesse próprio, e que jamais
subirá a Tribuna da Câmara para defender coisas erradas, disse que o município está
abandonado, e nosso ´povo está em dificuldade não tem médico, as escolas estão
caindo por falta de manutenção, temos que tomar providências e colocar o Prefeito pra
trabalhar, o nosso município está em calamidade há 5 anos desde que o Prefeito Daniel assumiu seu primeiro mandato, pois está abandonado, pois São Mateus com quase
500 anos e quase 150 mil habitantes e não merece isso, e que não concorda com cer tos pronunciamentos de Vereadores que defendem a administração do Prefeito Daniel,
finalizou; Dada a palavra em direito de resposta o Vereador o Cristiano Balanga que
iniciou, sua fala questionando o discurso do Vereador Gilton Gomes, pois se sentiu
constrangido , que se tem alguma coisa errada temos que investigar, não somo juízes
para julgar se houve ou não coisa errada no governo Daniel, que o Prefeito Caffeu ficou 110 dias no cargo e não fez nada no município ao não ser reincidir contratos de
empresas que prestavam serviços no município, que querem voltar para defender os
burgueses da cidade, e que quando for subir para utilizar a tribuna tem que saber o que
está dizendo, foram 110 dias das pessoas que o senhor apoiou e nada fizeram pelo
Município, finalizou dizendo se querem ser prefeito venham candidatos a prefeito em
2024 e ganhem para ai sim governar a cidade, em tréplica o Vereador Gilton Gomes
iniciou sua fala dizendo que apoiou sim Daniel mais não para fazer esquema de corrup-

018

ção, e nem pra entrar em contratos fraudulentos, se a Polícia Federal prendeu ele e por
que está certa, e não está errada, a Policia Federal não prende ninguém que não este ja errada, vossa excelência está defendendo seus interesses pois tem seus cargos lá,
para colocar suas pessoas, eu não quero cargos eu defendo o interesses públicos da
população, o senhor tem que aprender a não defender coisas ou pessoas erradas, nossa cidade está em calamidade há cinco anos desde que o Daniel assumiu nosso Município, eu ajudei a eleger ele mais não para que pratique atos de corrupção e fazer coisa
errada e sim pra fazer as coisas certas e coisas boas para a cidade, e nossa pois nossa cidade está uma bagunça; com a palavra o Vereador Paulo fundão que após cumprimentar o Presidente, a Mesa, o Plenário os servidores e a imprensa iniciou sua fala
homenageando congratulando-se com o servidor desta casa de Leis o senhor Edson
Gonçalves pela sua aprovação no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, “sinta-se
acolhido por essa casa”, em seguida iniciou com a seguinte frase “ A PERSISTÊNCIA É
O CAMINHO DO EXITO”, sob a inspiração desta lapidar erudita assertiva, inicio este
discurso para me dirigir aos meus pares e a toda sociedade mateense. Nobres pares o
que me traz a Tribuna hoje é falar a respeito de quatro temas de extrema importância
para nossa sociedade, e vou explicitar um por um: 1) Cobrança da duplicação da rodovia Othovarino Duarte Santos como prioridade de são Mateus, devido aos longos congestionamentos que os mateenses e turistas tem sofrido nos últimos anos, aumentando a cada ano que passa, portanto, quero sugerir ao nosso querido Governador Renato
Casagrande que coloque como prioridade para São Mateus o término da duplicação da
referida rodovia, tenho certeza que nosso Governador ficará sensibilizado e irá atender
nosso pleito. 2) A questão do Saneamento Básico de nossa cidade, precisamos resolver com a máxima urgência a questão da água em nossa cidade, sem resolvermos isso
o desenvolvimento tão sonhado fica capenga, e difícil de acontecer conforme nos alertou o Governador em uma reunião no ano passado, portanto, peço a todos que possam
estar irmanados e unidos para solucionarmos essa questão de vital importância para
nossa cidade, inclusive precisamos elaborar um Projeto de Lei para vedarmos a proliferação de loteamentos como tem ocorrido enquanto não resolvida essa questão da
água, é o que penso. 3) O terceiro tema que trago a lume, e não menos importante, é
uma bandeira que defendo desde a minha primeira campanha em 2016, a desapropria ção deste imóvel e do conhecido complexo do Greca, onde temos campos de futebol ,
quadras, ginásio, tudo abandonado, e que deveria estar sendo utilizado para tirarmos
nossos jovens e adolescentes da criminalidade, das drogas e da ociosidade, parafraseando Martin Luther King “I HAVE A DREAM”, eu tenho um sonho, de ver todo esse
complexo sendo utilizado por nossos jovens e adolescentes, principalmente daqui dessa região que tanto necessita, hoje ratifiquei mais uma vez através de Indicação esse
sonho, dialoguei com o Prefeito Daniel e ele se mostro propenso a fazer esse diálogo
com a empresa Suzano para doação, especialmente porque a Aracruz, Fibria e agora
Suzano deixou um déficit social muito grande em nossa cidade e estaria contribuindo
para amenizar este déficit, a ida deste parlamento para a sede própria, e a construção
de um complexo esportivo educacional neste espaço que citei anteriormente por si só
já me deixaria feliz em poder dizer que valeu a pena ter tido a oportunidade do meu
povo ter me alçado como Parlamentar, por isso lutarei incansavelmente para que possamos conseguir transformar esse sonho em realidade. 4) Não poderia deixar de trazer
à tona um caso alarmante que vem ocorrendo no Brasil, no Espírito Santo e no nosso
Município de São Mateus, o crescimento vertical do número de casos de COVID-19,
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nas últimas 24 horas foram registrados inacreditavelmente 692 casos em nossa cidade,
número recorde em toda pandemia, embora o número de mortes esteja bem baixo, graças
a vacina, a situação atual pode estar levando a atenção básica de saúde ao colapso, precisamos cada vez mais nos cuidar para passarmos por esta terrível pandemia. Ao fim e ao
cabo, já finalizando meu discurso, deixo registrado nos anais desta Augusta Casa de Leis o
falecimento do meu amigo de infância desde quando trabalhava na loja Bizicão, de Bizica e
Dona Heloiza, José Luiz, que trabalhava há mais de quinze anos na loja Boroto Calçados,
meus mais sinceros sentimentos a minha querida amiga Rosinete sua esposa, e todos os
demais familiares; Ato contínuo o Senhor presidente leu o requerimento de autoria e assinado por todos os Vereadores presentes, que requerem que seja incluído na ordem do dia
desta Sessão Ordinária para votação imediata em turno único o Projeto de Lei nº
001/2022; Leitura do PROJETO DE LEI Nº 001/2022 que “AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER ABONO EXCEPCIONAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO N REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Deferido o Requerimento o presidente deferiu o requerimento
e suspendeu a sessão de imediato por tempo indeterminado para que as comissões pertinentes possam emitir os pareceres ao citado Projeto de Lei. ORDEM DO DIA: Ato contínuo, após as Comissões pertinentes emitirem os Pareceres o Senhor Presidente reiniciou
os trabalhos da presente Sessão e submeteu em discussão e votação as Indicações de nº s
029 a 044/2022, tendo sido aprovadas por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente
submeteu em discussão e votação a Moção nº 003/2022, de autoria dos Vereadores Adeci
de Sena, Carlinho Simião, Ciety Cerqueira, Cristiano Balanga, Delermano Suim, Isael Agui lar, Kacio Mendes, Lailson da Aroeira e Paulo Fundão: VOTO DE PESAR aos familiares da
Srª MARIA DO CARMO DE JESUS, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 16 de janeiro de 2022, tendo sido aprovada por unanimidade, A seguir, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação em Turno Único Projeto de Decreto Legislativo nº
096/2021,que “APROVA O PARECER PRÉVIO TC-00028/2021, QUE APROVOU AS CONTAS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS-ES, REFERENTE AO EXERCICIO
DE 2019”, de autoria do Poder Legislativo”, com os pareceres favoráveis das Comissões
pertinentes, tendo sido aprovado por unanimidade; Ato continuo o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação em Turno Único Projeto de Lei Nº 001/2022 que “AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER ABONO EXCEPCIONAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO N REDE
MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de Autoria do Poder Executivo”, com os
pareceres favoráveis das Comissões pertinentes, tendo sido 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. Fis calizei 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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