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Ata no 02412A21 da reunião da 184 Sessão Ordinária, realizada aos 01 (um) día do mês
de junho de 2A21 (dois mil e vinte um), às 15h00 (quinze horas), reuniu-se
ordinariamente na Câmara Municipalde São Mateus - Estado do Espírito Santo, situada
àAv. Dom José Dalvit 100, Blocos 11 e 12 - Bairro SantoAntônio, sob a Presidência
do Senhor Vereador Paulo Fundão, e Secretariado pela Senhora Vereadora Ciety
Cerqueira. O Senhor Presidente fez a abertura da sessão proferíndo as seguintes
palavras: "sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos
trabalhos". Em seguida o Senhor Presidente requestou ao vereador Delermano Suim
para que fizesse a leitura da Bíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: Ato contínuo,
o Senhor Presidente solicitou à Senhora Secretária que efetuasse a chamada dos
Senhores Vereadores para verificação do quórum legal, aos quais responderam 10
(dez) presentes, o VereadorAdeci de Sena, através de um requerimento protocolizado
apresentou justificativa de sua falta por ter'passado por um procedimento cirúrgico.
Alicerçado no art. 98 do Regimento lnterno, o senhor presidente determinou à senhora
secretária Ciety Cerqueira para efetuasse a leitura da Ata no 02312021. Com
fundamento no § 10, do artigo 98 do Regimento lnterno, não tendo nenhum Vereador
que quisesse retificar a Ata, será considerada aprovada por unanimidade. A segui, o
Senhor Presidente determinou à Senhora Secretária, a Vereadora Ciety Cerqueira que
fizesse a leitura do expediente a qual sessão ordinária do dia 011CI612021 que continha:
PODER EXECUTIVO: OF/PMSM/SMGAB N' 27212021, da Prefeitura Municipal de São
Mateus, protocolizado sob o n' 00061612021, datado de 24 de maio de 2021, que
encaminha Respostas das lndicações n's 309 a 32512021; OF/PMSM/SMGAB N"
26612021, protocolizado sob o n'00059612021, da Prefeitura Municipalde São Mateus,
que encaminha a Lei n" 1.944t2021; Lei n' 1.944t2021 que - "DÁ A ATUAL (VlA
LOCAL) RUA BONANZA SITUADA NO LOTEAMENTO RESTDENCTAL SOMA
ESTÂNC|A NO BATRRO AVIAÇÃO, A DENOMINAÇÃO DE RUA MARTNA SrMrÃO
CORREA"; OF/PMSM/SMGAB N" 26712021, protocolizado sob o n" 00059712021, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei n" 1.94512021; Lei n'
1.945t2021 que "DÁ A ATUAL (VtA LOCAL) RUA C|RRUS, STTUADA NO
LOTEAMENTO RESTDENCTAL SOMA, ESTÂNC|A NO BATRRO AV|AÇÃO
DENOMTNAÇÃO DE 'RUA N|CE LyRtO MOTTA',; OF/PMSM/SMGAB N" 283/20
protocolizado sob o n" 00063912021, datado no dia 2810512021 da Prefeitura Municipal
de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei n' 01412021; Projeto de Lei n" 01412021
que -.DlsPÕE SOBRE SUBVENÇÃO CONCEDTDA AO STSTEMA DE TRANSPORTE
PUBLTCO COLETTVO DE PASSAGEIROS, EM VTRTUDE DA STTUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, DISPÕE
SOBRE A ABERTURA DO CREDITO ADICIONAL ESPECIAL QUE ESPECIFICA E DA
OUTRAS PROVI DÊNCIAS.' PODER LEGISLATIVO: Requerimento protocolizado sob
o no 00062412021, datado de 25 de maio de 2021, de autoria da Vereadora ClEry
CERQUEIRA, solicitando o uso da tribuna para que o Sra. Ana Paula Carvalho Barbosa
(Coordenadora) e Sra. lndiana Terra Carvalho (Assessora de Projetos Sociais da
Caritas Diocesana de São Mateus), possam proferir pronunciamento sobre o tema:
"Apresentação dos projetos sociais da instituição citada."; Requerimento protocolizado
sob o no 00063012021, datado de 27 de maio de 2021, de autoria do Veread
ROBERTINHO DE ASSIS, solicitando o uso da tribuna para que o Sr. Manoel Lapa -
Pescador (Um dos fundadores da APESAM), possa proferir pronunciamento sobre o
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datado de 28 de maio de2021, de autoria do Vereador PAULO FUNDÃO, solicitando o
uso da tribuna para que o Sr. Vilmar Gonçalves de Oliveira - Comerciante, possa
proferir pronunciamento sobre o tema: "Construção de um matadouro público no
município de São Mateus-ES". PBOre§l§ÕES,: lndicação no' 347 e 34812021 de
autoria do Vereador Carlinho Simião, Capina, limpeza e pintura dos meios-fios das ruas
e avenidas do bairro Fátima/ldeal, município de São Mateus - ES; Capina, limpeza e
pintura dos meios-fios das ruas e avenidas do bairro Aviação, município de São Mateus

- ES; lndicação no 34912021 de autoria dos Vereadores Ciety Cerqueira e Lailson da
Aroeira, Construção de CEIM no bairro Morada do lago; lndicação no 350/2021 de
autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, Criação de Centro de Atendímento ao Turista no
município de São Mateus - ES; lndicação nos 351 e 35212021 de autoria do
Cristiano Balanga, Construção de Escola de Ensino Fundamental I ('1o ao 5o ano) na
Comunidade Santa Rita, localizada na zona rural do município; Pavimentação com
bloquetes do pátio da EMEF Paulo Antônio de Souza, localizada na Comunidade
Paulista; Indicação nos 353 e 35412021 de autoria do Vereador Delermano Suim,
Reforma da Escola Pluridocente Municipal 'Militino Carrafa', situada na Comunidade
Km 13, distrito de Nestor Gomes; Construção de elevatória de esgoto na localidade
conhecida por Maria Preta, situada em Nestor Gomes - Km 41; lndicação n"' 355 e
35612021de autoria do Vereador Gilton Gomes, Substituição de lâmpadas comuns dos
postes de iluminação pública, situados nas ruas Marte e Vênus, no bairro Vitória, por
outras a vapor de Sodio (LED); lnstalação de cobertura no pátio externo da APAE
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de São Mateus; lndicação nos 357 e
35812021 de autoria do Vereador lsaelAguilar, lmplantação de escolinha de futebol em
Nova Lima, distrito de ltauninhas; Regularizaçáo fundiária da Comunidade de Santa
Maria, distrito de ltauninhas; lndicação nos 359 e 36012021de autoria do Vereador Kacio
Mendes, lmplantação de academia ao ar livre, na área centraldo bairro Guriri, município
de São Mateus - ES; Construção de um ginásio de esportes no bairro Guriri, com:
cobertura termoacústica; instalações hidráulicas e elétricas; quadra poliesportiva;
infraestrutura de vestiários, e banheiros de atendimento ao público; em
pertencente ao município de São Mateus - ES; Indicação n"'361 e 36212021 de a
do Vereador Lailson da Aroeira, Instalação de redutores de velocidade na pÍsta lateral
da Rodovia BR-101, nas proximidades da feira do bairro Vila Nova (Avenida Brasil),
neste município; Calçamento da Avenida Maria Elisa Rios, localizada no bairro Ayrton
Senna, neste município; lndicação no 36312021 de autoria de todos os Nobres
Vereadores, Viabilizar a sinalização vertical, horizontal e a construção de redutores de
velocidade na Avenida Amocim Leite e na rua Luiz Boroto (localizada na lateral da
"Escola Master"), no bairro Aviação, neste município; lndicação no 36412021 de autoria
do Vereadores, Paulo Fundão, Delermano Suim, Kacio Mendes e Lailson da Areoria,
Implantação de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), no bairro Vil
Nova, neste município; lndicação no 365/2021 de autoria do Vereador Paulo Fundão,
Construção de um matadouro público municipal para o abate de bovinos e suínos, neste
município; lndicação nos 366 e 3671202'tr de autoria do Vereador Robertinho de Assis,
Terraplanagem e compactação das ruas do "Loteamento Jardim Eldorado", situado no
bairro Pedra D'água, neste município; Terraplanagem e compactação da rodovia
Augustinho Cevolani (estrada de acesso à Meleiras), até o portal da divisa. dos
municípios de São Mateus e Conceição da Barra; Requerimento no 00512021de autoria
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presente REQUERIMENTO, seja endereçado ao Secretário Municipal de Finanças do
Município de São Mateus, a seguinte providência: QUE SEJAM FORNECIDAS AS
SEGUINTES INFORMAÇOES E APRESENTADOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Quais são os valores gastos mensalmente com o pagamento dos servidores públicos
efetivos ativos e inativos existentes no Município? Quais são os valores gastos
mensalmente com o pagamento dos servidores públicos comissionados existentes no
Município? Quais são os valores gastos mensalmente com o pagamento dos servidores
temporários existentes no Município? Moção no 050/2021 Voto de congratulação da
Vereadora Ciety Cerqueira ao Senhor VITOR EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA, em
reconhecimento pela sua história de vida e trajetória profissional marcada por sua
conduta ilibada, sempre atuando em defesa da educação pública de qualidade; Moção
no 05112021 voto de congratulação e louvor do Vereador Paulo Fundão pelos relevantes
serviços prestados à Educação e a população do Município de São Mateus e região da
FACULDADE VALE DO CRICARE - FVC, fundada em 06 maio de 1997, nesta cidade;
Moção no 05212021 Voto de congratulação do Vereador Robertinho de Assis, a Senhora
EDINEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, pelos relevantes serviços prestados frente a
Associação de Pescadores de São Mateus -APESAM, neste Município. Em seguida,
o Senhor Presidente convidou para que as Senhoras Ana Paula Carvalho e lndiana
Terra tomassem assento no banco de honra, de imediato o Senhor Presidente convidou
também o Senhor Manoel Lapa para assentar-se no banco de honra e, em Seguida o
Senhor Presidente convidou o Senhor Vilmar Gonçalves, ex-presidente por dois
mandatos na Câmara Municipal para assentar-se no banco de honra desta Casa de
Leis, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Senhora Ana Paula, que iniciou sua
fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou sobre o que é a
Cáritas da Diocese de São Mateus, é uma instituição que trabalha com assistência
social e projetos ambientais: um dos projetos é o de "ressocializaçáo de detentos", na
qual os presidiários que participam não reincidem; Margarida Gerna; "alimentar o saber"
que além de alimentação também recebam cursos profissionalizantes; econom
popular solidária; assessoram os grupo de "terra mãe", "ateliê de mu
quilombolas"; além de projetos existem agentes das Cáritas espalhadas pelo Município,
que atuam na ajuda em trabalhos sociais. Em seguida a senhora lndiane Terra, assumiu
sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, a instituição Caritas se
mantem por meio de doaçÕes, de emendas parlamentares (que dificultou bastante com
o tempo de pandemia em angariar essas emendas) e tem a campanha da solidariedade
da lgreja Católica que a CNBB promove todos os anos; em seguida o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho de Assis, que iniciou
parabenizando o trabalho das agentes da Cáritas, perguntou se existe alguma ajuda
financeira do Município? em resposta ao Vereador, não existe ajuda nenhuma do
município, pois a igreja catolica não pode receber diretamente ajuda de instituiçÕes
públicas. Em Seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho
Simião, que iniciou parabenizando pelo trabalho das Cáritas, relatou das mudas de
aroeiras e dos projetos carcereiros. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, parabenizou o trabalho da Cáritas Diocesana
pelos trabalhos sociais realizados na sociedade, relatou que no sábado fizeram a
plantação de mais de 500 mudas de aroeiras; relatou um pedido das agentes pastorais
das Cáritas, sobre a emenda parlamentar que a instituição corre o risco de perder. O
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documento que levaram aos Parlamentares Federais para que os Vereadores possam
lutar juntamente ao Projeto Cáritas Diocesana. Ato contínuo, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Senhor Manoel Lapa, que iniciou sua fala cumprimentando a
Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu ao convite para falar sobre a
associação de pescadores, relatou sobre a criação de peixes e a conquista de uma
máquina de gelo. Agradeceu a parceria com os parlamentares, se não fosse esse apoio
a associação de pescadores não existiria mais, contou um pouco da historia da
associação. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Robertinho, que perguntou quantas gaiolas existente com povoação de peixes? Em
resposta, que atualmente tem 55 povoados e em um mês essa quantidade vai aumentar
para um quantitativo de 100 gaiolas. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Carlinho Simião, que parabenizou o senhor Manoel pelo trabalho
e perguntou quantas famílias estão associados hoje? Em resposta ao Vereador
Carlinho Simião um quantitativo de 16 famílias associadas. Em seguida o Senhor
presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que parabenizou o
trabalho prestado a associação e se colocou à disposição do projeto da associação.
Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Vilmar Gonçalves de
Oliveira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
veio fazer um pedido para que os Nobres Vereadores que rogassem junto ao prefeito
pelo projeto do "matadouro público" no Município, pois a população está pagando um
absurdo no kg de carne, agradeceu ao Presidente por ter feito a indicação da
"construção de um matadouro público no Município de São Mateus - ES". Questionou
por que São Mateus não tem um matadouro municipal? Parabenizou o Vereador
Cristiano Balanga, pelo cuidado em seu trabalho dentro do Município. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, relatou que
sente bem o que o Vilmar Gonçalves, que para ter um matadouro em São h/ateus,
precisa ser autossustentável, pois como poder público não vai conseguir para frente.
Em Seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simiã
parabenizou ao colega ex Vereador que sempre trabalhou por sua comunidade,
necessidade de encontrar um local para a construção de um frigorifico. Em seguida o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes, parabenizou o
amigo Vilmar pelo exemplo, pelo trabalho e pela bondade em ajudar o próximo. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho de Assis,
demonstrou a vontade para lutar por um frigorifico e, se colocou à disposição para lutar
por um matadouro. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereadôr
Kacio Mendes parabenizou ao Vilmar e, se colocou à disposição para correr atrás de
uma saída para a necessidade de um matadouro para o Município. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao ex Vereador Gil que relatou que já existe
uma área para cedida para a Câmara para esta reivindicação e pediu para que
Vereadores busquem pelo Matadouro. Em Seguida o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Delermano Suim, que parabenizou pela reivíndicação pelo
frigorifico, relatou que entende o desejo do senhor Vilmar. GRANDE EXPEDIENTE:
Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho de
Assis, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
rogou por sua moção voto de congratulação a Senhora Edineia Rodrigues de Oliveira,
fez uma breve lembrança de sua trajetoria dentro da associação APESAM, pediu para
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Fez um voto de pesar aos familiares do senhor Celso que faleceu nesta semana devido
um infarto. Rogou por suas indicações que são: terraplanagem e.compactação das ruas
do "Loteamento Jardim Eldorado", sítuado no bairro Pedra D'Agua, neste Município,
para dar mais acessibilidade aos moradores; terraplanagem e compactação da rodovia
Augustinho Cevolani até a portal da divisa dos Municípios de São Mateus e Conceição
da Barra, para dar acessibilidade aos usuários da rodovia; em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu a todos os
Vereadores pela visita na empresa Oxford e, foram passados todos processos de
produção dos produtos, relatou das reivindicações da população de Guriri, pois a
situação está precária. Rogou por suas indicações que são: capina, limpeza e pintura
do Bairro Aviação, pois o município está em situação precária em relação a sujeira;
capina, limpeza, pintura das ruas do Bairro Fatima, a cidade está muito suja. Em
seguida o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, lembrou da
reunião que teve na comunidade Paulista para ouvir as reivindicações da população do
local, o trecho da Paulista até a Petrobras está perigoso demais e a ECO 101 não está
cumprindo com o contrato assinado com o Estado e Municípios. Rogou por suas
indicaçÕes que são: construção de uma escola de ensino fundamental de 5o ao 90 ano
na comunidade Santa Rita, pois as crianças daquela região têm o direito de estudar
proximo de casa; pavimentação com bloquetes no pátio da EMEF Paulo Antônio de
Souza para melhor atender aos alunos e funcionários. Em seguida, o Senhor presidente
concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, agradeceu ao diretor do SAAE que
atendeu a reivindicações para as comunidades, agradeceu também ao Prefeito por ter
atendido ao pedido do asfalto do Sernamby até a BR 101 . Rogou por suas indicações
que são: reforma da escola Pluridocente Municipal "Miltinho Carrafa", situada na
comunidade Km 13 para benefício daquela comunidade; construção de elevatoria de
esgoto na localidade conhecida por Maria Preta, situada em Nestor Gomes. Em
seguida, o Senhor Presidente passou a cadeira da presidência para o Vice Presi
e, de imediato o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Paulo Fu
"Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, servidores, imprensa,
público que nos assiste através dos meios de comunicação desta augusta Casa de
Leís, boa tarde. 'que tempos são estes em que é necessário defender o obvio?'sob a
inspiração do poeta e dramaturgo alemão Bertold Brecht, inicio este discurso para me
dirigir aos meus Pares e a toda sociedade mateense. Nobres pares, no sábado recebi
inúmeras ligações e mensagens via WhatsApp, me informando que estava sendo
proliferado em grupos do WhatsApp que Pedro, funcionário desta Casa de Leis desde
2009, estava espalhando cartazes chamando o presidente Bolsonaro de genocida e
participando de manifestações contra a vinda do Presidente. Relatou sobre a visita do
Governador na instalação do centro cirúrgico regional voltado para a saúde dos olhos
juntamente com os Vereadores, Kacio Mendes, Ciety Cerqueira, Delermano Suim,
Cristiano Balanga, Lailson da Aroeira e Adeci de Sena. Fez tambóm uma visita a
empresa Oxford na quinta feira, onde todos os 11 Vereadores estiveram presentes e
foram muito bem recepcionados pelo diretor Charles Rubens Dums. Falou da sua
indicação da construção de um Centro de Referência Assistência Social (CRAS)nos
Bairros mais antigos da cidade, que tem um número de população que é público alvo
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também o ex Deputado Camilo Color, grande perda para o Espírito Santo e para o
Brasil, pelo seu empreendedorismo ao criar empresas de transporte ltapemirim. Ao fim
e ao cabo, não poderia deixar de mencionar que se tem uma coisa que vocês podem
ter certeza, é que este que vos fala é verdadeiro, sempre fala o que sente, o que está
pensando, sem subterfúgios e, quero expressar um ensinamento que aprecio desde
novo e procuro segui-lo e, queiro deixar nos anais desta Casa de Leis: o primeiro de
todos os deveres do homem aonde quer que o leve a sua vocação ou a sua sorte, é a
sinceridade,averdade,aconformidadeentreoquedizeosente,entreoquefazeo
que diz, esse sou eu, esse é Paulo Fundão. Este parlamento além de ser diferenciado,
está entregando em 5 meses o que não foientregado em 4 anos na legislatura passada.
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira
que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
parabenizou ao Presidente pelo belíssimo discurso da realidade que estão vivenciando
em seus trabalhos dentro do parlamento. Rogou por suas indicações que são:
calçamento da Avenida Maria Rios, situada no Bairro Ayrton Senna, pois esta Avenida
está em inacessÍvel; redutor de velocidade na lateral da BR 101 próximo a feirinha do
Vila Nova, pois naquele local passam carros em alta velocidade colocando em risco a
vida dos comerciantes, feirantes e pedestres. 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: centro de
atendimento ao turista em São Mateus, para que o turista tenho um localde apoío para
o conhecimento dos pontos turísticos; construção de um CEIM no Bairro Morada do
Lago, pois é um Bairro que necessita ser olhada com mais atenção, os pais tem que
levar as crianças para estudar em outras escolas distantes do Bairro. ORDEM DO DIA:
Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em votação as índicações de no§ 347 a
36712021, tendo sido aprovados por unanimidade. Em seguida, o Senhor
Presidente submeteu em votação o requerimento n'0A512021, tendo sido aprovado por
unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em votação as Moçôes nos

050 a 05212421, tendo sido aprovados por unanimidade. Em seguida, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei no 01312021 de autoria do Poder
Executivo, tendo sido aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o
Senhor Prffiente declarou encerrada a presente Sessão e para constar,
eu............ UaZ Delermano Suim 2o Secretário. Fiscalizei a
presente At te lida e achada conforme será assinada por mim, pelo Senhor
Presidente e demais componentes da Mesa Diretora.
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