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Ata nº 044/2021 da reunião da 37ª Sessão Ordinária, realizada aos 07 (sete) dias do
mês de outubro de 2021 (dois mil e vinte um), 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 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 requestou ao vereador Carlinho Simião para que fizesse
a leitura da Bíblia Sagrada, e após a respectiva leitura. PEQUENO EXPEDIENTE: Ato
contínuo, o Senhor Presidente solicitou à Senhora Secretária que efetuasse a chamada
dos Senhores Vereadores para verificação do quórum legal, aos quais responderam 11
(onze) presentes. Alicerçado no art. 98 do Regimento Interno, o senhor presidente determinou à senhora Secretária Ciety Cerqueira que efetuasse a leitura da Atas nº
043/2021 posse do atual Prefeito Ailton Cafeu. Com fundamento no § 1º, do artigo 98
do Regimento Interno da CMSM, não tendo nenhum Vereador que quisesse retificar a
Ata, considerou-a aprovada por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente determinou à Senhora Secretária que procedesse a leitura do expediente da sessão ordinária do dia 07/10/2021 que continha: PODER EXECUTIVO: OF/PMSM/SMGAB N°
458/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001277/2021,
datado de 1º de outubro de 2021, que encaminha Respostas das Indicações n° s 630 à
650/2021; OF/PMSM/SMGAB N° 469/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
protocolizado sob o n° 001289/2021, datado de 06 de outubro de 2021, que encaminha
Respostas das Indicações n°s 651 à 670/2021; OF/PMSM/SMGAB N° 460/2021, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001274/2021, datado de 1º
de outubro de 2021, que encaminha Lei Municipal sancionada de n° 1.970/2021; da LEI
Nº 1.970/2021, que “ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 948 DATADA DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010”; OF/PMSM/SMGAB N° 461/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001275/2021, datado de 1º de outubro de 2021, que enca minha Lei Municipal sancionada de n° 1.971/2021; LEI Nº 1.971/2021, que “DÁ A ATUAL RUA PROJETADA 47, SITUADA NO BAIRRO GURIRI, A DENOMINAÇÃO DE “RUA
MÁRIO JORGE FRANCISCO”; OF/PMSM/SMGAB N° 462/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001276/2021, datado de 1º de outubro de
2021, que encaminha Lei Municipal sancionada de n° 1.972/2021; LEI Nº 1.972/2021,
que “TORNA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES E MORADORES REMANESCENTES DE QUILOMBOLAS DOS CÓRREGOS
CHIADO/CONTENA E REGIÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES”; OF/PMSM/
SMGAB N° 472/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n°
001290/2021, datado de 06 de outubro de 2021, que encaminha Lei Municipal sancionada de n° 1.973/2021; LEI Nº 1.973/2021, que “DÁ A ATUAL AVENIDA CONHECIDA
COMO GOIÁS, SITUADA NO LOTEAMENTO CAIÇARAS, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, A DENOMINAÇÃO DE “AVENIDA GOIÁS”; OF/PMSM/SMGAB N° 473/2021, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001291/2021, datado de 06
de outubro de 2021, que encaminha Lei Municipal sancionada de n° 1.974/2021; LEI Nº
1.974/2021, que “DÁ A ATUAL AVENIDA CONHECIDA COMO AMAZONAS, SITUADA
NO LOTEAMENTO CAIÇARAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, A DENOMINAÇÃO
DE “AVENIDA AMAZONAS”; OF/PMSM/SMGAB N° 474/2021, da Prefeitura Municipal
de São Mateus, protocolizado sob o n° 001292/2021, datado de 06 de outubro de 2021,
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que encaminha Lei Municipal sancionada de n° 1.975/2021; LEI Nº 1.975/2021, que
“DÁ A ATUAL RUA CONHECIDA COMO PARANÁ, SITUADA NO LOTEAMENTO CAIÇARAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA PARANÁ”; OF/
PMSM/SMGAB N° 475/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob
o n° 001293/2021, datado de 06 de outubro de 2021, que encaminha Lei Municipal
sancionada de n° 1.976/2021; LEI Nº 1.976/2021, que “DÁ A ATUAL RUA CONHECIDA
COMO MINAS GERAIS, SITUADA NO LOTEAMENTO CAIÇARAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA MINAS GERAIS”; OF/PMSM/SMGAB N°
476/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001294/2021,
datado de 06 de outubro de 2021, que encaminha Lei Municipal sancionada de n°
1.977/2021; LEI Nº 1.977/2021, que “DÁ A ATUAL RUA CONHECIDA COMO DA GRAÇA, SITUADA NO LOTEAMENTO CAIÇARAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA DA GRAÇA”; OF/PMSM/SMGAB N° 477/2021, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001295/2021, datado de 06 de outubro de 2021, que encaminha Lei Municipal sancionada de n° 1.978/2021; LEI Nº
1.978/2021, que “DÁ A ATUAL RUA CONHECIDA COMO SANTA CATARINA, SITUADA
NO LOTEAMENTO CAIÇARAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, A DENOMINAÇÃO
DE “RUA SANTA CATARINA”; OF/PMSM/SMGAB N° 478/2021, da Prefeitura Municipal
de São Mateus, protocolizado sob o n° 001296/2021, datado de 06 de outubro de 2021,
que encaminha Lei Municipal sancionada de n° 1.979/2021; LEI Nº 1.979/2021, que
“DÁ A ATUAL RUA CONHECIDA COMO SÃO PAULO, SITUADA NO LOTEAMENTO
CAIÇARAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA SÃO PAULO”; OF/PMSM/SMGAB N° 479/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001297/2021, datado de 06 de outubro de 2021, que encaminha Lei
Municipal sancionada de n° 1.980/2021; LEI Nº 1.980/2021, que “DÁ A ATUAL RUA
CONHECIDA COMO BRASÍLIA, SITUADA NO LOTEAMENTO CAIÇARAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA BRASÍLIA”; OF/PMSM/SMGAB N°
480/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001298/2021,
datado de 06 de outubro de 2021, que encaminha Lei Municipal sancionada de n°
1.981/2021; LEI Nº 1.981/2021, que “DÁ A ATUAL RUA CONHECIDA COMO RIO DE
JANEIRO, SITUADA NO LOTEAMENTO CAIÇARAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, A
DENOMINAÇÃO DE “RUA RIO DE JANEIRO”; OF/PMSM/SMGAB N° 481/2021, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001299/2021, datado de 06
de outubro de 2021, que encaminha Lei Municipal sancionada de n° 1.982/2021; LEI Nº
1.982/2021, que “DÁ A ATUAL RUA CONHECIDA COMO PARAÍBA, SITUADA NO LOTEAMENTO CAIÇARAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA
PARAÍBA”; OF/PMSM/SMGAB N° 482/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
protocolizado sob o n° 001300/2021, datado de 06 de outubro de 2021, que encaminha
Lei Municipal sancionada de n° 1.983/2021; LEI Nº 1.983/2021, que “DÁ A ATUAL RUA
CONHECIDA COMO SERGIPE, SITUADA NO LOTEAMENTO CAIÇARAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA SERGIPE”; OF/PMSM/SMGAB N°
483/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001301/2021,
datado de 06 de outubro de 2021, que encaminha Lei Municipal sancionada de n°
1.984/2021; LEI Nº 1.984/2021, que “DÁ A ATUAL RUA CONHECIDA COMO ACRE, SITUADA NO LOTEAMENTO CAIÇARAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA ACRE”; OF/PMSM/SMGAB N° 484/2021, da Prefeitura Municipal de
São Mateus, protocolizado sob o n° 001302/2021, datado de 06 de outubro de 2021,
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que encaminha Lei Municipal sancionada de n° 1.985/2021; LEI Nº 1.985/2021, que
“DÁ A ATUAL RUA CONHECIDA COMO CEARÁ, SITUADA NO LOTEAMENTO CAIÇARAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA CEARÁ”; OF/
PMSM/SMGAB N° 485/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob
o n° 001303/2021, datado de 06 de outubro de 2021, que encaminha Lei Municipal
sancionada de n° 1.986/2021; LEI Nº 1.986/2021, que “DÁ A ATUAL RUA CONHECIDA
COMO TOCANTINS, SITUADA NO LOTEAMENTO CAIÇARAS NO BAIRRO SANTO
ANTÔNIO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA TOCANTINS”; OF/PMSM/SMGAB N°
486/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001304/2021,
datado de 06 de outubro de 2021, que encaminha Lei Municipal sancionada de n°
1.987/2021; LEI Nº 1.987/2021, que “DÁ A ATUAL RUA CONHECIDA COMO MATO
GROSSO, SITUADA NO LOTEAMENTO CAIÇARAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO,
A DENOMINAÇÃO DE “RUA MATO GROSSO”; OF/PMSM/SMGAB N° 487/2021, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001305/2021, datado de 06
de outubro de 2021, que encaminha Lei Municipal sancionada de n° 1.988/2021; LEI Nº
1.988/2021, que “DÁ A ATUAL RUA CONHECIDA COMO PARÁ, SITUADA NO LOTEAMENTO CAIÇARAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA
PARÁ”; OF/PMSM/SMGAB N° 488/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001306/2021, datado de 06 de outubro de 2021, que encaminha Lei
Municipal sancionada de n° 1.989/2021; LEI Nº 1.989/2021, que “DÁ A ATUAL RUA
CONHECIDA COMO ALAGOAS, SITUADA NO LOTEAMENTO CAIÇARAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA ALAGOAS”; OF/PMSM/SMGAB
N° 489/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n°
001307/2021, datado de 06 de outubro de 2021, que encaminha Lei Municipal sancionada de n° 1.990/2021; LEI Nº 1.990/2021, que “DÁ A ATUAL RUA CONHECIDA
COMO RIO GRANDE DO NORTE, SITUADA NO LOTEAMENTO CAIÇARAS NO
BAIRRO SANTO ANTÔNIO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA RIO GRANDE DO NORTE”;
OF/PMSM/SMGAB N° 490/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado
sob o n° 001308/2021, datado de 06 de outubro de 2021, que encaminha Lei Municipal
sancionada de n° 1.991/2021; LEI Nº 1.991/2021, que “DÁ A ATUAL RUA CONHECIDA
COMO PIAUÍ, SITUADA NO LOTEAMENTO CAIÇARAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA PIAUÍ”; OF/PMSM/SMGAB N° 491/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001309/2021, datado de 06 de outubro de 2021, que encaminha Lei Municipal sancionada de n° 1.992/2021; LEI Nº
1.992/2021, que “DÁ A ATUAL RUA CONHECIDA COMO MARANHÃO, SITUADA NO
LOTEAMENTO CAIÇARAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, A DENOMINAÇÃO DE
“RUA MARANHÃO”; OF/PMSM/SMGAB N° 492/2021, da Prefeitura Municipal de São
Mateus, protocolizado sob o n° 001310/2021, datado de 06 de outubro de 2021, que
encaminha Lei Municipal sancionada de n° 1.993/2021; LEI Nº 1.993/2021, que “DÁ A
ATUAL RUA CONHECIDA COMO MATO GROSSO DO SUL, SITUADA NO LOTEAMENTO CAIÇARAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA
MATO GROSSO DO SUL”; OF/PMSM/SMGAB N° 493/2021, da Prefeitura Municipal de
São Mateus, protocolizado sob o n° 001311/2021, datado de 06 de outubro de 2021,
que encaminha Lei Municipal sancionada de n° 1.994/2021; LEI Nº 1.994/2021, que
“DÁ A ATUAL RUA CONHECIDA COMO BAHIA, SITUADA NO LOTEAMENTO CAIÇARAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA BAHIA” ; OF/
PMSM/SMGAB N° 494/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob
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o n° 001312/2021, datado de 06 de outubro de 2021, que encaminha Lei Municipal
sancionada de n° 1.995/2021; LEI Nº 1.995/2021, que “DÁ A ATUAL RUA CONHECIDA
COMO FORTALEZA, SITUADA NO LOTEAMENTO CAIÇARAS NO BAIRRO SANTO
ANTÔNIO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA FORTALEZA”; OF/PMSM/SMGAB N°
495/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001313/2021,
datado de 06 de outubro de 2021, que encaminha Lei Municipal sancionada de n°
1.996/2021; LEI Nº 1.996/2021, que “DÁ A ATUAL RUA CONHECIDA COMO PERNAMBUCO, SITUADA NO LOTEAMENTO CAIÇARAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, A
DENOMINAÇÃO DE “RUA PERNAMBUCO”; OF/PMSM/SMGAB N° 496/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001314/2021, datado de 06 de
outubro de 2021, que encaminha Lei Municipal sancionada de n° 1.997/2021; LEI Nº
1.997/2021, que “DÁ A ATUAL RUA CONHECIDA COMO ESPÍRITO SANTO, SITUADA
NO LOTEAMENTO CAIÇARAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, A DENOMINAÇÃO
DE “RUA ESPÍRITO SANTO”; OF/PMSM/SMGAB N° 497/2021, da Prefeitura Municipal
de São Mateus, protocolizado sob o n° 001315/2021, datado de 06 de outubro de 2021,
que encaminha Lei Municipal sancionada de n° 1.998/2021; LEI Nº 1.998/2021, que
“DÁ A ATUAL RUA CONHECIDA COMO DISTRITO FEDERAL, SITUADA NO LOTEAMENTO CAIÇARAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA DISTRITO FEDERAL”; OF/PMSM/SMGAB N° 498/2021, da Prefeitura Municipal de São
Mateus, protocolizado sob o n° 001316/2021, datado de 06 de outubro de 2021, que
encaminha Lei Municipal sancionada de n° 1.999/2021; LEI Nº 1.999/2021, que “DÁ A
ATUAL RUA CONHECIDA COMO RIO GRANDE DO SUL, SITUADA NO LOTEAMENTO CAIÇARAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA RIO
GRANDE DO SUL”; OF/PMSM/SMGAB N° 499/2021, da Prefeitura Municipal de São
Mateus, protocolizado sob o n° 001317/2021, datado de 06 de outubro de 2021, que
encaminha Lei Municipal sancionada de n° 2000/2021; LEI Nº 2000/2021, que “DÁ A
ATUAL RUA PROJETADA, SITUADA NO DISTRITO DE NESTOR GOMES, A DENOMINAÇÃO DE “RUA PEDRO RODRIGUES”; OF/PMSM/SMGAB N° 500/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001318/2021, datado de 06 de
outubro de 2021, que encaminha Lei Municipal sancionada de n° 2001/2021; LEI Nº
2001/2021, que “DÁ A ATUAL RUA PROJETADA, SITUADA NO BAIRRO GURIRI, A
DENOMINAÇÃO DE “RUA TÂNIA MARIA NASCIMENTO”. PODER LEGISLATIVO: requerimento protocolizado sob o nº 001264/2021, pelo Vereador ROBERTINHO DE ASSIS, solicitando o uso da Tribuna Popular, para que o Senhor Evandro José Barcelos 7º Dan no Karatê de São Mateus, faça pronunciamento sobre o Tema “Relevantes serviços prestados na área do Esporte/Karatê no Município de São Mateus. PROPOSIÇÕES: indicação nºs 671 e 672/2021 de autoria do Vereador Adeci de Sena, calçamento da rua Mantenópolis, lado sul, no bairro Guriri; Pavimentação da avenida Praiano,
lado sul, no bairro Guriri; indicação nº s 673 e 674/2021 de autoria do Vereador Carlinho
Simião, reitera a indicação nº 067/2021, que diz respeito à contratação de horas de
máquinas (patrol, retroescavadeira, tratores, caminhão caçamba e afins) para serviços
de apoio à região do distrito de Nativo de Barra Nova; reitera a indicação nº 108/2021,
que diz respeito à manutenção e revitalização da Praça Mesquita Neto – praça da rodoviária – centro da cidade; indicação nº s 675 e 676/2021 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, aplicação do produto revisol nas ladeiras situadas no distrito de Nestor
Gomes e no distrito de Nova Verona (divisa com município de Vila Valério); instalação
de academia ao ar livre, no canteiro localizado à margem da Rodovia BR 101; indica-
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ção nºs 677 e 678/2021 de autoria do Vereador Cristiano Balanga, pavimentação, com
bloquetes, da rua Linhares, lado sul, no bairro Guriri; aquisição de terreno no bairro Aviação, para construção de área de lazer; indicação nº s 679 e 680/2021 de autoria Delermano Suim, regularização fundiária do bairro Nova Era; pavimentação do pátio da Uni dade de Saúde, localizada no bairro Sernamby; indicação nº s 681 e 682/2021 de autoria do Vereador Gilton Gomes, maior agilidade na mudança da unidade de saúde “US3” do atual prédio para a nova estrutura recentemente inaugurada pelo Poder Executivo, neste Município de São Mateus-ES; aquisição de brinquedos pedagógicos para os
CEIM’s do Município de São Mateus-ES; indicação nºs 683 e 684/2021 de autoria do
Vereador Isael Aguilar, contratação de maquinário para a realização de serviços e atendimento ao programa Porteira para Dentro; capina, limpeza e retirada de entulhos na
rua Beija Flor (antiga rua 37), lado norte, no bairro Guriri; indicação nº s 685 e 686/2021
de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, limpeza e retirada de entulhos das ruas Alaí de Silva Mattos e Gentil Otaviano Fundão Santos, situada no bairro Bonsucesso; refor ma e ampliação do prédio da EMEF Bonsucesso, localizada no bairro Bonsucesso; indicação nºs 687 e 688/2021 de autoria do Vereador Paulo Fundão, construção de trevo
de acesso ao Mineirão Atacarejo, na Rodovia Othovarino Duarte Santos; manutenção
dos poços artesianos existentes neste Município; indicação nº s 689 e 690/2021 de autoria do Vereador Robertinho de Assis, término do calçamento da rua São Mateus, situada no bairro Rio Preto, no sentido Vargem Grande, no município de São Mateus-ES;
terraplanagem e compactação das ruas do bairro Rio Preto, no município de São Mateus-ES; Requerimento nº 019/2021 de autoria dos nobres Edis, SOLICITA que após a
devida tramitação regimental, seja aprovado o presente REQUERIMENTO, endereçado
ao Exmo. Sr. Prefeito em exercício, ou ao Secretário que detenha as informações abaixo mencionadas. Considerando que é dever do Poder Legislativo fiscalizar as ações do
Poder Executivo, nos termos do artigo 31 da Constituição da República Federativa do
Brasil; Considerando as informações colhidas na decisão do Desembargador MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, no bojo do pedido de prisão temporária nº
5012657-56.2021.4.02.0000/rs; considerando que o teor da decisão judicial apresenta
fatos que ainda denotam apuração por parte da Polícia Federal, o que motivou inclusive a prorrogação da prisão temporária e o seu intento elencado no artigo 2º da Lei nº
7.960/89; Considerando o disposto no artigo 76, III do Regimento Interno da Câmara
Municipal; Considerando o que versa o artigo 109 e seus parágrafos, cumulado com o
artigo 110 incisos VIII e X da Lei Orgânica Municipal; Considerando que a Câmara Municipal deve pautar seus atos no que a Lei exige, bem como garantir o cumprimento do
que o Estado Democrático de Direito preserva, além de buscar de maneira inegociável
a harmonia e independência entre os Poderes; solicitamos que nos seja encaminhado
no mais exíguo tempo possível as seguintes informações: Cópia dos processos administrativos que culminaram na entabulação dos seguintes contratos (todos citados na
decisão judicial); Nº 249/2020 e 004/2021 citados na decisão judicial como sendo para
Contratação de empresa para locação de caminhões por hora e sem limite de quilometragem, para prestação de serviços, com fornecimento de equipamento sob-regime de
locação com operador e com combustível; Nº 028/2020 (cestas básicas) – processo
6170/2020; Nº 198/2020 (kit merenda escolar); Que foi vencido pela empresa SJ DE GASPERI – pregão eletrônico nº 000001/2021; Relação de contratos (constantes das
decisões judiciais referentes à operação Minucius), separada por unidade gestora, que
figurem como empresas contratadas as seguintes (que estejam em vigor ou/e que fo-
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ram celebrados nesta legislatura/atual mandato – ANO 2021): K & K GÊNEROS ALI MENTÍCIOS LTDA; HFF TRANSPORTE LTDA ME; MASSETE ESTRUTURAS E
EVENTOS EIRELLI; ESTRELA SHOW; MULTISHOW PRODUÇÕES E EVENTOS
LTDA; CONSTRUSHOW SERVIÇOS LTDA; MULTIFACE SERVIÇOS E PRODUÇÕES
LTDA; Relação de pagamentos realizados para os contratos listados no item 01, em
toda a vigência contratual (incluindo eventuais aditivos); Relação de pagamentos realizados às empresas mencionadas no item 02, durante toda a vigência contratual (incluindo aditivos), mesmo que alcancem antes da atual legislatura. Moção nº 105/2021
voto de congratulação de autoria do Vereador Robertinho de Assis ao Senhor EVANDRO JOSÉ BARCELOS, pelos relevantes serviços prestados na área do Esporte/Karatê, no Município de São Mateus-ES. DIVERSOS: OFÍCIO nº 0719/2021/GIGOV/VT,
protocolizado dia 29/09/2021 sob o nº 001246/2021, de autoria da Gerência Executiva
de Governo - Vitória/ES, que notifica a V. Exa. Paulo Sérgio dos Santos Fundão, Presi dente da Câmara Municipal de São Mateus, quanto ao crédito de recursos financeiros,
sob bloqueio, em 22/09/2021, no valor de R$ 255.960,35 (duzentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos), na conta vinculada ao
Termo de Compromisso nº 0352711-34/2011, firmado com o Município de São Mateus,
assinado em 28/10/2011, no âmbito do Programa PPI FAVELAS, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto “Obras de Infraestrutura Produção de 114 UH pelo OGU Equipamentos Comunitários (1 praça, 1 quadra poliesportiva e 1 centro)”; OF/SAAE/SMA/DIR/000374/2021, protocolizado dia 1º/10/2021, sob o
nº 001273/2021, de autoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, que encaminha ao Vereador Cristiano Balanga, informação referente a inviabilidade da extensão
da Rede nas Ruas “F” e “X”, tendo em vista a construção de casas em cima da rede de
esgoto; OFÍCIO Nº 06/2021, protocolizado dia 07/10/2021, sob o nº 001324/2021, de
autoria da Loja Maçônica Estrela de Guriri nº 4662, com endereço provisório: Rua Mantenópolis, 1471 – Bairro Guriri – lado sul – Oriente de São Mateus – ES – CEP:29945620, CNPJ nº 37.001.953/0001-84, representada pelo Venerável Mestre Ir. Jesus Lobo
e demais membros desta instituição, vem à honrosa presença de V.Ex a., externar total
apreço e gratidão, pela fiel e irrestrita dedicação e prestimoso apoio efetivado em especial em todo trâmite e aprovação da lei municipal nº 1.968/2021 de 02/09/2021, relativo
à doação do terreno conforme descrito na lei municipal nº 1.968/2021 de 02/09/2021,
situado à Avenida Espera Feliz, no loteamento denominado “Jardim Caiçaras”, Bairro
Guriri – Norte, nesta municipalidade, sem mais para o momento, reiteramos protestes
de estimas e sinceras considerações. Em seguida, o Senhor Presidente convidou o ex
Vereador Bazzoninho, para ocupar o assento no banco. Em seguida, o Senhor Presidente convidou o engenheiro Rodrigo para assentar no banco. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao senhor Evandro José Barcelos, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, expressou a gratidão por rece ber o certificado de congratulação pelos trabalhos realizados através do karatê em São
Mateus, na condução da moralidade com os jovens, agradeceu pela ajuda de todos os
que colaboraram com este “Projeto Lutando Pela Vida” com a Major Félix, onde pude ram dar oportunidade aos menos favorecidos, tirando da rua as crianças, adolescentes,
ajudando na educação destes, ajudando no direcionamento quando os pais não poderiam acompanhar o crescimento dos filhos. Este projeto abrange as comunidades caren tes, dando oportunidades para estes jovens. Os alunos do projeto participaram de competições em Minas Gerais, o Evandro participou de algumas competições fora do país,
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seu instrutor era da Aeronáutica do Rio de Janeiro. O projeto ajuda na educação e dire cionamento dos jovens para o caminho do bem, tanto pela prática do esporte quanto
em conselhos para se formarem homens de bem. O objetivo do Projeto é poder ajudar
na transformação de desigualdade onde gera carências com escassez de oportunidades, vivencias, políticos, sociais, experiências de vida. O Projeto “Lutando pela vida”
ajuda também a socialização, perca da timidez, busca pelo equilíbrio interior. As brincadeiras do esporte geram responsabilidades, gera senso de praticante e não competitividade, pois quando se leva para a competitividade gera frustações podendo assim as
crianças deixando d elado a prática dos esportes, e não é isso que o projeto almeja. O
esporte ajuda no desenvolvimento do respeito, educação. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que parabenizou o Evandro
pelo trabalho, fez memória de quando o mesmo foi professor na academia. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que parabenizou o Vereador Robertinho pela indicação, parabenizou o Professor Evandro pela
dedicação e obediência podendo assim passar para seus alunos dentro deste legado
como instrutor de karatê. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira, que parabenizou o Evandro pelo trabalho, fez memória de
quando o pai do mesmo tinha um comércio, onde relatou ter acompanhado o cresci mento do Evandro para a transformação de vidas que ele vem mudando. Em seguida,
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes, que parabenizou
o Evandro pelo trabalho, relatou sobre a emoção dos alunos em poder acompanhar o
seu professor nesta homenagem, parabenizou o mesmo por transformar vidas através
de projetos sociais. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Robertinho que parabenizou o Evandro pelo trabalho, fez menção a uma frase que
usam muito no karatê que leva a todos os atletas a refletir qual caminho seguir, enalteceu o professor Evandro pelo caráter, trabalho por buscar um futuro para os jovens, es tas educações que se aprendem no karatê levam para fora da academia. O Senhor
Presidente fez um registro dos jovens alunos do Karatê. Em seguida, o Senhor Presidente fez a entrega do certificado de congratulação ao professor Evandro. GRANDE
EXPEDIENTE: com07 (sete) vereadores inscritos. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memória da reunião que teve essa semana com o Governo do Estado sobre a crise hídrica no Município de são Mateus, onde a
água está imprópria para consumo humano, onde o Governador disponibilizou caminhões pipas para abastecer ao Município. “não espera atingir suas metas para atingir
de você, comemore a cada pequeno passo que você der”. Rogou por suas indicações
que são: Regularização fundiária do bairro Nova Era, para atender aos sonhos de escritura da comunidade; Pavimentação do pátio da Unidade de Saúde, localizada no
bairro Sernamby, uma solicitação dos colaboradores desta unidade. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memória da semana pretérita, com agendas nas comunidades do interior nos festejos da comunidade de São
Miguel e São Francisco de Assis no Inocoop, final de semana teve a posse do novo
Prefeito, Ailton Cafeu, expressou sua tristeza pela posse sem ter que passar pelas urnas, o Prefeito empossado Ailton Cafeu fez a promessa em ajudar o Município, de início já fez reuniões com todo o parlamento buscando o melhor, estiveram reunidos no
Km 09 para captar agua para o reservatório do SAAE, o mesmo assumiu em um tempo
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de escassez. Rogou por suas indicações que são: Reitera a indicação nº 067/2021,
que diz respeito à contratação de horas de máquinas (patrol, retroescavadeira, tratores,
caminhão caçamba e afins) para serviços de apoio à região do distrito de Nativo de
Barra Nova, precisa fazer a manutenção da limpeza; reitera a indicação nº 108/2021,
que diz respeito à manutenção e revitalização da Praça Mesquita Neto – praça da rodoviária – centro da cidade, precisa de uma pintura, limpeza. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memória da agenda da semana
passada no Nativo, limpeza de uma área doada para o estacionamento, teve uma reunião no Campo Grande, pois a comunidade não em um terreno para a construção de
escola, unidade de saúde, praça, dentre outras. Reuniu com o Deputado Freitas e alguns representantes para buscar melhorias para seu reduto, para ajudar na rodovia de
São Mateus até a BR 101, onde acontece muito atolamentos de caminhões, carretas e
carros. Relatou sobre a situação de calamidade que a região de Nativo de Barra Nova
assim como São Mateus passando pela crise hídrica. Rogou por suas indicações que
são: Calçamento da rua Mantenópolis, lado sul, no bairro Guriri, para melhoria no acesso da população reside naquele local; Pavimentação da avenida Praiano, lado sul, no
bairro Guriri, pedidos dos moradores do Bairro de Guriri. 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, falou sobre a conscientização sobre a
prevenção do câncer de mama, fez um voto de pesar aos familiares do Maxsuel que
sofreu um acidente fatal no dia 04 de outubro de 2021. Relatou sobre a crise hídrica
que assola o Município de São Mateus, juntamente com o prefeito em exercício Ailton
Cafeu que estão com projetos para a melhoria da crise hídrica com projeto. Falou sobre o Voto de Congratulação onde falou sobre o Evandro José Barcelos, que tem proje to de karatê em São Mateus. Rogou por suas indicações que são: Término do Calçamento da rua São Mateus, situada no bairro Rio Preto, no sentido Vargem Grande, no
município de São Mateus-ES, para melhorar o acesso da população que precisam usar
esta rua; Terraplanagem e compactação das ruas do bairro Rio Preto, no município de
São Mateus-ES, para trazer mais segurança aos alunos e funcionários da escola. 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: Aplicação do produto revisol nas ladeiras situadas no distrito de
Nestor Gomes e no distrito de Nova Verona (divisa com município de Vila Valério), para
melhorar as estradas vicinais que são estradas de uso para escoarem de produtos produzidos na região; Instalação de academia ao ar livre, no canteiro localizado à margem
da Rodovia BR 101, de grande importância para a população que praticam exercícios
físicos ao ar livre e a 3º idade, lembrou do mês de conscientização a prevenção de diagnóstico precoce de câncer de mama, quando diagnosticado no início ele tem mais
facilidade de tratamento, fez memória de suas agendas nas comunidades que estão
em obras nas pontes que foram aprovadas nas sessões anteriores. Relatou sobre o fórum que está participando sobre o valor da vida, Viabilidade da Vida Humana. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga que ini ciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu ao
Presidente por ir à Vitória em busca de noticias boas para melhoria para o Município,
agradeceu também ao Governador, Renato Casagrande, que tem olhando por São Mateus, relatou sobre as obras que estão sendo realizadas e São Mateus, e pede ajuda
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aos nobres edis que apoiem uma ao outro para melhorias do Município. rogou por suas
indicações que são: Pavimentação, com bloquetes, da rua Linhares, lado sul, no bairro
Guriri, que quando chove alaga a escola Ouro Negro; Aquisição de terreno no bairro
Aviação, para construção de área de lazer, onde este bairro não tem uma área de lazer
para anteder melhor a esta comunidade. Em seguida, o Senhor Presidente transferiu a
cadeira da presidência para o Vice-presidente para proferir seu discurso. Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, Servidores, nossos Procuradores,
Imprensa, público presente e o que nos assiste pelos meios de comunicação social
desta Augusta Casa de Leis, meu muito boa tarde. Salmo 91 1 O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, 2 diz ao Senhor: Meu refúgio e
meu baluarte, Deus meu, em quem confio. 3 Pois ele te livrará do laço do passarinheiro
e da peste perniciosa. 4 Cobrir-te-á com as suas penas, e, sob suas asas, estarás seguro; a sua verdade é pavês e escudo. 5 Não te assustarás do terror noturno, nem da
seta que voa de dia, 6 nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade
que assola ao meio-dia. 7 Caiam mil ao teu lado, e dez mil, à tua direita; tu não serás
atingido. 8 Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. 9
Pois disseste: O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada 10 Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. 11 Porque aos seus anjos
dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. 12 Eles
te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. 13 Pisarás o leão e
a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. 14 Porque a mim se apegou com
amor, eu o livrarei; pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. 15 Ele me invocará,
e eu lhe responderei; na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. 16
Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91: 1 O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, 2 diz ao Senhor:
Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. 3 Pois ele te livrará do laço do
passarinheiro e da peste perniciosa. 4 Cobrir-te-á com as suas penas, e, sob suas
asas, estarás seguro; a sua verdade é pavês e escudo. 5 Não te assustarás do terror
noturno, nem da seta que voa de dia, 6 nem da peste que se propaga nas trevas, nem
da mortandade que assola ao meio-dia. 7 Caiam mil ao teu lado, e dez mil, à tua direita; tu não serás atingido. 8 Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo
dos ímpios. 9 Pois disseste: O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada 10 Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. 11 Porque aos
seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus cami nhos. 12 Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. 13
Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. 14 Porque a mim
se apegou com amor, eu o livrarei; pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. 15
Ele me invocará, e eu lhe responderei; na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e
o glorificarei. 16 Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Estivemos em Vitória na terça-feira para tratarmos de assuntos relacionados a nossa amada
cidade de São Mateus. Participei na Assembleia Legislativa da reunião da exploração
do sal gema em nossa região e que gerará milhares de empregos, lá estavam presentes inúmeras pessoas, audiência esta presidida pelo Deputado Freitas e contou com a
presença do Prefeito de Conceição da Barra, tema de extrema importância. Seguimos
trabalhando e fazendo um trabalho que é importante para a sociedade. Na quarta-feira,
com o Vereador Delermano Suim, o Prefeito Caffeu, o Superintendente da Prefeitura
Dr. Uriel e o Deputado Freitas, nos reunimos com o Governador Renato Casagrande
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para tratar do assunto mais urgente e que aflige nosso povo. Trata-se da questão da
salinização da água e da falta de água em toda cidade. É grave. Extremamente grave a
situação. O Governador Renato Casagrande como sempre humilde, simplicidade ímpar, com lhaneza e fidalguia conduziu a reunião de uma forma que nosso problema
imediato que é a falta de água seja solucionado com abertura de mais poços e a contratação de caminhões pipas para abastecer a todos. Ele ficou muito sensibilizado com
nossa situação e isso é de extrema importância. Deixou claro que é preciso dar uma
solução definitiva para esse problema, e não ficar em paliativos, dialogou sobre a viabilidade da barragem, e o Deputado Freitas foi incisivo na construção de um dique similar
ao de Nova Venécia, mas o que saiu efetivamente da reunião foi a contratação dos caminhões pipas e a construção de mais poços para amenizar nosso sofrimento. Quero
aqui fazer um apelo a todos, vamos economizar água, não lavem carro em casa, evitem esperdício, juntos podemos mais uma vez vencer essa terrível crise hídrica que
está nos afetando, e vamos unir São Mateus nesse momento tão difícil para todos, pois
pude perceber no Governador a preocupação com nossa cidade e com nosso povo.
Por fim, quanto aos fatos amplamente divulgado nos meios de comunicação, essa
Casa não se furtará em apurar, o que é uma de suas funções. ORDEM DO DIA: Em
seguida, o Senhor presidente submeteu em discussão e votação indicações de nºs 671
a 690/2021; tendo sido aprovados por unanimidade. Em seguida, o Senhor presidente
submeteu requerimento nº 019/2021, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor presidente submeteu Discussão e votação das moção de nº 105/2021;
tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor presidente submeteu discussão e votação em turno único, do PROJETO DE LEI Nº 025/2021, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor presidente submeteu discussão e votação em turno único, do PROJETO DE LEI Nº 059/2021, tendo sido aprovado por unani midade. Em seguida, o Senhor presidente submeteu discussão e votação em turno único, do PROJETO DE LEI Nº 060/2021, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor presidente submeteu discussão e votação em turno único, do PROJETO DE LEI Nº 061/2021, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor
presidente submeteu discussão e votação em turno único, do PROJETO DE LEI Nº
062/2021, 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. 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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