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Ata nº 046/2021 da reunião da 39ª Sessão Ordinária, realizada aos 19 (dezenove) dias do
mês de outubro 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 requestou ao vereador Delermano Suim 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 Ata nº 045/2021. 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 à
Senhora Secretária que procedesse a leitura do expediente da sessão ordinária do dia
19/10/2021 que continha: PODER EXECUTIVO: OF/PMSM/SMGAB N° 508/2021, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001353/2021, datado de 14 de
outubro de 2021, que encaminha Lei Municipal sancionada de n° 2.005/2021; LEI Nº
2.005/2021, que “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO APLICATIVO SOS MULHER PROTEGIDA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS”; OF/PMSM/SMGAB Nº 511/2021,
protocolizado sob o nº 001354/2021, datado de 14/10/2021, da Prefeitura Municipal de São
Mateus, que encaminha Projeto de Lei nº 027/2021; PROJETO DE LEI Nº 027/2021, que
“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022”
PODER LEGISLATIVO: Requerimento protocolizado sob o nº 001256/2021, pelo Vereador
CRISTIANO BALANGA, solicitando o uso da Tribuna Popular, para que a Senhora Eunice da
Encarnação da Silva e Sousa - Presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da 15ª Região - Espírito Santo (CREFITO 15), faça pronunciamento referente ao
dia do fisioterapeuta, comemorado no dia 13 de outubro, bem como, sobre as contribuições da
fisioterapia à saúde pública municipal PROPOSIÇÕES: Indicações nºs 711 e 712/2021 de
autoria do Vereador Adeci de Sena, solicitar à empresa prestadora de serviço de limpeza
pública no Município de São Mateus-ES, o aumento da disponibilização de garis para atender
a Comunidade Campo Grande, Distrito de Nativo de Barra Nova; perfuração de poço artesiano
nas Comunidades Ilha Preta e São Miguel, Distrito de Nativo Barra Nova; Indicações nºs 713 e
714/2021 de autoria do Vereador Carlinho Simião, aquisição e instalação de ar-condicionado
no depósito de medicamentos da Farmácia Popular, localizada no Centro de São Mateus;
substituição ou manutenção da cortina/persiana, na Farmácia Popular, localizada no Centro de
São Mateus; Indicações nºs 715 e 716/2021 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, capina,
limpeza e retirada de entulhos nas ruas de Nestor Gomes - Km 41, Distrito de Nestor Gomes;
capina e limpeza dos cemitérios localizados nas Comunidades Km 13 e Santo Antônio - Km
28, Distrito de Nestor Gomes; Indicações nºs 717 e 718/2021 de autoria do Vereador Cristiano
Balanga, construção de rotatória com sinalização refletiva, tipo “olho de gato”, no
entroncamento entre as ruas Ademar de Oliveira Neves e Licínio Bastos (esquina do Ginásio
Poliesportivo Antônio Houri), no bairro Sernamby/Boa vista; reitera a indicação nº 510/2021,
que diz respeito à pavimentação, com bloquetes, da rua Domingos Carrafa, lado norte, no
bairro Guriri (trecho compreendido entre a Rodovia Othovarino Duarte Santos até a EMEF
Profª Herinea Lima Oliveira); Indicações nºs 719 e 720/2021 de autoria do Vereador Delermano
Suim, capina e limpeza do valão no trecho compreendido entre os bairros Morada do Ribeirão
e Cohab; pavimentação da rua Lauro Alves de Almeida, situada no bairro Residencial Park
Washington; Indicações nºs 721 e 722/2021 de autoria do Vereador Gilton Gomes, efetivar a
conclusão do asfaltamento da Rodovia 381 que perpassa pelo bairro Santa Teresa (ponte),
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onde ainda encontra-se com bloquetes e em péssima condição de uso; reitera a indicação de
nº 011/2021, que diz respeito à construção de campo de futebol no bairro Santa Teresa (com
terraplanagem e obtenção de todas as licenças ambientais por parte do Poder Executivo deste
Município de São Mateus-ES); Indicações nº 723/2021 de autoria do Vereador Isael Aguilar,
iluminação da estrada de acesso ao cemitério de Itauninhas, Distrito de Itauninhas; Indicações
nºs 724 e 725/2021 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, calçamento da rua Humaitá,
situada no bairro Aroeira; construção da rede de esgoto na rua Aluísio Azevedo (rua 17),
situada no bairro Ayrton Senna; Indicações nºs 726 e 727/2021 de autoria do Vereador Paulo
Fundão, implantação de Hospital Veterinário Público, no Município de São Mateus;
calçamento da Rua Casimiro de Abreu, situada no Bairro Ayrton Senna; Indicações nºs 728 e
729/2021 de autoria do Vereador Robertinho de Assis, construção de arquibancada, bem
como, substituição do alambrado e instalação de refletores no campo de futebol, localizado
em Vila Nova Aymorés - Km 35, Distrito de Nestor Gomes; pavimentação da rua João
Anchieta, localizada no bairro Rio Preto, Município de São Mateus-ES; Requerimento n°
021/2021 de autoria do Vereador Carlinho Simião, cumprimento da Lei Complementar nº
119/2016 que “Altera o anexo V da Lei Complementar nº 075, datada de 03 de dezembro de
2013, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras dos profissionais do fundo Municipal de
Saúde, estabelece normas de enquadramento e diretrizes para a avaliação de desempenho,
institui tabela de vencimento e dá outras providências” DIVERSOS: 0789/2021/GIGOV/VT,
protocolizado dia 13/10/2021 sob o nº 001345/2021, de autoria da Gerência Executiva de
Governo - Vitória/ES, que informa a V. Exa. Paulo Sérgio dos Santos Fundão, Presidente da
Câmara Municipal de São Mateus, quanto a celebração do Contrato de Repasse nº
913655/2021 - Operação 1075549-05, com prazo de vigência até 30/09/2024, que tem por
finalidade “pavimentação de vias no bairro denominado Bom Sucesso, no Município de São
Mateus/ES, para o desenvolvimento urbano promovendo a melhoria da mobilidade urbana”,
sendo o valor de repasse R$1.441.714,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil e
setecentos e quatorze reais), tendo o Município de São Mateus se comprometido a aportar, a
título de contrapartida, a quantia de R$75.457,28 (setenta e cinco mil e quatrocentos e
cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos). Em seguida , o Senhor presidente convidou a
senhora Eunice da Encarnação para adentrar ao Plenário, de imediato concedeu a palavra a
senhora Eunice que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
expressou sua alegria em estar neste dia da homenagem ao dia do fisioterapeuta e terapeuta
ocupacional, durante a pandemia os fisioterapeutas foram de grande importância na
recuperação dos pacientes em recuperação do Covid-19, tanto para os que foram entubados
quanto para os outros que não precisaram deste tratamento, a fisioterapia ajuda no
desenvolvimento no equilíbrio para se locomover, para realizar atividades que parecem
simples, mas sem a fisioterapia não conseguiriam realizar pós covid-19, até então o
fisioterapeuta era conhecido como aquele profissional de estica perna e encolhe perna, o
fisioterapeuta é responsável pelo desenvolvimento das áreas afetadas por algum problema
neurológico. Durante a covid-19 o apoio da fisioterapia tanto nos movimentos motores quanto
na família na questão psicológica, a fisioterapia tem mais de 15 áreas de atuação, no dia 15
de novembro haverá um Congresso Internacional da Fisioterapia onde esclarece sobre o
trabalho da fisioterapia dentro da saúde popular e terapia ocupacional. Foi aprovado pelo
Congresso a imersão do profissional de fisioterapia nas Unidades Básica de Saúde. Relatou
que se houvesse profissionais de fisioterapia dentro das unidades de saúde ou UPA poderia
reduzir os números de óbitos por falta de atendimento deste profissional. Em seguida, o
senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que parabenizou a
senhora Eunice, relatou sobre a covid-19, onde o mesmo foi positivado, e foi encaminhado
para a fisioterapia para reeducar o pulmão. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Robertinho, que parabenizou a Eunice, expressou sua satisfação em
poder trabalhar com os profissionais de fisioterapia dentro do HRAIS, relatou a necessidade
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em ter os profissionais dentro das UPAS, com o atendimento dos fisioterapeutas não haveria
necessidade de transferência para os hospitais. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Carlinho Simião, que parabenizou a senhora Eunice pelo trabalho, relatou
que tem um pai acamado que necessita do atendimento deste profissional. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety, que parabenizou a Eunice pelo
trabalho, relatou que infelizmente precisou da pandemia para que pudessem olhar com mais
carinho para a profissão fisioterapia. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Kacio Mendes, parabenizou a Eunice pelo trabalho, relatou sobre a necessidade do
fisioterapeuta no dia a dia dos atletas dentro do esporte, que acabam se tornando amigo,
psicólogo. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena,
que parabenizou a senhora Eunice, relatou a necessidade do profissional de fisioterapia nas
Unidades de Saúde e UPAS. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Cristiano Balanga, acolheu a Presidente do CREFITO da região 15, relatou a
necessidade do profissional de fisioterapia e todas as situações de reabilitação dos pacientes
que precisam destes professionais. Em seguida, o Senhor presidente concedeu a palavra ao
professor José Roberto, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes, agradeceu a oportunidade da fala, a pauta que está trazendo é que a Casa de Leis
está no caminho certo, que por um ou outro os demais acabam sofrendo, pois os Vereadores
estão indo trabalhando pelo bem do Município, solicitou que os Edis realizassem uma sessão
itinerante no auditório da FVC, tem um plano de tratamento “FENIX” para pacientes
acometidos pela Covid-19 GRANDE EXPEDIENTE: com 06 (seis) vereadores inscritos. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho de Assis, que
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou sobre o dia do
médico no dia 18 de outubro, uma profissão de grande importância dentro da sociedade,
relatou sobre o dia do guarda noturno, relatou que o Vereador ele indica obras, mas não
executa obras, a execução de obras é responsabilidade do Prefeito. Rogou por suas
indicações que são: Construção de arquibancada, bem como, substituição do alambrado e
instalação de refletores no campo de futebol, localizado em Vila Nova Aymorés - Km 35,
Distrito de Nestor Gomes; Pavimentação da rua João Anchieta, localizada no bairro Rio Preto,
Município de São Mateus-ES. 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 anterior estiveram na comunidade Nativo, Guriri, buscando
melhorias para estas comunidades, estiveram na comunidade Frei Galvão, dando início no
novenário dos festejos do padroeiro, na Comunidade de São Francisco de Assis, no domingo
tiveram em um festejo dos dias das crianças, estiveram presentes mais de 100 crianças
presentes. O povo está cobrando o que a gente vai fazer para dar um basta nessa gestão
anterior, estivemos reunidos hoje, ontem, com a comunidade do nosso Município, vendo qual
a melhor possibilidade para que a gente possa aqui fazer um requerimento numa CPI de
impeachment. Senhor Presidente tem ciência de que é favorável para a gente diagnosticar o
que está acontecendo, pois o povo está clamando, a população cobra nosso posicionamento,
vai sim acontecer, essa semana nós estamos preparando um documento, nós não, a
sociedade está preparando os documentos, os partidos estão preparando os documentos para
requerer a CPI nesta Casa de Leis, nós juntos Vereadores, juntos com a documentação que
tem para ser analisado, vamos verificar a veracidade do caso, para que seja cumprido nosso
papel de fiscalizar e legislar, sempre em favor do povo. Então Vereadores, essa semana vai
ser protocolado nesta Casa de Leis, gostaria de contar com todo o apoio de vocês para a
gente dar resposta a sociedade, que tanto clama e tanto pede. São Mateus tem que voltar no
eixo, São Mateus está paralisada, com essa mudança de governo agora, dando apoio ao
governo atual o nosso Prefeito Ailton Cafeu, o que for possível para atender as demandas
desse Município, ontem estive conversando com ele na parte da tarde, sentir ele animado,
vamos sim trabalhar ajudando no que for preciso, então contamos com o apoio de todos
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vocês. Senhor Presidente tem outra situação, a fala do nosso amigo Vereador Cristiano
Balanga na sessão anterior falou que eu queria ser o pai da criança do impeachment do
Prefeito, não, nós temos que sentar com a comunidade para discutir, você falou que eu queria
ser o dono da verdade, não é assim, me acompanha nos projetos dessa envergadura que
você também vai ser o dono da verdade, então assim nós vamos trabalhando, discutindo o
que é melhor para São Mateus. Rogou por suas indicações que são: aquisição e instalação de
ar-condicionado no depósito de medicamentos da Farmácia Popular, localizada no Centro de
São Mateus, as medicações estão em locais quentes; substituição ou manutenção da
cortina/persiana, na Farmácia Popular, localizada no Centro de São Mateus, o sol da tarde
está pegando todo no prédio. Em seguida, o Senhor Presidente fez uma retificação sobre a
fala do Vereador Carlinho Simião, o parlamento tem que fazer o que está disposto na
Constituição Federal no artigo 58, em seu § 3º, na Lei Orgânica do Município e nas Leis
Federais, ou seja, chegou o fato para esta Casa, nós iremos apurar, conforme falei na tribuna
de forma calma, prudente, e com sabedoria. Nós não podemos aqui é pré julgar, o que
significa isso no direito: antes de se apurar já condenar, nós não podemos fazer isso. Quando
você sobe na Tribuna e fala que devemos fazer o impeachment já, você está pré julgando, e
ao pré julgar você não pode mais participar de um julgamento, isso acontece no Poder
Judiciário. Só estou esclarecendo que nós da Mesa Diretora e todos os parlamentares
estamos aqui para cumprir a lei, nós vamos seguir o que reza a Lei Orgânica Municipal e as
Constituição Federal, isso foi o que deixei bem claro e que nós não os furtaremos a dar uma
resposta a sociedade que confia em nós e que nos colocou aqui. Então, ao falar de
impeachment, como se já todos estivessem prontos para dar o impeachment, quero ratificar
que não é isso o que eu prometi, o que vou fazer é seguir a Lei, é seguir a Constituição
Federal, tenho todo o arcabouço jurídico e por ser alguém que lida com o direito entendo que
o a ampla defesa do contraditório tem que existir, pois se não existir é tudo anulado. Nós não
podemos fazer aqui é pré julgar, nós vamos fazer a abertura da CPI, se assim formos
provocados, iremos apurar e ao final nós julgaremos os fatos, precisamos deixar bem claro
que não podemos passar a imagem para fora para a sociedade que é só chegar aqui e dar o
impeachment e não dessa forma, nós devemos obrigação e respeito a Constituição Federal e
a Lei Orgânica, por isso precisamos ter prudência juntamente com a sociedade. 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 do final de semana, da
família Monteiro que convidou o Senhor Vereador a participar do aniversário da Elisabeth, fez
um esclarecimento ao nobre Vereador Carlinho sobre a fala do mesmo, dizendo que é
necessário esperar a justiça apresentar as documentações que precisa para prosseguirem os
trabalhos, mas é preciso esperar a hora certa para agir de acordo com a decisão da Justiça.
Rogou por suas indicações que são: Solicitar à empresa prestadora de serviço de limpeza
pública no Município de São Mateus-ES, o aumento da disponibilização de garis para atender
a Comunidade Campo Grande, Distrito de Nativo de Barra Nova, todas as regiões tem um
gari, e a Comunidade é grande em turismo e há uma necessidade de um gari; Perfuração de
poço artesiano nas Comunidades Ilha Preta e São Miguel, Distrito de Nativo Barra Nova, há
necessidade de água para a localização. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora
e todos os presentes, parabenizou aos profissionais da medicina pelo dia 18 de outubro,
relatou sobre a falta de médicos nas unidades de saúde e UPAS para o atendimento à
população, no dia 18 o Presidente juntamente com o Vereador Delermano solicitando
melhorias para escola CAIC que está necessitando de uma reforma urgente, pois são mais de
100 alunos estudando naquela instituição. Recentemente o Secretário de Meio Ambiente fez
uma visita ao Seac sobre a necessidade de acessibilidade do bairro Seac ao Rodocon,
realizou uma visita ao bairro Guriri. Relatou sobre o trabalho e passos dos nobres Edis em
relação aos acontecimentos dentro do Município, da necessidade de seguir as ordens
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judiciais. Rogou por suas indicações que são: Construção de rotatória com sinalização
refletiva, tipo “olho de gato”, no entroncamento entre as ruas Ademar de Oliveira Neves e
Licínio Bastos (esquina do Ginásio Poliesportivo Antônio Houri), no bairro Sernamby/Boa vista,
para facilitar o fluxo de veículos; Reitera a indicação nº 510/2021, que diz respeito à
pavimentação, com bloquetes, da rua Domingos Carrafa, lado norte, no bairro Guriri (trecho
compreendido entre a Rodovia Othovarino Duarte Santos até a EMEF Profª Herinea Lima
Oliveira), para melhorar a acessibilidade dos alunos e funcionários que precisam chegar a
escola. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim,
que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou a perca de
um grande amigo nesta semana. Rogou suas indicações que são: Capina e limpeza do valão
no trecho compreendido entre os bairros Morada do Ribeirão e Cohab, que há uma
necessidade para os moradores daquele local; Pavimentação da rua Lauro Alves de Almeida,
situada no bairro Residencial Park Washington, para melhor atender aos moradores e quem
precisa passar pelo local. Relatou sobre o recuo da salinidade, a água está quase 100% para
a utilização humana, relatou sobre a busca de melhorias ao Governador sobre as redes
pluviais do Município. 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,
relatou sobre as demandas que vem chegando para o mesmo e os demais Vereadores,
expressou sobre o trabalho dos Vereadores, e sobre a falta de médicos no Município, e
também expressou sua vontade de poder levar todas as melhorias que as comunidades
apresentam, não há fundamento em culpar Vereadores de problemas do passado, mas dentro
dos 09 meses de legislatura, os nobres Edis vem buscando melhorias para o Município, seu
compromisso é com a verdade e com a população. Rogou por suas indicações que são:
Calçamento da rua Humaitá, situada no bairro Aroeira, para a acessibilidade dos moradores
daquela região; Construção da rede de esgoto na rua Aluísio Azevedo (rua 17), situada no
bairro Ayrton Senna, para o bem estar da comunidade. Em seguida, o Senhor Presidente
transferiu a cadeira da presidência para o vice-presidente Kacio Mendes 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 tarde. ‘Grandes navegadores devem sua reputação às tempestades e temporais’
(Epicuro). Sob a inspiração desta lapidar e erudita assertiva, inicio este discurso para me
dirigir aos meus pares, e toda a sociedade mateense. Na quinta feira da semana passada,
estive em Vitória com o Governador, Renato Casagrande, entre eles os prefeitos Dito Silva de
Muniz Freire, Mateusinho de Conceição da Barra, Deputado Marcos Madureira, Deputado Da
Vitória, a nossa Secretária Municipal de Educação Edna Rossini, São Mateus foi contemplado
com R$ 5.397.783,15 para a reforma e ampliação do prédio da escola municipal Dora Arnizaut
Silvares (CAIC), localizada no Bairro Santo Antônio, zona oeste da cidade. Como sempre o
Governador do Estado, Renato Casagrande, denotou o carinho e a preocupação com nossa
cidade, de forma lhana e fidalga além de inúmeros outros investimentos que tem feito em São
Mateus, nos contemplou com mais esta alvissareira obra. Obrigado governador, Renato
Casagrande, em nome de todos os mateenses, nós agradecemos de coração a V.Exa. De
igual forma, agradeço assim como fez o Governador, ao nobre Deputado Federal Da Vitória,
que conseguiu através de um Projeto de Lei a qual relatou beneficiar o Estado do Espírito
Santo com muito recurso Federal. Fica aqui o agradecimento em nome de todo povo
capixaba. São Mateus tem vivido momentos de muita turbulência, mas gostaria de conclamar
a todos para juntos refletirmos e termos prudência e muita sabedoria para que possamos
atravessar este momento difícil unidos em prol de nossa cidade, tenho visto muitos se
gladiando pelos meios de comunicação social e isso não é bom para nossa cidade,
precisamos resgatar a paz, a união e a harmonia entre os nossos cidadãos, que possamos
estar irmanados com um único desiderato, o melhor para nossa cidade, que precisa
urgentemente de um norte, lá em Vitória pude dialogar com inúmeros políticos e de cada um
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aprendi um pouco e que muito nos ajudará na condução deste parlamento. Nesta ultima
semana São Mateus perdeu dois filhos Oraldo Zechinelli e Orestes Bigossi, desejo meus
sinceros votos de sentimentos aos familiares e amigos pelas percas. Que Deus nos abençoe e
proteja sempre. Meu muito obrigado ORDEM DO DIA: Em seguida, o Senhor Presidente
submeteu em discussão e votação as indicações de nºs 711 a 729/2021, tendo sido aprovadas
por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente submeteu em discussão e votação o
requerimento nº 021/2021, 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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