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Ata nº 047/2021 da reunião da 40ª Sessão Ordinária, realizada aos 26 (vinte e seis) 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 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 Ata nº 046/2021. 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  26/10/2021  que  continha:  PODER  EXECUTIVO  :  
OF/PMSM/SMGAB N° 517/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado
sob o n° 001387/2021, datado de 20 de outubro de 2021, que encaminha Respostas das
Indicações n°s 671 à 690/2021; OF/PMSM/SMGAB N° 521/2021, da Prefeitura Municipal
de São Mateus, protocolizado sob o n° 001389/2021, datado de 20 de outubro de 2021,
que encaminha Respostas  das Indicações n°s 691 à 710/2021; OF/PMSM/SMGAB N°
534/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001410/2021,
datado de 25 de outubro de 2021, que encaminha Respostas das Indicações n°s 711 à
729/2021;  OF/PMSM/SMGAB  N°  519/2021,  da  Prefeitura  Municipal  de  São  Mateus,
protocolizado sob o n° 001388/2021, datado de 20 de outubro de 2021, que encaminha
Lei Municipal sancionada de n° 2.006/2021; LEI Nº 2.006/2021, que “INSTITUI O DIA E A
SEMANA MUNICIPAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL”;  OF/PMSM/SMGAB Nº
524/2021,  protocolizado  sob  o  nº  001397/2021,  datado  de  21/10/2021,  da  Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei nº 028/2021; PROJETO DE LEI
Nº 028/2021, que “DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE
PROFISSIONAIS  PARA  EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS  VINCULADOS  AO  SISTEMA
ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”; OF/PMSM/SMGAB  N°  530/2021,  da  Prefeitura  Municipal  de  São
Mateus,  protocolizado sob o n° 001404/2021,  datado de 22 de outubro de 2021,  que
encaminha VETO Nº  004/2021 ao  PROJETO DE LEI  Nº  025/2021,  que  “INSTITUI  O
PROGRAMA DE ADOÇÃO DE PRAÇAS, ÁREAS PÚBLICAS DE ESPORTES, CULTURA
E  LAZER  E  DÁ  OUTRAS  PROVIDÊNCIAS”,  de  autoria  do  Poder  Executivo;
OF/PMSM/SMGAB N° 535/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado
sob o n° 001411/2021,  datado de 25 de outubro de 2021,  informando a indicação do
Vereador Lailson da Aroeira, para atuar como líder do Governo perante esta Casa de Leis
PODER LEGISLATIVO  :   Requerimento protocolizado sob o nº 001394/2021, pelo Vereador
CARLINHO SIMIÃO, solicitando o uso da Tribuna Popular, para que a Senhora Sandra
Marília Corcino Maia - Sócia e Diretora Geral e Administrativa do Laboratório Maia LTDA,
faça pronunciamento sobre o Tema “O empreendedorismo no Município de São Mateus-
ES”; Requerimento protocolizado sob o nº 001380/2021, pelo Vereador ROBERTINHO DE
ASSIS, solicitando o uso da Tribuna Popular, para que a Senhora Ritielly Moreira Gomes -
Enfermeira, faça pronunciamento sobre o Tema “Relevantes serviços prestados na área
da saúde da mulher, referência técnica na Casa da Mulher Iosana Fundão Azevedo (Casa



333

Rosa),  no  Município  de  São  Mateus/ES”;  Requerimento  protocolizado  sob  o  nº
001384/2021, pelo Vereador DELERMANO SUIM, solicitando o uso da Tribuna Popular,
para  que  o  Senhor  Antônio  Carlos  Luiz  de  Souza,  faça  pronunciamento  referente  ao
abastecimento de água no Município de São Mateus-ES”; PROJETO DE LEI Nº 063/2021,
que “DÁ A ATUAL CONHECIDA RUA MERCÚRIO, SITUADA NO LOTEAMENTO JARDIM
BONGOSTO  NO  BAIRRO  CARAPINA,  DENOMINADA  DE  “RUA  ÂNGELA  MARIA
MARTINS RODRIGUES”,  do Poder  Legislativo,  de autoria  do Vereador  Paulo  Fundão
PROPOSIÇÕES:  Indicações nºs 730 e 731/2021 de autoria do Vereador Adeci de Sena,
construção  de  banheiro  público  em  pontos  específicos  ao  longo  da  avenida  Oceano
Atlântico, no balneário Guriri, para atender os frequentadores; Construção de banheiros no
cemitério de Nativo de Barra Nova, com instalação hidráulica e elétrica; Indicações nºs 732
e 733/2021 de autoria do vereador Carlinho Simião, aquisição de bombas de alta pressão
para  drenagem  de  ruas  alagadas  no  Município  de  São  Mateus-ES;  contratação  de
técnicos  que  obtenha  conhecimentos  específicos  para  operação  e  manutenção  de
bombas de alta pressão para drenagem de ruas alagadas no Município de São Mateus-
ES; Indicações nºs 734 e 735/2021 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira,  construção
de  praça  de  lazer  no  Assentamento  Fazenda  Georgina,  comunidade  27  de  outubro,
Distrito  de  Nestor  Gomes;  pavimentação  rural  no  Assentamento  Fazenda  Georgina,
comunidade 27 de outubro, Distrito de Nestor Gomes; Indicações nºs 736 e 737/2021 de
autoria do Vereador Cristiano Balanga, seja feita a transferência de prédio da clínica de
fisioterapia  do  Município,  que  atualmente,  funciona  em  um  prédio  alugado,  que  fica
distante da região central da cidade, para o antigo prédio do pronto socorro, localizado na
avenida José Tozzi,  ao lado do SAAE;  reitera  a  indicação nº  029,  que diz  respeito  a
iluminação do trecho que liga o bairro São Benedito (Rodocon) na BR-101, ao bairro Seac
(Esplanada);  Indicações nºs 738 e 739/2021 de autoria  do Vereador  Delermano Suim,
aplicação de revsol na estrada de acesso ao cemitério situado no km 23, na saída da
Rodovia Miguel Curry Carneiro;  demarcação da ciclovia situada na avenida João XXIII
(trecho  compreendido  entre  a  rua  Manoel  Andrade  e  a  lateral  da  Rodovia  BR-101);
Indicações nºs 740 e 741/2021 de autoria do Vereador Gilton Gomes, pavimentação da rua
Elisa Maria Dittz de Abreu Costa, lado sul, no bairro Guriri; limpeza do valão situado no
bairro  Liberdade  (que  atravessa  o  terreno  do  Senhor  José  Ferreira,  conhecido
popularmente por ‘companheiro’); Indicações nºs 742 e 743/2021 de autoria do Vereador
Isael Aguilar,  reforma do prédio da Agência dos Correios, situada na comunidade Nova
Lima,  Distrito  de  Itauninhas;  reitera  a  Indicação  nº  282/2021,  que  diz  respeito  à
pavimentação da ladeira de acesso ao cemitério da comunidade Itauninhas; Indicações nºs

744 e 745/2021 de autoria do Vereador Kacio Mendes, sinalização com pintura da faixa de
pedestres na rua 5, em frente à EMEF Dr. Arnóbio Alves de Holanda, situada no bairro
Cohab; patrulhamento escolar da guarda municipal nas imediações de todas as escolas
das redes públicas municipal e estadual, em nossa cidade;  Indicações nºs 746 e 747/2021
de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, sinalização com pinturas de faixas de pedestre
na avenida Dom José Dalvit (nas proximidades da ladeira localizada no bairro Aroeira);
reitera a Indicação nº 156/2021, que diz respeito ao calçamento da avenida Gileno Santos,
localizada no bairro Ayrton Senna; Indicações nºs 748 e 749/2021 de autoria do Vereador
Robertinho  de  Assis,  aplicação  de  revsol  nas  ruas  do  loteamento  Jardim  Eldorado,
localizadas no bairro Pedra D’água, Município de São Mateus/ES;  instalação de placas
indicativas, contendo o nome e CEP, nas ruas e avenidas do bairro Guriri, Município de
São Mateus;  Moção nº 109/2021 voto de congratulação do Vereador Carlinho Simião a
Senhora  SANDRA MARÍLIA CORCINO MAIA,  pelos  relevantes  serviços  prestados  ao
Município de São Mateus, por meio de sua conduta enquanto sócia e diretora-geral  e
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administrativa do Laboratório Maia LTDA;  Moção nº 110/2021 voto de congratulação do
Vereador Delermano Suim ao  Senhor  JELSON CAPUCHO, servidor público municipal,
pelos relevantes serviços prestados na autarquia municipal SAAE – Serviço Autônomo de
Água e Esgoto, no Município de São Mateus-ES, em comemoração ao dia do servidor
público, comemorado dia 28 de outubro;  Moção nº 111/2021 voto de congratulação do
Vereador Paulo Fundão  à Senhora ADNA RIBEIRO MARTINS, pelo ato heróico de ter
salvado a vida de uma criança de três anos, no Município de Vila Velha-ES, fato registrado
por câmera de videomonitoramento e com repercussão nacional; Moção nº 112/2021 voto
de congratulação do  Vereador  Robertinho  de  Assis  à CASA DA MULHER –  IOSANA
FUNDÃO AZEVEDO, pelos  relevantes  serviços  prestados  às  famílias  mateenses,  em
especial,  por  meio  do  Programa  Saúde  da  Mulher DIVERSOS: Denúncia/Pedido  de
Impeachment, protocolizado sob o nº 001398/2021, de autoria do cidadão Eliano Ribeiro,
em  desfavor  de  Daniel  Santana  Barbosa,  prefeito  do  Município  de  São  Mateus/ES
afastado do cargo por  decisão judicial  proferida pelo  Tribunal  Regional  Federal  da 2ª
Região;  Denúncia/Pedido  de  Impeachment,  protocolizado  sob  o  nº  001412/2021,  de
autoria dos cidadãos  Jeziel  Oliveira de Almeida,  José Geraldo de Andrade,  Eguinaldo
Andrade de Santana, Eliezer Ortalani Nardoto, Nilis Castberg Machado de Souza e Cassio
Borges Caldeira, em desfavor de Daniel Santana Barbosa, prefeito do Município de São
Mateus/ES afastado do cargo por decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal
da  2ª  Região;  CONDISAM/SM Nº  095/2021,  protocolizado sob  o  nº  001399/2021,  de
autoria  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  de  São
Mateus/ES, solicitando o encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária para o ano de
2022; OF. CIRCULAR/CONDISAM/SM Nº 092/2021, protocolizado sob o nº 001400/2021,
de  autoria  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  de  São
Mateus/ES, encaminhando a Resolução nº 009/2021, que “Dispõe sobre a destinação de
recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA”;  OF.
CPAD/Nº 1762/2021, protocolizado sob o nº 001417/2021, de autoria do Delegado Danilo
Bahiense, convidando para participar da 5ª Reunião Extraordinária, designada para o dia
27 de outubro de 2021, às 14:00 horas, no Plenário Dirceu Cardoso desta Casa de Leis e
via plataforma Webex Meet, sobre o assunto “Projeto: Deixem Nossas Crianças Viverem”;
Convite, protocolizado sob o nº 001418/2021, de autoria do Deputado Freitas, convidando
os nobres edis, para participarem da audiência pública, que será realizada no dia 03 de
novembro de 2021, às 18:00 horas, no Auditório do SINDSERV São Mateus/ES, com o
objetivo de apresentar  para as  2 (duas)  Microrregiões do Estado,  a Lei  Orçamentária
2022.  Em seguida,  o  Senhor  Presidente  convidou  assentar  no  banco  o  assessor  da
Secretária  da Casa Civil  de Governo,  o senhor  Arthur  Santos. Em seguida,  o Senhor
Presidente convidou os ex Vereadores Isaias de Guriri e o Aquiles Moreira. Em seguida,
os Senhores Vereadores Carlinho Simião, Robertinho de Assis e Delermano Suim pediram
declínio  dos  requerimentos  de  uso  da  Tribuna  para  os  convidados.  G  RANDE  
EXPEDIENTE:  com  03  (três)  vereadores  inscritos.  Em  seguida,  o  Senhor  Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que iniciou sua fala cumprimentando a
Mesa Diretora e todos os presentes, expressou sobre o trabalho dos Vereadores que é
defender o povo, o mesmo foi afrontado pelo público presente, relatou sobre a sessão
turbulenta que está acontecendo, já há a preocupação da implantação da CPI, clamou
para que a população pudesse se unir por São Mateus, fez memória da reunião com uma
liderança importante do Governo para continuar na melhoria por São Mateus, e expressou
que neste momento não há julgamentos de certo ou errado, mas que precisa ser apurado.
Relatou  sobre  as  Fake  News  envolvendo  seu  nome  no  desvio  dos  50  milhões.  Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao   Vereador Cristiano Balanga, que
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iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, expôs sua opinião
sobre  não  deixar  nada  escondido,  fez  memória  da  semana  pretérita  sobre  a  visitas
realizadas no Pronto Socorro, a clínica de fisioterapia, esteve em reunião com os projetos
para as comunidades do Município, relatou sobre a Andressa (professora municipal) que
está entre as 5 melhores na ciência sobre a pandemia. Direcionou sua fala ao Vereador
Carlinho Simião, onde o mesmo expôs sobre a investigação que só pode se dar um passo
quando a justiça liberar  documentação,  o seu desejo é que o que precisa ser feito e
analisado  sobre  os  fatos.  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, expôs que nenhum dos Vereadores estão julgando ninguém, só querem o
esclarecimento dos fatos, relatou que está na espera das documentações para poder dar
seguimento nas apurações.  Colocou sua confiança nos trabalhos do  Prefeito  Interino,
Ailton Cafeu. Rogou por suas indicações que são: Sinalização com pinturas de faixas de
pedestre na avenida Dom José Dalvit (nas proximidades da ladeira localizada no bairro
Aroeira),  por  inúmeras  vezes  trouxe  para  esta  Casa,  pois  a  falta  de  sinalização  trás
transtorno  para  a  população;  reitera  a  Indicação  nº  156/2021,  que  diz  respeito  ao
calçamento da avenida Gileno Santos,  localizada no bairro Ayrton Senna  O  RDEM DO  
DIA: Em seguida, o Senhor presidente submeteu em discussão e votação as ‘indicações
de nºs 730 a 749/2021, em seguida, o Senhor presidente concedeu a palavra ao vereador
Cristiano  Balanga,  que  rogou por  sua  indicação 736/2021 pela  clínica  de  fisioterapia,
737/2021 reiterando a indicação para que continue os trabalhos da iluminação do trecho
do Rodocon para o Seac, tendo sido aprovada por unanimidade.  Em seguida, o Senhor
presidente submeteu discussão e votação das Moções nºs 109 a 112/2021, tendo sido
aprovadas por unanimidade.  Em seguida, o Senhor presidente submeteu discussão e
votação em Turno Único, dos Projetos de Lei  n° 010/2021 e 024/2021, em seguida o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao vereador Carlinho Simião, onde explanou sobre
o projeto que está sendo votado e pediu para estudar melhor o projeto, e pediu vista no
projeto. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou aos demais Vereadores se os mesmos
concordavam em adiar mais duas sessões para estudo dos Projetos de Leis nºs 010/2021
e 024/2021, em seguida, o Senhor Presidente submeteu em votação o prazo de mais
duas sessões para vista do projeto para que os projetos entrem na pauta das próximas
sessões,  tendo sido aprovado por unanimidade o prazo de duas sessões a entrada na
pauta dos Projetos de Leis. Em seguida, o Senhor presidente informou que entrariam em
discussão o recebimento da Denúncia, para a abertura do processo de Impeachment, de
autoria do cidadão Eliano Ribeiro, em desfavor de Daniel Santana Barbosa, afastado do
cargo de prefeito  do Município  de São Mateus/ES,  por  decisão judicial  proferida pelo
Tribunal  Regional  Federal  da 2ª  Região.  Em seguida,  o Senhor Presidente solicitou a
senhora 1ª Secretária, a Vereadora Ciety Cerqueira para que fizesse a leitura da denúncia
protocolizada  pelo  senhor  Eliano  Ribeiro.  A  seguir,  o  Senhor  Presidente  concedeu  a
palavra ao Vereador Kacio Mendes, que pediu dispensa das formalidades, que expressou
que necessita da orientação do corpo jurídico da Câmara e fez o pedido de vista, para
poder passar a seriedade para a população. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Cristiano Balanga que pediu vista da votação da denúncia e abertura
de  impeachment.  Em  seguida,  Senhor  Presidente  concedeu  a  palavra  ao  Vereador
Carlinho Simião, que iniciou sua fala pedindo para que os Vereadores pudessem colocar
em votação a criação do processo onde coloca o Prefeito afastado para defesa, pois quem
não deve não teme. Vereadores favoráveis em pedido de vista, rejeitado o pedido de vista,
o Vereador Kacio Mendes solicitou à parte, a qual foi concedida, expressou o respeito que
tem pelo nobre Vereador Carlinho Simião, relatou o porquê pediu vista de duas semanas,
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pois o mesmo só teve acesso aos documentos protocolados no dia da Sessão e, como já
foi mencionado o único que goza de informações é o Presidente desta Casa de Leis, o
Vereador Paulo Fundão, então é preciso ter respaldo para que se dê um novo passo com
responsabilidade com a população, ninguém aqui  está se omitindo é necessário obter
mais documentações para daqui duas sessões colocar em votação. De imediato o Senhor
Presidente submeteu em votação o pedido de vista por duas sessões dos Vereadores
Cristiano Balanga e Kacio Mendes, que foi rejeitado por oito Senhores Vereadores. Em
seguida  o  Senhor  Presidente  submeteu  em  votação  o  recebimento/ou  a  abertura  do
pedido de Impeachment,  tendo sido aprovado com oito  votos  favoráveis  e  dois  votos
contrários. O Senhor Presidente suspendeu a sessão às 17:39 horas pelo prazo de 30
minutos  para  escolha  dos  três  componentes  da  Comissão  Processante.  O  Senhor
Presidente  retornando  à  sessão,  informou  os  nomes  dos  membros  da  Comissão
Processante escolhida, ficando composta dos seguintes Vereadores: Presidente: Carlinho
Simião;  Relator:  Cristiano  Balanga  e  Membro:  Gilton  Gomes.  Em  seguida,  o  Senhor
Presidente  concedeu  a  palavra  ao  Vereador  Carlinho  Simião,  que  iniciou  sua  fala
cumprimentando  aos  presentes,  agradeceu  a  todos  que  estiveram  presentes  à  tarde
acompanhando a sessão, relatou que vão dar ao Município o melhor que precisa, vai
direcionar a Comissão Processante para quem estiver certo vai ter absolvição e quem não
estiver terá que pagar.  Em seguida,  que o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Cristiano Balanga, que relatou que irão trabalhar em prol de São Mateus, que
quem deve vai pagar. Parabenizou o Servidor Público pelo dia 28 de outubro. Relatou
também que irá  lutar  pela  classe  de  professores  do  Município,  pois  o  salário  destes
profissionais são os mais baixos da média do Estado. 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.

                        PAULO FUNDÃO                      KÁCIO MENDES
                           Presidente                       Vice-Presidente

                  CIETY CERQUEIRA                 DELERMANO SUIM
                       1° Secretária                       2° Secretário


