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Ata nº 048/2021 da reunião da 41ª Sessão Ordinária, realizada aos 03 (três) dias do mês
de novembro 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 047/2021. 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 03/11/2021 que continha: PODER EXECUTIVO:
OF/PMSM/SMGAB N° 544/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado
sob o n° 001431/2021, datado de 28 de outubro de 2021, que encaminha Respostas das
Indicações n°s 730 à 749/2021; OF/PMSM/SMGAB N° 536/2021, da Prefeitura Municipal
de São Mateus, protocolizado sob o n° 001423/2021, datado de 27 de outubro de 2021,
que encaminha Lei Municipal sancionada de n° 2.007/2021; OF/PMSM/SMGAB N°
537/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001424/2021,
datado de 27 de outubro de 2021, que encaminha Lei Municipal sancionada de n°
2.008/2021; LEI Nº 2.008/2021, que “DÁ A ATUAL RUA PROJETADA, SITUADA NO
BAIRRO GURIRI, A DENOMINAÇÃO DE “RUA JOSÉ DA SILVA BARBOSA”;
OF/PMSM/SMGAB N° 538/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado
sob o n° 001425/2021, datado de 27 de outubro de 2021, que encaminha Lei Municipal
sancionada de n° 2.009/2021; LEI Nº 2.009/2021, que “DÁ A ATUAL (VIA LOCAL) RUA
BANDEIRANTE SITUADA NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL SOMA ESTÂNCIA NO
BAIRRO AVIAÇÃO, A DENOMINAÇÃO DE “ RUA DANIEL RESENDE CARVALHO”;
OF/PMSM/SMGAB N° 541/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado
sob o n° 001430/2021, datado de 28 de outubro de 2021, que encaminha Lei Municipal
sancionada de n° 2.010/2021; LEI Nº 2.010/2021, que “INSTITUI COMO ATIVIDADE
ESSENCIAL AS ACADEMIAS DE ESPORTE DE TODAS AS MODALIDADES, AS
ESCOLAS DE DANÇA E OS DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DE PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA NO ÂMBITO
DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS”. PODER LEGISLATIVO: Requerimento protocolizado
sob o nº 001434/2021, pelo Vereador CARLINHO SIMIÃO, solicitando a revisão do ato da
escolha da Comissão Processante, para que seja constituída através de sorteio entre três
vereadores desimpedidos, conforme o art. 5º, inciso II, do Decreto n° 201/67; EMENDA
MODIFICATIVA Nº 002/2021, ao PROJETO DE LEI N° 010/2021, que “ESTABELECE AS
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022”, de autoria do Poder
Executivo. PROPOSIÇÕES: Moção n° 113/2021 voto de congratulação do Vereador
Paulo Fundão ao MINISTÉRIO BATISTA SIÃO, pelos relevantes serviços prestados como
instituição religiosa, para a população mateense; Moção n° 114/2021 voto de pesar do
Vereador Paulo Fundão aos familiares do Senhor EDER MANOEL LIMA, em virtude do
seu falecimento ocorrido no dia 31 de outubro de 2021. GRANDE EXPEDIENTE: com 02
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(dois) Vereadores inscritos. 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 que tem um vídeo circulando nas redes sociais, que dissemina ódio,
publicado pelo senhor pastorzinho, onde o mesmo relata que o Vereador pediu sua
exoneração, o Vereador Lailson colocou ainda que buscará a verdade e clamou que a
população busque sempre a verdade e não compartilhar Fake News, relatou que vem
trabalhando e exercendo o papel de legislador pela população. Em seguida, o Senhor
Presidente fez a transferência da cadeira diretora para o Vice Presidente 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. ‘Somos todos turistas nesta terra. Deus é o agente de viagens que
fixou as rotas, reservas o roteiro e destinos. Confie em quem conhece o roteiro e desfrute
da viagem chamada vida’. Sob a inspiração desta lapidar e erudita assertiva do querido
pastor Tiago Brunet, inicio este discurso para me dirigir aos meus pares e a toda a
sociedade mateense. Senhora Vereadora, senhores Vereadores, o tema principal que me
leva a subir nesta tribuna hoje é uma questão primordial para toda a região norte,
especialmente para a nossa amada cidade de São Mateus; elevação do Campus Federal
– Ceunes – para Universidade Federal, que vem sendo debatida há mais de 15 anos no
Congresso Nacional e por toda comunidade, com participações da sociedade, políticos de
todas as matrizes, alunos, ex-alunos e, inúmeros atores importantes para conseguirmos o
nosso desiderato de termos uma Universidade Federal em nossa região. Recentemente o
Ministro da Educação falou que o Espírito Santo teria uma nova Universidade Federal,
mas para surpresa geral de todos, ele anunciou que esta Universidade será em Alegre e
não em São Mateus. Um absurdo. Políticos que tiveram votos aqui, e aqui cito
nominalmente Deputado Evair de Melo, de forma sorrateira com o povo mateense e toda a
região norte, está trabalhando incansavelmente para tirar de São Mateus o legítimo direito
de ter a Universidade Federal. Precisamos reagir. Não podemos ficar calados com este
absurdo. É hora de nos unirmos em prol dessa luta, conclamo a todos os atores políticos,
nossos líderes da igreja católica, igrejas evangélicas, as instituições, alunos, ex-alunos
dos CEUNES, e a sociedade em geral para lutarmos por esta causa, que é uma causa
legítima e justa, pois não podemos deixar que os oportunistas de plantão retirem essa
Universidade Federal de nossa cidade e região. Conclamo a toda Bancada Federal,
conclamo ao Presidente Bolsonaro, conclamo ao Ministro da Educação, para que não
deixem este absurdo acontecer, a nova Universidade Federal no Espírito Santo deve e
tem que ser em São Mateus, conforme vem sendo debatido no Congresso Nacional desde
o ano de 2005. Solicito Senhor Presidente que este discurso possa ser encaminhado aos
membros da Bancada Capixaba no Congresso Nacional, ao Ministro da Educação e ao
Presidente Jair Bolsonaro com fito de evitar tamanha injustiça com o povo mateense e da
região norte do Estado do Espírito Santo. Senhora Vereadora, Senhores Vereadores,
também gostaria de deixar registrado nos anais desta Casa de Leis a minha felicidade e
gratidão por ter participado do culto de gratidão pelos 32 anos do Ministério Batista de
Sião em nossa cidade, culto este que foi dirigido pelo nosso amigo/irmão Apóstolo
Verediano, sempre ao lado da sua e fiel companheira Walma Lourenço, quero agradecer o
carinho com que fui recebido juntamente com a minha esposa, e não poderia deixar de
homenagear este feito e por isso peço a todos a aprovação da Moção que apresentei no
dia de hoje homenageando esta respeitável instituição que é o Ministério Batista de Sião.
Ao fim e ao cabo, também estou apresentando hoje uma Moção de pesar pelo falecimento
do jovem Eder Manoel Lima, amigo que participava das nossas peladas de domingo na
praia de Guriri no seleto grupo de peladeiros da vila, peço a aprovação de todos,
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registrando aqui os meus mais sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos do
nosso agora Eder. Que Deus nos abençoe e proteja sempre. Meu muito obrigado. Em
seguida, o senhor Presidente fez a leitura do requerimento protocolado pelo Vereador
Carlinho Simião. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em Votação o requerimento
do Vereador Carlinho Simião, para o sorteio para a composição da Comissão
Processante, aprovado por 8 votos a favor e 2 votos contrários. Em seguida, o Senhor
Presidente fez o sorteio dos membros da Comissão Processante: Adeci sena, declinou
sua participação na Comissão; Isael Aguilar, declinou sua participação na Comissão;
Kacio Mendes, declinou sua participação na Comissão; Carlinho Simião, aceitou sua
participação na Comissão; Lailson da Aroeira, declinou sua participação na Comissão;
Ciety Cerqueira, declinou sua participação na Comissão; Delermano Suim, declinou sua
participação na Comissão; Robertinho de Assis, declinou sua participação na Comissão;
Gilton Gomes, aceitou sua participação na Comissão; Cristiano Balanga, aceitou sua
participação na Comissão. Em seguida, o Vereador Cristiano Balanga solicitou que o
nobre edis que foi eleito para Presidente da Comissão que elaborou o requerimento que
solicita uma nova votação dos membros da mesma, vendo que os demais Vereadores
declinaram a participação da Comissão, nisso a sociedade está bem de olho nessa
situação desses membros para que possamos realizar um trabalho transparente; você
pediu como Presidente e agora eleito como Presidente da Comissão, certo. E agora quem
dá o resultado é a V.Exa. A seguir, o Presidente da Comissão Processante assumindo a
fala expôs o resultado da votação dos membros ficando composta a Comissão da
seguinte forma: Presidente: Carlinho Simião, com 3 votos; Relator: Gilton Gomes, com 2
votos; Membro: Cristiano Balanga, com 3 votos ORDEM DO DIA: em seguida, o Senhor
Presidente submeteu em votação as Moções 113 e 114/2021, tendo sido aprovadas por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety
Cerqueira, onde a mesma falou um pouco da família do Luciano, professor de língua
portuguesa, graduado na Faculdade Univen, relatou sobre seus trabalhos dentro da
educação, foi uns dos ganhadores de um prêmio na área da educação em um projeto na
Suíça, atuando também em projetos relacionados a educação ambiental. Em seguida, o
Senhor Presidente realizou a entrega do Certificado de Congratulação ao Senhor Luciano.
Em seguida, o Senhor Vereador Cristiano Balanga, solicitou que fosse realizado sorteio
para Presidente, Relator, Membro, assim como foi para a escolha dos 3 vereadores para a
Comissão Processante. De acordo com a lei, dentro dos membros da Comissão é eleito
cada vereador para os postos. 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
Presidente

CIETY CERQUEIRA
1° Secretária

KÁCIO MENDES
Vice-Presidente

DELERMANO SUIM
2° Secretário

