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Ata nº 049/2021 da reunião da 42ª Sessão Ordinária, realizada aos 11 (onze) 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,  o  Vereador  Paulo  Fundão
realizou a leitura da Bíblia Sagrada, em consonância com o parágrafo único do art. 80
do Regimento Interno da CMSM. 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
048/2021. 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  09/11/2021  que
continha:  PODER  EXECUTIVO  :   OF/PMSM/SMGAB  N°  553/2021,  da  Prefeitura
Municipal  de  São  Mateus,  protocolizado  sob  o  n°  001469/2021,  datado  de  08  de
novembro  de  2021,  que  encaminha  Resposta  do  Requerimento  de  nº  019/2021
PODER  LEGISLATIVO  :   Requerimento  protocolizado  sob  o  nº  001428/2021,  pelo
Vereador CRISTIANO BALANGA, solicitando o uso da Tribuna Popular, para que a
Senhora Andressa Antônio de Oliveira – Educadora, faça pronunciamento sobre sua
atuação na educação mateense, e em especial, sobre o terceiro lugar conquistado no
Prêmio Educa Week, na categoria Ensino Médio do Prêmio Destaque Educação 2021,
com o Projeto “E aí, já lavou as mãos hoje?”; Requerimento protocolizado sob o nº
001458/2021,  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; EMENDA
MODIFICATIVA Nº 003/2021, ao PROJETO DE LEI N° 010/2021, que “ESTABELECE
AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022”, de autoria do
Poder  Executivo  PROPOSIÇÕES: Indicações  nºs 750  e  751/2021  de  autoria  do
Vereador Adeci de Sena, disponibilizar a Guarda Municipal para orientação do trânsito
no fim de ano e feriados, no balneário de Guriri; construção do Centro de atendimento
ao turista no balneário de Guriri, preferencialmente na antiga Praça Wilson Gomes;
Indicações nºs 752 e 753/2021 de autoria do Vereador Carlinho Simião, pavimentação
da avenida São Marcos,  situada no bairro Morada do Lago; reitera a indicação nº
613/2021, que diz respeito a realização de estudo com a finalidade de constatar a
viabilidade de implantação de saneamento básico nas ruas e avenidas do bairro Guriri;
Indicações nºs 754 e 755/2021 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, instalação de
corrimão na ponte situada na Comunidade Taquaraçu – Km 35,  Distrito  de Nestor
Gomes;  viabilizar  estudo  para  construção  de  elevatória  de  água  na  localidade
conhecida por Aguirre, situada em Nestor Gomes - km 41, Distrito de Nestor Gomes;
Indicações  nºs 756  e  757/2021  de  autoria  do  Vereador  Cristiano  Balanga,
pavimentação, com bloquetes, na avenida Maria Tezolin Carrafa, lado sul, no bairro
Guriri;  equiparar o salário dos  profissionais da educação em designação temporária
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(DT’S) ao piso do magistério, considerando ser graduado ou pós-graduado; Indicações
nºs 758 e 759/2021 de autoria do Vereador Delermano Suim,  reitera a indicação nº
133/2021,  que diz  respeito  a pavimentação asfáltica  da rua Zenor  Pedrosa Rocha
(trecho  compreendido  entre  a  imediação  da  Emflora,  no  bairro  Sernamby,  e  a
Petrobras, no bairro Morada do Ribeirão);  reitera a indicação nº 009/2021, que diz
respeito à pavimentação das ruas Elcia Toscano e Arnaldo Bastos, situadas no bairro
Jackeline;  Indicações  nºs 760  e  761/2021  de  autoria  do  Vereador  Isael  Aguilar,
iluminação do cemitério,  situado na Comunidade Itauninhas,  Distrito  de Itauninhas;
iluminação do cemitério, situado na Comunidade Nova Lima, Distrito de Itauninhas;
Indicação nº 762/2021 de autoria do Vereador Kacio Mendes que o mesmo solicitou
que os demais Vereadores assinassem juntamente com ele, Atualização e pagamento
das progressões salariais – horizontais, verticais, bem como dos anuênios e decênios,
aos servidores públicos municipais,  a  partir  do ano de 2022;  Indicações nºs 763 e
764/2021 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, pavimentação das ruas Machado
de Assis e Monteiro Lobato, localizadas no bairro Colina; Construção de sistema de
drenagem pluvial na rua Santa Rosa (ponto final), situada no bairro Aroeira; Indicações
nºs 765 e 766/2021 de autoria do Vereador Robertinho de Assis, instalação de cabos
de energia nos postes já existentes no Mini Ginásio de Esporte, situado em Vila Nova
Aymorés – Km 35, Distrito de Nestor Gomes; capina e limpeza das ruas e avenidas do
bairro Jackeline, no Município de São Mateus;  Requerimento nº 022/2021 de autoria
dos Vereadores  Adeci de Sena e Robertinho de Assis,  Envie a esta Casa de Leis
relação dos lotes e terrenos, sem  edificações, pertencentes a esta municipalidade,
inseridos  em loteamentos  ou  não,  informando  também:  metragem,  confrontação  e
localização,  com  o  respectivo  registro,  caso  haja;  Moção  nº  115/2021  voto  de
congratulação do Vereador Cristiano Balanga  à Senhora ANDRESSA ANTÔNIO DE
OLIVEIRA, em virtude dos excelentes serviços prestados à educação mateense,  e
pela conquista do terceiro lugar, do prêmio educa Week, na categoria Ensino Médio do
Prêmio  Destaque  Educação  2021,  com o  projeto  “E  aí,  já  lavou  as  mãos  hoje?”.
DIVERSOS: Ofício, protocolizado sob o nº 001468/2021, de autoria da Federação das
Associações de Pescadores Profissionais, Artesanais e Aquicultores do Espírito Santo,
solicitando  a  liberação  do  Vereador  Adeci  de  Sena,  para  participar  do  Encontro
Nacional  dos  Pescadores  e  Pescadoras  Artesanais  do  Brasil  “Grito  de  Pesca”  em
Brasília que será realizado entre os dias 20 e 26 de novembro de 2021, com o objetivo
de discutir as questões sócio ambientais do Brasil e os impactos diretamente na vida e
no trabalho dos pescadores artesanais; Convite, de autoria do Reitor da Universidade
Federal do Espírito Santo, convidando para a solenidade de inauguração do Prédio
Biodiversidade Aquática – BioAqua, que será realizada no dia 12 de novembro de
2021, às 14:00 horas, no Campus da UFES de São Mateus, localizado na BR-101, KM
60,  no  Bairro:  Litorâneo.  Em seguida,  o  Senhor  Presidente  concedeu  a  palavra  a
senhora Andressa de Oliveira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e
todos os presentes, agradeceu a oportunidade por estar nesta Casa de Leis estando
representando  a  todos  os  professores  do  Município,  relatou  que  é  graduada  em
ciências biológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), onde expôs
sobre seu projeto “E aí já lavou as mãos hoje”, no intuito de conscientizar os alunos no
retorno  as  aulas  presenciais  após  longos  dias  sem aula  por  conta  da  pandemia,
projeto este que mobilizou toda a rede de ensino Municipal. Em seguida, o Senhor
Presidente  concedeu  a  palavra  ao Vereador  Cristiano  Balanga,  que relatou  que a
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professora é uma profissional dedicada, expressou que os profissionais da educação
precisam ser valorizados, parabenizou a professora pelo projeto executado dentro da
Educação  Municipal.  Em  seguida,  o  Senhor  Presidente  realizou  a  entrega  do
certificado  de  congratulação  a  professora  Andressa,  de  igual  forma  a  pedido  do
Vereador Robertinho de Assis, convidou a senhora Ritiele para a entrega do certificado
de congratulação, e também a pedido do Vereador Delermano Suim convidou o senhor
Jelson Capucho para realizar a entrega do certificado de congratulação.  A seguir, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Antônio Carlos que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, expressou a alegria em poder
falar do servidor Jelson Capucho, pois a história da família Capucho se entrelaçam
com o início da empresa SAAE. O SAAE foi fundado em 1967 e em 1970 tivemos a
primeira servidora da família Capucho na empresa foi a Janete Capucho, logo após
em 1972 foram admitidos aos quadros de colaboradores o saudoso Eufrásio Capucho,
posteriormente vieram Jelson Capucho, que está na empresa já há 20 anos, depois
teve o Josias Capucho e o Rodrigo Capucho, que por motivos pessoais tiveram que
deixar  a  empresa.  Relatou  que  o  SAAE e  o  Município  têm passado  por  grandes
dificuldades sobre a questão da salinidade da água que teve um aumento há quinze
dias,  mas com as chuvas foi  amenizado,  mas lembrando que o  problema não foi
resolvido, a solução para o abastecimento de São Mateus precisa ser resolvida com
urgência, e esta Casa de Leis tem apresentado ao Governo do Estado os problemas
para serem sanada e pedindo ajuda para resolver essa questão para que a população
mateense tenha água de qualidade. Relatou também sobre os trabalhos realizados
juntamente com a Prefeitura para resolver os problemas hídricos do Município. Dentro
do  SAAE,  há  hoje  em  torno  de  70  servidores  em  seu  quadro,  já  foram  120
funcionários, portanto, plenamente trabalhando em torno de 65 com sua força física
em um estado melhor,  e  esses 65 servidores tem trabalhado muito  para que São
Mateus não viva um caos na área de saneamento básico, de domingo a domingo tem
a escala de funcionários trabalhando para que o sistema de água não falhe. Com o
decreto  acatado  pelo  ex  prefeito  Daniel  Santana,  os  20  aposentados  tiveram que
deixar seus cargos e estes cargos estão vagos, e irão realizar um processo seletivo
para preencher essas vagas provisoriamente até a realização do concurso, mas os
servidores que continuaram na empresa estão honrando seus serviços. Em seguida o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Isael Aguilar, que parabenizou o
Vereador  Delermano pela solicitação do colega do SAAE para esclarecer  algumas
dúvidas da comunidade, relatou que a Comunidade de Itauninhas que está sem água
e está sendo abastecida com a água da Comunidade de Nova Lima. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que parabenizou
ao trabalho do novo diretor, e fez uma pergunta sobre a quantia de recebimento para o
SAAE realizar manutenção do mesmo. Relatou que no Palácio da Fonte Nova, tiveram
uma agenda  para  regulamentação  dos  trabalhos  do  SAAE para  o  Município.  Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que
parabenizou  o  trabalho  do  diretor  do  SAAE.  Em  seguida,  o  Senhor  Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Robertinho de Assis, que parabenizou ao Vereador
Delermano pelo requerimento,  e relatou sobre as dificuldades que tem próximo do
Mercado Municipal  que realizam um trabalho paliativo e quando chove continua a
mesma situação, em Guriri realizam o mesmo serviço, e a preocupação da população
é que o fim de ano está chegando e as dificuldades continuam. Em seguida, o Senhor
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Presidente  concedeu  a  palavra  a  Vereadora  Ciety  Cerqueira,  que  relatou  que  a
população busca sobre a dificuldade sobre os caminhões pipas para abastecimento
para as comunidades rurais. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador  Delermano Suim,  que  parabenizou  ao  Jelson  Capucho,  e  aos  familiares
Capuchos que passaram pelo SAAE, parabenizou o Antônio pelo trabalho realizado no
Município,  mesmo  sabendo  que  a  Cidade  tem crescido  e  precisa  tomar  algumas
decisões  para  abastecimento  de  qualidade  para  todo  o  Município.  G  RANDE  
EXPEDIENTE: com 02 (dois) Vereadores inscritos. 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, relatou sobre o convite para ir a Brasília, uma
grande luta da profissão, onde irá receber a habilitação e poder trabalhar no ramo
pesqueiro que sem essa habilitação não podem trabalhar em alto mar, parabenizou a
Andressa  pelo  trabalho  e  esforço  que  para  chegar  onde  chegou  pela  profissão,
parabenizou  ao  diretor  do  SAAE  Antônio,  mesmo  durante  as  dificuldades  estão
buscando  o  melhor  para  o  Município.  Rogou  por  suas  indicações  que  são:
disponibilizar a Guarda Municipal para orientação do trânsito no fim de ano e feriados,
no balneário de Guriri, observou que em Guriri  está precisando organizar o trânsito
para melhor fluir; Construção do Centro de Atendimento ao Turista no balneário de
Guriri, preferencialmente na antiga Praça Wilson Gomes, um apoio para os turistas e
para  os  moradores.  O  Vereador  Delermano  solicitou  aparte,  sendo-lhe  concedido,
relatou que tem orgulho de ser nascido em Nativo de Barra Nova, e que o Vereador
Adeci falou com o coração e que o Nobre Edil está onde a população da região do
Nativo o colocou e confiou. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Carlinho Simião, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e
todos os presentes, relatou que a semana está sendo satisfatória, atendeu algumas
Comunidades,  teve  agendas  com  alguns  Secretários,  e  cumprindo  algumas
promessas, no domingo teve uma cavalgada no Nativo, expressou sobre as cobranças
sobre a Comissão Processante, como está o andamento do processo, para poder no
final  emitir  um  relatório  final  para  a  resposta  a  comunidade.  Convocou  aos
componentes da Comissão para uma reunião na próxima segunda, e relatou que logo
o ex Prefeito Daniel Santana será notificado. A seguir, o Senhor Presidente fez a leitura
do  Requerimento  protocolizado  pelos  10  nobres  edis  com escopo  de  inclusão  da
emenda Modificada Nº 003/2021 ao Projeto de Lei Nº 010/2021 na ordem do dia. Ato
continuo,  o  Senhor  Presidente  após  o  deferimento  do  requerimento  suspendeu  a
sessão pelo prazo de 20 minutos para que as Comissões competentes exarassem o
Parecer na indigitada Emenda.  O  RDEM DO DIA  :  em seguida, o Senhor Presidente
submeteu em discussão as Indicações de nºs 750 à 766/2021; ato contínuo, o Senhor
Presidente  concedeu a  palavra  ao Vereador  Cristiano Balanga,  para  discussão da
indicação  nº  757/2021,  que  manifestou-se  defendendo  que  os  profissionais  DTs
possam receber conforme o piso nacional para a valorização destes profissionais no
Município; de imediato o Senhor Presidente submeteu em votação as  Indicações de
nºs 750 à  766/2021,  tendo sido aprovadas por unanimidade. Em seguida, o Senhor
Presidente submeteu em discussão o requerimento nº 022/2021; não havendo quem
quisesse discutir colocou em votação tendo sido aprovado por unanimidade. A seguir,
o  Senhor  Presidente  submeteu  em  discussão  o  Requerimento  nº  023/2021,
concedendo a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira, que rogou para que os demais
nobres  edis  pudessem tomar  uma decisão  que  possa ser  pacifica.  Em seguida  o
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Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que relatou
que seja entregue toda documentação para que possam prosseguir os trabalhos com
transparência.  A  seguir,  o  Senhor  Presidente  realizou  novamente  a  leitura  do
Requerimento  Nº  023/2021  a  pedido  do  Vereador  Adeci  de  Sena.  Em seguida,  o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, que se posicionou
a  favor  do  Vereador  Cristiano  Balanga,  pois  há  muito  vem  sendo  feito  alguns
requerimentos  com o mesmo conteúdo para  diversas secretarias,  sendo esta uma
prerrogativa do trabalho legislativo. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Vereador Lailson da Aroeira, que expressou que observou que essa questão das
exigências do Vereador Cristiano Balanga é algo pessoal, portanto, ele está a favor da
votação na ordem do dia. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Cristiano Balanga, que explicitou: o requerimento de autoria do Vereador que
vos  fala  é  uma  transparência  da  Casa  é  um  documento  onde  a  Secretária  de
Educação vai esclarecer para nós que não está trabalhando somente agora, ela já tem
90 dias na pasta, e o que eu peço é o que a lei vai pedir. Portanto, são documentos
que comprovam que estão tudo dentro da lei. Aí vem o líder do Governo, Lailson, que
tem que esperar, esperar como? Se nós temos o direito de fiscalizar, trarei semana
que vem para vocês verem, pois eu trabalho dia e noite, eu posso ter falhas, e dentro
dos 09 (nove) meses posso dizer para o Plenário e quem votou no Balanga, eu não fiz
para merecer 10, e sim para merecer 09, mas mediante as situações, o Vereador que
vos fala tem que merecer 10, pois temos que fiscalizar e legislar.  Portanto, o meu
Requerimento  está  ali  para  que  possa  ser  colocado  em  votação  para  esta  Casa
mostrar uma transparência e documento que comprova que a Secretaria de Educação
está trabalhando dentro da lei. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a
Vereadora Ciety que expressou que não quer puxar sardinha para o lado de ninguém,
mas a  Secretária  de  Educação,  Edna  Rossin,  assumiu  a  pasta  com menos  de  3
meses, todo documento precisa ser fiscalizado, mas precisamos buscar o diálogo para
chegarmos  a  um acordo,  a  uma legalidade,  por  ela  ter  chegado  na pasta  com 3
meses, precisa de um tempo para organizar e mostrar trabalho. Em seguida, o Senhor
Presidente sugestionou ao vereador Cristiano Balanga que retirasse o Requerimento
da  ordem  do  dia,  e  juntamente  com  a  Comissão  de  Educação,  o  Presidente  da
Comissão Robertinho, que convide a Secretária de Educação para um diálogo sobre a
questão  do  Requerimento,  e  ela  poderá  colaborar  com  o  pedido  que  está  no
requerimento entregando a documentação para os Vereadores para análise, mas caso
ela não colabore o Plenário tomará as medidas cabíveis para ter acesso a indicada
documentação.  A  seguir,  o  Vereador  Cristiano  Balanga  solicitou  a  retirada  do
Requerimento nº 023/2021 da ordem do dia, a qual foi deferido. Relatou que por ser
legislador  em nosso Município  não  pode  deixar  de  solicitar  documentos  ao Poder
Executivo. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em Discussão e votação a
Moção nº 115/2021;  tendo sido aprovada por unanimidade. Em seguida, o Senhor
Presidente submeteu em discussão e votação a Emenda Modificativa nº 003/2021 ao
Projeto de Lei nº 010/2021, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Senhor
Presidente  submeteu em discussão  e  votação  o  Projeto  de  Lei  nº  010/2021  com
Emenda,  que  foi  aprovado  por  unanimidade.   O Senhor  Presidente  submeteu  em
discussão  e  votação  em  Turno  Único,  PROJETO  DE  LEI  N°  028/2021  do  Poder
Executivo, concedendo o Senhor Presidente a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira,
líder do Governo, que rogou aos colegas que aprovassem o projeto de lei para dar
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uma condição melhor  de trabalho aos servidores da assistência  social,  tendo sido
aprovado  por  unanimidade.   Em  seguida,  o  Senhor  Presidente  submeteu em
discussão e votação em Turno Único, o PROJETO DE LEI N° 024/2021 do Poder
Executivo, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente
submeteu em Discussão e votação em Turno Único, PROJETO DE LEI N°. 063/2021
do Poder Legislativo, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor
Presidente submeteu em discussão e votação o arquivamento da Denúncia/Pedido de
Impeachment nº 01412/2021,  tendo sido o arquivamento 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.

                        PAULO FUNDÃO                      KÁCIO MENDES
                           Presidente                       Vice-Presidente

                  CIETY CERQUEIRA                 DELERMANO SUIM
                       1° Secretária                       2° Secretário


