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Ata nº 051/2021 da reunião da 43ª Sessão Ordinária, realizada aos 16 (dezesseis) 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 pelo Senhor Vereador Delermano Suim. 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, solicitou que o Vereador Carlinho Simião para que realizasse 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  ao  Senhor  2º
Secretário que efetuasse a chamada dos Senhores Vereadores para verificação do quórum
legal, aos quais responderam 09 (nove) presentes, a Vereadora Ciety Cerqueira, justificou sua
ausência pois está gripada, o Vereador Cristiano Balanga, protocolizou um requerimento, onde
o mesmo está em audiência no Fórum de São Mateus. Alicerçado no art. 98 do Regimento
Interno, o Senhor Presidente determinou ao Senhor Secretário Delermano Suim que efetuasse
a  leitura  das  Atas  nºs 049/2021  e  050/2021.  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  o
Senhor  Secretário  que  procedesse  a  leitura  do  expediente  da  Sessão  Ordinária  do  dia
16/11/2021  que  continha:  PODER  EXECUTIVO  :   OF/PMSM/SMGAB  Nº  557/2021,
protocolizado sob o nº 001484/2021, datado de 11/11/2021, da Prefeitura Municipal de São
Mateus,  que encaminha Projeto de Lei  nº  029/2021;  PROJETO DE LEI Nº 029/2021,  que
“DISPÕE  SOBRE  A CONTRATAÇÃO  POR  TEMPO  DETERMINADO  PARA ATENDER  À
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS
DO INCISO IX, ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DO INCISO VIII DO ART. 116, § 10,
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;
OF/PMSM/SMGAB Nº 558/2021, protocolizado sob o nº 001485/2021, datado de 11/11/2021,
da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei nº 030/2021; PROJETO
DE  LEI  Nº  030/2021,  que  “DISPÕE  SOBRE  A REGULAMENTAÇÃO  DO  SERVIÇO  DE
TRANSPORTE  DE  PASSAGEIROS  EM  VEÍCULOS  DE  ALUGUEL  A  TAXÍMETRO  NO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; OF/PMSM/SMGAB N°
562/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001496/2021, datado
de 12 de novembro de 2021,  que encaminha Resposta do Requerimento de nº 021/2021;
OF/PMSM/SMGAB N° 560/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o
n°  001494/2021,  datado  de  12  de  novembro  de  2021,  que  encaminha  Lei  Municipal
sancionada de n° 2.011/2021; LEI Nº 2.011/2021, 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° 561/2021, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001495/2021, datado de 12 de novembro de
2021,  que encaminha Lei Municipal sancionada de n° 2.012/2021;  LEI Nº 2.012/2021, que
“ESTABELECE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022” PODER
LEGISLATIVO  :   Requerimento  protocolizado  sob  o  nº  001474/2021,  pelo  Vereador
ROBERTINHO DE ASSIS, solicitando o uso da Tribuna Popular, para que o Senhor Sidcley
Ribeiro  Silva  -  Chefe  da  Ciretran  de  São  Mateus,  faça  pronunciamento  sobre  o  Tema
“Relevantes serviços prestados no Município de São Mateus”; Requerimento protocolizado sob
o nº 001489/2021, pelo Vereador CARLINHO SIMIÃO, solicitando o uso da Tribuna Popular,
para  que  o  Senhor  Victor  Lima  dos  Santos  -  Proprietário  da  loja  Sparta  Esportes,  faça
pronunciamento  sobre  o  empreendedorismo  e  serviços  prestados  no  Município  de  São
Mateus;  Requerimento  protocolizado  sob  o  nº  001497/2021,  pelo  Vereador  CRISTIANO
BALANGA, justificando sua ausência na presente Sessão Ordinária, em razão de assuntos
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pessoais.  PROPOSIÇÕES: Indicação nº  767/2021 de autoria  do Vereador Adeci  de Sena,
construção da Sede para os Guarda-Vidas no balneário de Guriri, preferencialmente na antiga
praça Wilson Gomes; Indicações nºs 768 e 769/2021 de autoria do Vereador Carlinho Simião,
extensão da rede elétrica com instalação de postes luminárias nas comunidades Mata Sede,
São Cristóvão e Serraria, no Km 28, Distrito de Nestor Gomes; contratação de ônibus com
tração 4x4 ou com capacidade Off-Road, com ar-condicionado, para atender as demandas do
transporte escolar do interior do município de São Mateus-ES; Indicações nºs 770 e 771/2021
de autoria do Vereador Delermano Suim, reitera a indicação nº 072/2021, que diz respeito ao
calçamento  da  rua  Erix  Pessanha,  situada  no  bairro  Jackeline;  Reitera  a  indicação  nº
242/2021,  que  diz  respeito  a  extensão  de  rede  elétrica  com  instalação  de  postes  com
luminárias  na  localidade  conhecida  como  Aguirre,  situada  em  Nestor  Gomes  –  Km  41;
Indicação  nº  772/2021  de  autoria  do  Vereador  Kacio  Mendes,  construção  de  Clínica  de
Recuperação de Dependentes Químicos, no Município de São Mateus-ES; Indicações nºs 773
e 774/2021 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, reitera a indicação nº 101/2021, que diz
respeito a pavimentação asfáltica da avenida Murilo Mendes, principal acesso aos loteamentos
Parque das Brisas e Vila dos Ventos, no bairro Ayrton Senna; reitera a indicação nº 121/2021,
que diz respeito ampliação e reforma do prédio do Ceim Paraíso Infantil, localizado no bairro
Bonsucesso;  Indicações  nºs 775  e  776/2021  de autoria  do  Vereador  Robertinho de Assis,
extensão de rede elétrica com instalação de 4 postes com luminárias na rua Tropical,  em
Mariricu, lado sul, no bairro Guriri, Município de São Mateus; instalação de 1 (uma) fase de
rede elétrica  na  rua Florianópolis,  situada no Bosque  da Praia,  lado  sul,  no  bairro  Guriri,
Município de São Mateus; Moção nº 116/2021 voto de congratulação do Vereador Carlinho
Simião  ao  Senhor  VICTOR LIMA DOS  SANTOS,  pelos  relevantes  serviços  prestados  ao
Município de São Mateus - ES, por meio de sua conduta enquanto Comerciante e Proprietário
da  loja  SPARTA  ESPORTES;  Moção  nº  117/2021  voto  de  congratulação  do  Vereador
Robertinho  de  Assis,  ao  Senhor  SIDCLEY  RIBEIRO  SILVA,  pelos  relevantes  serviços
prestados na área de assistência social, no município de São Mateus-ES; Moção nº 118/2021
voto de pesar dos Vereadores Robertinho de Assis e Paulo Fundão aos familiares da Senhora
MARLUZA BARBOSA BARCELOS,  em  virtude  do  seu  falecimento  ocorrido  no  dia  11  de
novembro de 2021;  DIVERSOS: Convite, protocolizado  sob o nº 001476, datado de 10 de
novembro de 2021, de autoria da Colônia de Pescadores Z-13, convidando todos os edis para
se reunir na sua Sede, no dia 18 de novembro de 2021, às 13:00 horas, para tratar sobre o
setor pesqueiro. Em seguida, o Senhor Presidente convidou para assentar no banco de honra
desta Casa de Leis o Senhor Sidcley Ribeiro Silva, de imediato convidou o senhor Victor Lima
do Santos para assentar no banco de honra. A seguir o Senhor Presidente realizou a entrega
do certificado de congratulação ao senhor Verediano e sua família da Igreja Batista de Sião.
Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Verediano que iniciou sua
fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu pela oportunidade de
poder  receber  uma homenagem desta  Casa Leis,  relatou que em 1993 teve o prazer  de
receber o título de Cidadão Mateense, há 32 anos chegou a São Mateus casou-se, teve dois
filhos.  Agradeceu ao amigo e Vereador Paulo Fundão pela moção.  Em seguida,  o Senhor
Presidente  concedeu a  palavra  ao Vereador  Delermano que parabenizou ao Verediano,  e
deixou uma passagem bíblica para o Verediano. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra  ao  Vereador  Carlinho  Simião  que  parabenizou  ao  Vereador  Paulo  pelo  voto  de
congratulação. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho
de  Assis  pelos  projetos  de  evangelização  dentro  do  Município.  Em  seguida,  o  Senhor
Presidente  concedeu  a  palavra  ao  senhor  Sidcley  Ribeiro,  que  iniciou  sua  fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, expressou sua alegria em estar nesta
Casa  de  Leis  para  receber  o  certificado  de  congratulação,  há  alguns  anos  começou  sua
caminhada  na  comunidade  São  José  Operário,  na  Pastoral  da  Juventude  um movimento
grande,  na  Paróquia  do  Santo  Antônio.  Relatou  que  sua  luta  pela  juventude  e  pela
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evangelização,  e há alguns dias teve um congresso na Assembleia de Deus que acolheu
inúmeros jovens que procuram ter um futuro e uma esperança, em 2013 teve a campanha da
Fraternidade falava sobre a juventude, e no mesmo ano teve a Jornada Mundial da Juventude
no Estado do Rio de Janeiro com mais de 3 milhões de jovens, expressou que pela sociedade
a juventude não leva as coisas as sério e que não tem um norte na vida, e esses encontros
mostrou que os jovens estão sim buscando algo para o futuro.  Hoje atua como chefe da
CEDETRAN do Município, dentro do Estado do Espírito Santo ele é o diretor mais jovem a
assumir esta instituição, que comanda 4 Municípios.  Em dezembro de 2013 juntamente com
amigas da Paróquia do Santo Antônio,  dentro da Pastoral  da Juventude,  foram ao interior
buscar  mantimentos  para  doarem  para  as  famílias  que  estavam  alojadas  no  Ginásio  do
Município,  em 2015 esteve na cidade de Mariana atuando juntamente  com a Pastoral  da
Juventude  ajudando  as  famílias  que  passaram  pelo  desastre.  Em  seguida,  o  Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes, que parabenizou ao Sidcley pelo
trabalho dentro do CEDETRAN. Em seguida,  o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Adeci, que parabenizou ao Vereador Robertinho pela moção, parabenizou ao Sidcley
pelo trabalho. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano
que parabenizou ao senhor Sidcley pelo trabalho e pelo trabalho do bem que tem realizado
aos que precisam de ajuda. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Robertinho que parabenizou o trabalho do Sidcley e pelo governador ter escolhido o mesmo
para atuar dentro da Cedetran. A seguir, o Senhor Presidente realizou a entrega do certificado
de congratulação ao senhor Sidcley Ribeiro silva. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu
a palavra ao senhor Victor Lima dos Santos, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
Diretora e todos os presentes, fez um breve relato sobre a trajetória de seu pai dentro do
comércio, foi sócio de uma loja com um tio, mais tarde o pai do Victor comprou a parte do tio
transformando mais tarde em Sparta Esportes, tudo que hoje sabe sobre comércio aprendeu
com seu pai. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho
que parabenizou ao Victor pela continuidade do trabalho do pai. A seguir, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Isael, que parabenizou o Carlinho Simião pela moção, onde
os pais dos mesmos eram grandes amigos em Mucurici.  Em seguida, o Senhor presidente
concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes,  que parabenizou ao Victor  pelo belíssimo
trabalho.  A  seguir,  o  Senhor  Presidente  concedeu  a  palavra  ao  Delermano  Suim,  que
parabenizou  o  Carlinho  Simião,  agradeceu  ao  Victor  por  receber  a  todos  em  seu
estabelecimento, relatou que o pai do Victor era um ótimo pescador. Ato contínuo, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que agradeceu ao Victor por ter
vindo a esta Casa de Leis para receber ao voto de congratulação, fez memória de momentos
que  teve  com  o  pai  do  Victor.  Em  seguida,  o  Senhor  Presidente  realizou  a  entrega  do
certificado de congratulação ao senhor Victor Lima G  RANDE EXPEDIENTE  : com 04 (quatro)
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,
expos sua alegria e gratidão pela agenda que teve nesses dias,  o seu filho realizou uma
cirurgia de ligamento de joelho, relatou sobre as visitas nas comunidades Mata Sede, São
Cristóvão na aquisição de rede elétrica, lembrou do Victor da amizade que teve com o pai do
mesmo. Rogou por suas indicações que são:  Extensão da rede elétrica com instalação de
postes luminárias nas comunidades Mata Sede, São Cristóvão e Serraria, no Km 28, Distrito
de Nestor Gomes; Contratação de ônibus com tração 4x4 ou com capacidade Off-Road, com
ar-condicionado, para atender as demandas do transporte escolar do interior do município de
São Mateus-ES, para atendera todos da região. 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 semana passada que teve uma agenda com o Prefeito e o
Deputado Freitas para liberar caminhões para atender a região do Nativo, relatou que teve
uma agenda com a Comunidade de Urussuquara sobre a segurança do local, no sábado teve
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uma agenda  com o  Secretário  sobre  o  setor  de  pesca.  Rogou  por  sua  indicação  que  é:
Construção da Sede para os Guarda-Vidas no balneário de Guriri, preferencialmente na antiga
praça Wilson Gomes, os guardas vidas não tem um local para melhor atender aos turistas de
Guriri.  Ato  contínuo,  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 colega Sidcley Ribeiro, que presta serviços dentro do Município, Católico na paróquia
do Santo Antônio e na Comunidade de São José Operário no Bairro Vila Nova, falou da perca
de uma amiga na semana passada, a Marluza Barcelos, no dia 11 de novembro, e também da
senhora  Lidiane  Marque  Tavares  que  faleceu   no  dia  15  de  novembro.  Rogou  por  suas
indicações que são: Extensão de rede elétrica com instalação de 4 postes com luminárias na
rua Tropical, em Mariricu, lado sul, no bairro Guriri, Município de São Mateus; Instalação de 1
(uma) fase de rede elétrica na rua Florianópolis,  situada no Bosque da Praia, lado sul,  no
bairro Guriri, Município de São Mateus. Em seguida, o Senhor Presidente transferiu a cadeira
da  Presidência  para  o  vice-presidente  para  proferir  seu  discurso.   “Senhor  Presidente,
senhores Vereadores, público aqui presentes, imprensa escrita e falada, quero aqui deixar um
abraço carinhoso a nossa Vereadora Ciety Cerqueira que não se encontra presente, e que
indubitavelmente  não  se  encontra  presente,  de  igual  forma,  o  nosso  Vereador  Cristiano
Balanga que também não pode estar presente hoje, que também faz falta aos debates nesta
Casa de Leis.  O que me traz nesta tribuna hoje,  voltou novamente a conclamar todos os
nobres Vereadores, conclamar a sociedade, a todas as autoridades constituídas no Estado do
Espírito Santo sobre a questão da Universidade Federal de São Mateus, por que estive lendo
uma matéria essa semana, que além do Deputado Federal Evair de Melo, que recebeu muitos
votos do povo mateense e da região norte do Espírito Santo, também tem um outro algoz que
não tem mandato mas que goza de um prestígio com o atual Presidente da República, Jair
Bolsonaro, que trata-se do ex Senador da República, Magno Malta, que está andando pelo sul
do Estado como se fosse um dos grandes autores de tirar a Universidade Federal de direito do
povo mateense e da região norte do sul da Bahia e nordeste de Minas para levar par ao sul do
Estado do Espírito Santo, quero conclamar a todos os políticos, todos aqueles que amam a
região norte, amam  a nossa cidade para que possamos na sexta feira irmos a Barra de São
Francisco onde lá estará presente o Ministro da Educação, precisamos estar irmanados, para
demonstrar que esta causa tem mais de 3 décadas e contou com a participação de inúmeros
autores  político,  e  principalmente  com a sociedade,  o  Dom Aldo  Gerna,  um dos  grandes
baldoardes em trazer para cá o Campus Federal, e agora nós precisamos dele, apesar de hoje
ele está com 90 anos, mas tenho certeza que ele não se furtará de nos ajudar nesta causa
junto  com  a  população  mateense,  para  que  possamos  conquistar  trazer  a  Universidade
Federal para São Mateus, que é uma luta há mais de 30 anos, quero conclamar também o
atual bispo da diocese de São Mateus, Dom Paulo, para que possa juntamente com os demais
padres,  as  igrejas  evangélicas,  as  instituições  religiosas,  Maçonarias,  e  a  sociedade  civil
organizada para lutar conosco para implementar a Universidade que é um direito dos cidadão
mateense e região norte, existe um Projeto de Lei do saudoso e sempre Deputado Gerson
Camata, Projeto esse que já está na Câmara Federal a mais de 20 anos e agora o Projeto de
Lei do Campus Federal de Alegre é de 2015 tem 06 anos o nosso tem 30 anos, nós não
podemos conceber que nos tirem esta Universidade, pois será de extrema importância para
toda a  região norte,  sul  da Bahia,  nordeste de Minas,  quero conclamar todos os agentes
políticos da cidade de São Mateus e do Estado do Espírito Santo para que possamos estar
juntos,  e  não  poderia  deixar  de  fazer  um registro  pela  luta  incansável  pela  Rede  TC de
Comunicações, que não mede esforços para mostrar que é um direito postergado do Município
de São Mateus para que possamos ter a nossa Universidade Federal de São Mateus e meu
repúdio a aqueles que tenta de forma oportunista tirar a Universidade de São Mateus. Também
quero deixar registrado que no domingo eu estive no nosso querido Nativo onde fui muito bem
recepcionado, onde os amigos daquela comunidade trouxeram algumas demandas para que
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possamos melhorar  e  solucionar  juntamente com os nobres  Vereadores  Adeci  de Sena e
Carlinho Simião.  Faço das palavras do Vereador  Robertinho de Assis  as minhas,  também
quero deixar  registrado os meus mais sinceros sentimentos a família  da Marluza Barbosa
Barcelos, uma grande amiga, foi casada um grande amigo, Alécio Cosme, onde tiveram um
filho, o Anderson, e fica aqui ao Anderson meu abraço carinhoso, ele que perdeu o pai de uma
forma repentina e agora veio perder a mãe. E o meu muito obrigado O  RDEM DO DIA  :  em
seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação as Indicações de nºs 767 à
776/2021, tendo sido aprovadas por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em
discussão e votação as moções nºs 116 à 118/2021, tendo sido aprovadas 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


