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Ata nº 053/2021 da reunião da 45ª Sessão Ordinária, realizada aos 30 (trinta) 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, solicitou que o
Vereador Gilton Gomes de Jesus 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 à Senhora
1ª 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 nºs 052/2021. 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 a Senhora Secretária que procedesse a leitura do
expediente da Sessão Ordinária do dia 30/11/2021 que continha: PODER EXECUTIVO: OF/PMSM/SMGAB N° 581/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
protocolizado sob o n° 001563/2021, datado de 24 de novembro de 2021, que encaminha Resposta das Indicações n°s 767 à 776/2021; OF/PMSM/SMGAB N°
588/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n°
001584/2021, datado de 26 de novembro de 2021, que encaminha Resposta do
Requerimento de nº 016/2021; OF/PMSM/SMGAB N° 589/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001585/2021, datado de 26 de novembro de 2021, que encaminha Resposta do Requerimento de nº 022/2021 PODER LEGISLATIVO: Requerimento protocolizado sob o nº 001578/2021, pelo Vereador ADECI DE SENA, solicitando o uso da Tribuna Popular, para que as Senhoras Kelly Ramalho de Sena e Adriana Borges dos Santos - Presidentes da Associação APESCAMA e da Comunidade da Ferrugem, façam pronunciamentos sobre
demandas e desafios enfrentados pelos pescadores, frente às violações de seus
direitos humanos, sociais e culturais, bem como, referente aos direitos quanto à
sobrevivência e cultura tradicional da pesca, no que concerne a inviabilidade de requerimento e recebimento do seguro defeso; Requerimento protocolizado sob o nº
001592/2021, pelo Vereador PAULO FUNDÃO, solicitando o uso da Tribuna Popular, para que Senhor Herickson Locatelli de Mattos - Presidente do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de São Mateus-ES - SINDSERV, faça pronunciamento sobre o Abono do Fundeb; PROJETO DE LEI Nº 064/2021, que “CRIA O
PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE ÀS NOTÍCIAS FALSAS (”FAKE NEWS”)”,
do Poder Legislativo, de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira PROPOSIÇÕES:
Indicações nºs 792/2021 e 793/2021 de autoria do Vereador Adeci de Sena, recapeamento asfáltico da rua Thêda Figueiredo, situada no bairro de Fátima; extensão
de rede elétrica com instalação de postes com luminárias, na rua Projetada, situada no Distrito de Nativo de Barra Nova (em frente à Igreja Assembleia de Deus);
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Indicações nºs 794/2021 e 795/2021 de autoria do Vereador Carlinho Simião, instalação de 30 (trinta) manilhas, cada uma de 40 (quarenta) polegadas, na Comunidade Mata Sede km - 28, situada no Distrito de Nestor Gomes (próximo à Igreja
São Francisco de Assis, em frente à Escola Comunidade Mata Sede); reitera a indicação nº 369/2021, que diz respeito a capina, limpeza e varrição das ruas e avenidas, lado Norte, no bairro Guriri; Indicações nºs 796/2021 e 797/2021 de autoria
da Vereadora Ciety Cerqueira, perfuração de poço artesiano no Córrego da Estiva,
para atender a Comunidade São Sebastião (com sede na Rodovia Mário Covas,
km 68) e adjacências do Município de São Mateus-ES; que os professores contratados por designação temporária (DT), sejam remunerados de acordo com sua formação; Indicações nºs 798/2021 e 799/2021 de autoria do Vereador Cristiano Balanga, que o Município dê sequência no processo de desapropriação do terreno,
com área de recuo de 520m de frente e 80m de fundos, do imóvel denominado talhão E4AN12, de posse da empresa Suzano Papel e Celulose, localizado na entrada da Comunidade Divino Espírito Santo, para a construção de escola, unidade de
saúde, cemitério, base para patrulha rural e área de lazer com campo de futebol
gramado, quadra de areia, parquinho e ambiente de convivência; pavimentação,
com bloquetes, em todas as ruas, situadas no bairro Paulista, com dimensão de
9.000 m2 (nove mil metros quadrados) de área; Indicações nºs 800/2021 e
801/2021 de autoria do Vereador Delermano Suim, demarcação com placas de sinalização de vagas para vans e ônibus escolares, em todas as escolas, no Município de São Mateus -ES; reitera a indicação nº 051/2021, que diz respeito a perfuração de poço artesiano na Comunidade km - 28, às margens da Rodovia Miguel
Curry Carneiro, Distrito de Nestor Gomes; Indicações nºs 802/2021 e 803/2021 de
autoria do Vereador Isael Aguilar, retomada da obra do Prédio da Escola Viva, na
Comunidade Nova Vista, Distrito de Itauninhas; reitera a indicação nº 013/2021,
que diz respeito ao calçamento da rua Oswaldo Schuback, situada em Itauninhas;
Indicação nº 804/2021 de autoria do Vereador Kacio Mendes, Realização da contenção da erosão formada no Campo do ABC Futebol Clube, situado no bairro Cohab; Indicações nºs 805/2021 e 806/2021 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, capina, limpeza e retirada de entulhos nas ruas do bairro Ayrton Senna; capina,
limpeza e retirada de entulhos nas ruas do bairro Bonsucesso I, II e III; Indicações
nºs 807/2021 e 808/2021 de autoria do Vereador Robertinho de Assis, pavimentação da rua Mucurici, com extensão de aproximadamente 500 (quinhentos) metros,
localizado próximo ao Ceim André Orlandi Nardoto, lado sul, no bairro Guriri; Que
todos os veículos próprios e das empresas terceirizadas, que prestam qualquer
tipo de serviços a esta municipalidade, estejam devidamente identificados, com os
seguintes dizeres: “Veículo a serviço da Prefeitura Municipal de São Mateus”; Requerimento nº 027/2021 de autoria do Vereador Isael Aguilar, relação de todos os
repasses financeiros realizados pelo Governo Federal e Estadual ao Município de
São Mateus, exclusivamente para o enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus, no período de janeiro de 2021 a presente data; relação de todos os contratos celebrados para o enfrentamento da pandemia, no período de janeiro de 2021
até a presente data, separados por atividade e por modalidade de contratação (licitação ou dispensa de licitação); relação de todos os pagamentos efetuados no pe-
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ríodo de janeiro deste ano até a presente data, devidamente separados por Secretaria e número de contrato celebrado; Moção nº 120/2021 voto de congratulação
do Vereador Adeci de Sena à Senhora ADRIANA BORGES DOS SANTOS, pelos
relevantes serviços prestados aos pescadores à frente da Associação de Pescadores, no Município de São Mateus/ES; Moção nº 121/2021 voto de congratulação
dos Vereadores Adeci de Sena e Paulo Fundão à Senhora KELLY RAMALHO DE
SENA, pelos relevantes serviços prestados aos pescadores à frente da Associação
APESCAMA, no Município de São Mateus/ES; Moção nº 122/2021 voto de pesar
de todos os nobres Edis aos familiares do Senhor PERGENTINO DE VASCONCELOS, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 18 de novembro de 2021; Moção nº 123/2021 voto de pesar do Vereador Paulo Fundão aos familiares do Senhor JOSETE MALVERDI DOS SANTOS, em virtude do seu falecimento ocorrido
no dia 26 de novembro de 2021 DIVERSOS: OFÍCIO nº 1012/2021/GIGOV/VT,
protocolizado dia 29/11/2021 sob o nº 001588/2021, 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 ao crédito de recurso financeiros, sob bloqueio, em 25/11/2021, no valor de R$617.735,94 (seiscentos
e dezessete mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), na
conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 825861/2015 - Operação 1028274-70,
firmado com Fundo Municipal de Saúde de São Mateus, assinado em 31/12/2015,
no âmbito do Programa Aperfeiçoamento do SUS, sob a gestão do Ministério da
Saúde, que tem por objeto “ampliação de Unidade de Atenção Especializada em
Saúde”. Em seguida, o Senhor Presidente realizou a entrega da placa de Titulo honorário de Cidadão Mateense para a senhora Déia Calmon Fernandes. Ato contínuo, o Senhor Presidente convidou a senhora Kelly Ramalho de Sena, a senhora
Adriana Borges dos Santos e o Senhor Herickson Locatelli de Matos para ocuparem assento no banco de honra, de imediato o Senhor Presidente concedeu a palavra a senhora Kelly Ramalho de Sena, que iniciou sua fala cumprimentando a
Mesa Diretora e todos os presentes, realizou uma breve apresentação sobre a associação pesqueira, relatou que estiveram em Brasília em busca de manter os benefícios que para a associação de pescadores. Relatou sobre as lutas que o setor
pesqueiro trava todos os dias para poder realizar os projetos que o setor tem den tro da Colônia, o objetivo da ida em Brasília foi por condições de trabalho, falou so bre as dificuldades de recadastramento dos pescadores. Relatou sobre a educação que teve dentro da pesca, o pai foi o fundador da associação e hoje tem orgu lho de estar a frente da associação, relatou da importância da classe, pois é por
causa desta classe pesqueira que coloca o peixe na mesa da família brasileira. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a senhora Marlucia, que iniciou
sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que está
representando a Adriana que por motivos maiores, expressou sua indignação sobre a Fake News sobre o Vereador Adeci de Sena, que o mesmo foi para Brasília
passear e quem pagou o passeio foi a população mateense, a mesma questionou
se barra de camping é hotel de luxo e se marmitex é comida de luxo. Em seguida,
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes que parabenizou o Vereador Adeci pelo trabalho lindo que tem realizado dentro do setor pes-
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queiro. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao vereador Robertinho de Assis, que parabenizou ao Vereador Adeci pelo trabalho e pelo movimento
que tem realizado no setor pesqueiro. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu
a palavra ao Vereador Cristiano Balanga que relatou que acompanhou o trajeto do
Vereador pela luta do setor pesqueiro e marisqueiro. A seguir, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim que parabenizou o Adeci pelo
trabalho realizado a frente deste movimento, deu uma palavra de motivação sobre
não desanimar diante das dificuldades. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que parabenizou a Vereador Adeci
que vem trabalhando pela região em busca do melhor para a população. A seguir,
o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety que parabenizou ao
Vereador Adeci pelo trabalho, deixou uma palavra de nunca deixar de batalhar,
pois enquanto as associações tiverem quem busca o melhor, sempre terão algo
para mover a sociedade. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Kacio mendes, que parabenizou a presidente da associação pelo trabalho e se colocou a disposição da associação de pesca. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci, que agradeceu a oportunidade em
poder lutar pelo setor pesqueiro, e que esse movimento que foram para Brasília
movimentou muitos Estados em prol do setor pesqueiro. Ato contínuo, o Senhor
Presidente realizou a entrega do certificado de congratulação a senhora Kelly Ramalho de Sena. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Herickson Locatelli de Matos que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e
todos os presentes, relatou sobre a preocupação em relação ao abono, e que estão fazendo um levantamento de dados se há possibilidades de poder dar este
abono aos profissionais DTS, relatou também que a população pode estar visualizando estes documentos, falou sobre o congelamento que houve dentro da pandemia, que até dezembro não pode haver aumento de salário, mas a partir de janeiro
se pode realizar o aumento. Desde de 2015 que não há reajustes de salário e desde 2013 que o ticket de alimentação está no valor de R$310,00. O Decreto Federal
do combate ao Corna Vírus que altera a Lei Complementar 101/2000, esta Lei é
sobre o congelamento do aumento dos salários dos funcionários públicos, até dezembro, a partir de janeiro pode haver mudanças para poder estar aumentando o
salário. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga que relatou que esteve no movimento dos funcionários públicos, relatou que todos estão sabendo das dificuldades dos professores, relatou também
que a lei onde os professores não podem usar o transporte escolar municipal, que
esta lei é estadual e não municipal, pois os professores do Estado tem difícil acesso, já os Municipais não tem, precisam sair de casa ás 4 da manhã para poder
chegar na escola no horário para não prejudicar os alunos, e que nem água podem beber, os pais e professores realizam rifas para comprar bebedouros e o conselho quer implantar um processo administrativo. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety que relatou que trabalhou na educação
por 30 anos, e que tem sido procurada por grupos de professores para ajudar nes tes quesitos, expressou que buscou ajuda com a Secretária para poderem resolver
essa questão e dar o retroativo do início do ano até os últimos dias trabalhados. A

363

seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho de Assis,
se colocou à disposição da classe de professores para uma reunião, relatou que
não estão aqui para fazer politicagem, mas que precisam realizar um diálogo que
possa atender a todos os professores. Em seguida, o Senhor presidente concedeu
a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira, que relatou que no dia da manifestação
e que no final da manifestação havia ficado alguns professores que o mesmo convocou para uma reunião com o Prefeito Cafeu, que se disponibilizou em ajudar a
categoria. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano, que relatou que o diálogo é a melhor forma de proceder e resolver algu ma situação, expressou seu desejo que as instituições possam caminhar juntos
pelo bem da classe dos professores. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu
a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que relatou sobre a reunião que teve com
o Prefeito Ailton Cafeu e alguns vereadores sobre este assunto, e se colocou à disposição do Herickson. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci que relatou que é funcionário público e que todos estão sofrendo com
esta situação de salário congelado. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Kacio, que relatou que é filho de funcionária pública e que
sabe das dificuldades que esta classe tem passado, se colocou à disposição
GRANDE EXPEDIENTE: com 06 (seis) 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, fez memória da semana pretérita que esteve presente em Brasília em buscas de melhorias para o setor
pesqueiro onde teve somente apoio de alguns Deputados, relatou sobre a prova
de vida que o setor pesqueiro precisa realizar de 3 em 3 meses. Em 2022 as colônias terão que entrar em contato com as Prefeituras para que emitem as carteiras
de pescador profissional, esteve presente no Nativo fazendo prestações de conta
dos trabalhos. Rogou por suas indicações: Recapeamento asfáltico da rua Thêda
Figueiredo, situada no bairro de Fátima, para dar acessibilidade a população daquela localidade; Extensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias, na rua Projetada, situada no Distrito de Nativo de Barra Nova (em frente à
Igreja Assembleia de Deus), pois o local é escuro e perigoso. Ato contínuo, o Se nhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou a
sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes. Rogou por suas
indicações que são: Perfuração de poço artesiano no Córrego da Estiva, para
atender a Comunidade São Sebastião (com sede na Rodovia Mário Covas, km 68)
e adjacências do Município de São Mateus-ES, é de suma importância para a população daquela adjacência, o Vereador Cristiano solicitou a parte a qual foi concedida que fez o seguinte questionamento que o poço é para a comunidade ou
para a associação, a Vereadora respondendo relatou que é atender a associação
e melhor atender a comunidade; que os professores contratados por designação
temporária (DT), sejam remunerados de acordo com sua formação. Relatou que
na semana passada encontraram a dona Sebastiana morta em sua residência, e o
auxílio funeral não os atendeu, e logo após entrou em contato com o Secretário
Henrique que estava em Brasília, mas deu as coordenadas que precisavam percorrer para o atendimento aos familiares. Relatou que esteve na semana passada
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no gabinete do Prefeito atrás de melhorias para a Escola Família Agrícola de Nestor Gomes. 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, fez memória das notícias boas que o trouxe até a tribuna neste dia,
vem ouvido de minoria que os parlamentares não tem trabalhado, mas os mesmos
tem se preocupado com as comunidades, tem alguns pedidos de calçamentos das
ruas das comunidades e das reformas das Unidades de Saúde. Rogou por suas
indicações que são: Capina, limpeza e retirada de entulhos nas ruas do bairro Ayrton Senna; Capina, limpeza e retirada de entulhos nas ruas do bairro Bonsucesso
I, II e III. A seguir, o Senhor presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano
Balanga, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez um esclarecimento da Comissão Processante, que teve somente duas reuniões para esclarecimentos dos trabalhos para dar resposta a população, relatou
sobre a sujeira da cidade. Relatou sobre a manifestação dos professores na semana passada a qual pediu ao Prefeito interino uma explicação e posicionamento sobre o abono dos professores, teve uma reunião com os ambulantes que questionaram sobre a cobrança de valores que está acima do que podem pagar, e estão trazendo uma feirinha para ocupar o lugar dos ambulantes. Rogou por suas indicações que são: Que o Município dê sequência no processo de desapropriação do
terreno, com área de recuo de 520m de frente e 80m de fundos, do imóvel denomi nado talhão E4AN12, de posse da empresa Suzano Papel e Celulose, localizado
na entrada da Comunidade Divino Espírito Santo, para a construção de escola,
unidade de saúde, cemitério, base para patrulha rural e área de lazer com campo
de futebol gramado, quadra de areia, parquinho e ambiente de convivência; Pavimentação, com bloquetes, em todas as ruas, situadas no bairro Paulista, com dimensão de 9.000 m2 (nove mil metros quadrados) de área. Ato Contínuo, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que o Vereador
Cristiano havia falado que a Comissão Processante não está andando, mas está
aqui os membros que estão trabalhando para que a comissão caminhe como tem
que ser, houve inúmeras tentativas de notificações ao Prefeito mas foram frustradas as tentativas, fizeram a notificação no Diário Oficial e no jornal da região, en tão a Comissão está sim correndo como a forma da lei exige. Fez memória da semana passada, que estiveram na Comunidade da Gameleira, fez outras visitas em
Guriri, fez uma indicação de manutenção da ilha, foram retirados inúmeros caminhões de entulho e sendo patrolado, teve uma reunião com o ex Vereador Laurinho sobre as cavalgadas e os apreciadores, montando um calendário das cavalgadas para poder voltar, esteve no bairro Inocoop onde chove alaga, que precisa de
reparos. Rogou por suas indicações que são: Instalação de 30 (trinta) manilhas,
cada uma de 40 (quarenta) polegadas, na Comunidade Mata Sede km - 28, situada no Distrito de Nestor Gomes (próximo à Igreja São Francisco de Assis, em frente à Escola Comunidade Mata Sede), pois a água está jorrando nas estradas dificultando a passagem de carros e pedestres; reitera a indicação nº 369/2021, que
diz respeito a capina, limpeza e varrição das ruas e avenidas, lado Norte, no bairro
Guriri. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Deler-
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mano Suim que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que também tem enfrentado dificuldades neste mandato, assim
como outros colegas, relatou que está junto com a Vereadora Ciety na luta pela
escola Família Agrícola, relatou que a Comunidade do Km 28 e adjacências fez um
agradecimento por estarem recebendo água potável. Rogou por suas indicações
que são: Demarcação com placas de sinalização de vagas para vans e ônibus escolares, em todas as escolas, no Município de São Mateus -ES, há ruas próximas
as escolas que estão parados em lugares que atrapalham o trânsito ou colocando
a vida das crianças em risco; reitera a indicação nº 051/2021, que diz respeito a
perfuração de poço artesiano na Comunidade km - 28, às margens da Rodovia Miguel Curry Carneiro, Distrito de Nestor Gomes ORDEM DO DIA: Em seguida, o
Senhor Presidente submeteu em discussão as Indicações de nºs 792 à 808/2021,
tendo sido aprovadas por unanimidade. Em seguida, o Vereador Cristiano Balanga
solicitou que incluísse o Requerimento nº 028/2021, e o Vereador Robertinho solicitou que incluísse Requerimento 029/2021 na ordem do dia, a qual os dois Requerimentos foram deferidos. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação os Requerimentos nº s 027/2021 à 029/2021, tendo sido aprovados por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e
votação as Moções nºs 120 à 123/2021, aprovadas por unanimidade. Em seguida,
o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação em Turno Único, o PROJETO DE LEI N° 029/2021, 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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