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Ata nº 054/2021 da reunião da 46 ª Sessão Ordinária, realizada aos 07 (sete) dias
do mês de dezembro 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 Delermano Suim 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 053/2021. 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 07/12/2021 que continha: PODER EXECUTIVO: OF/PMSM/SMGAB N° 593/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001600/2021, datado de 30 de novembro de 2021, que encaminha
Resposta das Indicações n°s 777 à 791/2021; OF/PMSM/SMGAB N° 604/2021, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001645/2021, datado de
06 de dezembro de 2021, que encaminha Resposta das Indicações n° s 792 à
808/2021; OF/PMSM/SMGAB Nº 599/2021, protocolizado sob o nº 001636/2021, datado de 03/12/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de
Lei nº 033/2021; PROJETO DE LEI Nº 033/2021, que “AUTORIZA ABRIR CRÉDITO
ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; OF/
PMSM/SMGAB Nº 601/2021, protocolizado sob o nº 001637/2021, datado de
03/12/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei nº
034/2021; PROJETO DE LEI Nº 034/2021, que “DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE PROFESSORES, PEDAGOGOS E OUTROS PROFISSIONAIS,
PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO PARA ATUAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; OF/PMSM/SMGAB Nº 592/2021, protocolizado sob o nº
001601/2021, datado de 30/11/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei nº 035/2021; PROJETO DE LEI Nº 035/2021, que “ALTERA O
ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 932, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2010, QUE
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE
TICKET ALIMENTAÇÃO OU CARTÃO MAGNÉTICO, PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; OF/
PMSM/SMGAB Nº 605/2021, protocolizado sob o nº 001646/2021, datado de
06/12/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei nº
036/2021; PROJETO DE LEI Nº 036/2021, que “AUTORIZA O CHEFE DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE BEM
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IMÓVEL PÚBLICO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; OF/PMSM/SMGAB N°
596/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n°
001640/2021, datado de 03 de dezembro de 2021, que encaminha Resposta do Requerimento de nº 025/2021; OF/PMSM/SMGAB N° 597/2021, da Prefeitura Municipal
de São Mateus, protocolizado sob o n° 001641/2021, datado de 03 de dezembro de
2021, que encaminha Resposta do Requerimento de nº 026/2021; OF/PMSM/SMGAB
N° 602/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n°
001642/2021, datado de 03 de dezembro de 2021, que encaminha Lei Municipal sancionada de nº 2.018/2021; LEI Nº 2.018/2021, 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” PODER LEGISLATIVO: Requerimento protocolizado sob o nº 001591/2021, pelo Vereador PAULO FUNDÃO, solicitando o uso da Tribuna Popular, para que o Senhor João
Henrique Trevizani - Coordenador do ELDR/INCAPER, faça pronunciamento sobre os
trabalhos realizados pelo Escritório Local de Desenvolvimento Rural de São Mateus –
ELDR, como parte das comemorações pelos 65 anos da Instituição; Requerimento
protocolizado sob o nº 001630/2021, pelo Vereador CRISTIANO BALANGA, solicitando o uso da Tribuna Popular, para que o Senhor Rodrigo Lehnen de Figueiredo - Co merciante ambulante, faça pronunciamento sobre a situação dos comerciantes ambulantes de Guriri; PROJETO DE RESOLUÇÃO DE Nº 002/2021, que “DISPÕE SOBRE
O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO”, de autoria da Mesa Diretora; PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DE Nº 002/2021, que “ALTERA O TEXTO “LEI Nº 001/90” PARA “LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS”; REORDENA O PREÂMBULO; REVOGA A
INTRODUÇÃO; ALTERA O CAPUT DO ART. 1º; ALTERA O CAPUT DO ART. 4º; ALTERA O §1° DO ART. 23; ALTERA O INCISO V, A ALÍNEA “A” E O INCISO VIII DO
ART. 24; ALTERA OS CAPUTS DOS ARTS. 26, 27 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO; REVOGA O ART. 29 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO; REVOGA O INCISO IX DO ART. 31;
ALTERA O CAPUT DO ART. 37; ALTERA OS PARÁGRAFOS 2° E 5° DO ART. 43; ALTERA OS PARÁGRAFOS 1°, 2°, 3° DO ART. 45; REVOGA OS INCISOS III, IV, V, VI,
VII E IX DO PARÁGRAFO 1° DO ART. 46; REVOGA O INCISO I DO PARÁGRAFO 2º
DO ART. 46 E AS ALÍNEAS “A, B, C, D , E”; REVOGA PARÁGRAFO 3º DO ART. 46;
ALTERA O INCISO III DO ART. 47; REVOGA O INCISO V DO ART. 47;ALTERA OS
ARTS. 49, 500, 51, 52 R 53 E ACRESCENTA OS ARTS. 53-A, 53-B, 53-C, 53-D, 53-E,
53-F, 53-G, 53-H, 53-I, 53-J E 53-L AO CAPÍTULO III QUE TRATA SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO; ALTERA O CAPUT DO ART. 55; INSERE O ART. 87-A AO CAPÍTULO IV – DA LEI DO ORÇAMENTO; INSERE AO CAPÍTULO V A SEÇÃO I QUE
TRATA SOBRE OS RECURSOS FINANCEIROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
MATEUS E ACRESCENTA O ART.88-A; ALTERA O § 2º DO ART. 91; INSERE O ART.
98-A E SEUS §§ 1° E 2° AO CAPÍTULO VI QUE TRATA SOBRE A FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA; REVOGA O ART. 105; ALTERA O INCISO XVI DO ART. 107; REVOGA O
§ 4º DO ART. 109; ALTERA O CAPUT DO ART. 110 E O INCISO III; ALTERA O §25
DO ART. 116; REVOGA O PARÁGRAFO ÚNICO E OS INCISOS I, II E III DO ART.
136; REVOGA OS ARTIGOS 137, 138 E 139; ALTERA O INCISO VIII DO ART. 199;
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ALTERA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 201; ALTERA O CAPUT DO ART. 203; ALTERA O INCISO IV DO ART. 228 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DATADA DE 05 DE ABRIL DE 1990”, de autoria da Mesa Diretora PROPOSIÇÕES: voto de congratulação de autoria do Vereador
Cristiano Balanga ao Senhor PABLO EZZER DA COSTA, em virtude das conquistas
obtidas através dos Campeonatos de Tiro Esportivo Capixaba, Carioca e Brasileiro de
2021 na categoria “HandGun Light”, pela difusão do Esporte de Tiro, e por levar o
nome do Município de São Mateus-ES aos mais altos pódios do país DIVERSOS:
Convite, protocolizado sob o nº 001643, datado de 06 de dezembro de 2021, de autoria da Secretaria Municipal de Cultura, convidando todos os edis para o lançamento
do livro Memórias Arquitetônicas do Sítio Histórico Porto de São Mateus - ES, que
será realizado no dia 09 de dezembro de 2021, às 14:30 horas, na Arena Cultural no
Sítio Histórico Porto de São Mateus . Em seguida, o Senhor Presidente convidou os
senhores João Henrique Trevizani, Rodrigo Lehnen de Figueiredo para tomarem
assento no plenário, de imediato o Senhor Presidente convidou a senhora Secretária de Educação Edna Rossini e o Senhor Assessor Carlinho Cunha, técnico contábil. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor João Henrique que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
sua formação é em engenharia agrônoma, apresentou algumas atividades realizadas pela instituição Incaper, foi criada em 1966 como associação ACARI e anos
mais tarde o Incaper, e assim veio se modificando e evoluindo na agropecuária,
tem como missão desenvolver estratégias dentro da agropecuária, é subdistribuída, tendo 5 fazendas de experimentos cientifico, trabalha com energia, meteorologia, trazendo informações, desenvolve pesquisas, monitoramento de atividades
realizada pelo Incaper, haverá concurso de qualidade de pimenta do reino, o primeiro Estado a realizar este concurso. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Robertinho que parabenizou o trabalho do instituto do Incaper
junto com a agropecuária. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Vereador Cristiano que parabenizou o trabalho do Incaper dentro da cidade. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci que parabenizou o trabalho realizado na região do Nativo com o projeto com a aroeira, levou
conhecimento para os moradores, e se colocou à disposição do instituto. A seguir,
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano que parabenizou
o Presidente pela indicação, e parabenizou ao Incaper pelo trabalho realizado e os
desenvolvimentos que trouxe ao Município. Ato contínuo, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião que parabenizou o trabalho do
Incaper ao trazer conhecimento para os moradores do interior. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety, que enalteceu o trabalho
do Incaper juntamente às famílias do campo, que geram alimentos para a população. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio, que
parabenizou o trabalho realizado dentro do Município, pediu que explicasse sobre
os projetos que o Incaper realiza dentro do Município. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Rodrigo Lenhnen de Figueiredo, que iniciou sua
fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que estão sofrendo perseguições políticas, e que o ABAVAN é uma associação com 320 associados. Relatou que trabalharam juntos para que as famílias associadas não ficas-
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sem sem apoio durante o período de pandemia, a Associação ABAVAN existe há
20 anos. Expôs que marcaram uma reunião com o superintendente da Prefeitura
de São Mateus, mas não compareceu e alegou que o Vereador Cristiano Balanga
estaria no local, clamou aos Vereadores para que possam buscar melhorias para
Guriri, pois o bairro está abandonado, sem limpeza já faz algum tempo. Rogou
para que os Vereadores ouçam o clamor dos comerciantes ambulantes, pois os
mesmos estão quase perdendo o espaço por conta das altas taxas que querem
cobrar, as famílias vivem do que ganham de suas vendas. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci que parabenizou ao Rodrigo
pela luta da ABAVAN, fez memória dos festivais pesqueiros e quando necessitaram de apoio a associação ABAVAN os ajudaram. A seguir, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Isael que relatou sobre o abandono de Guriri, e
que os Vereadores estão lutando para a melhoria do Bairro. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Robertinho que solicitou uma reunião
com todos os ambulantes para tentarem resolver as questões das taxas e permanência nos locais a quais lutaram para trabalhar e expor seus produtos. Em seguida o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety que parabenizou da
luta pela ABAVAN, e relatou que entendi o que a associação está passando, e que
é preciso lutar pelas instituições, se colocou à disposição da ABAVAN. A seguir, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio, que parabenizou a luta
e o trabalho da instituição. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Vereador Carlinho, que parabenizou a associação e que é conhecedor das lutas pelo balneário, com a toda a situação quem estão passando, relatou que a pre feitura está contratando uma empresa para realizar a limpeza do balneário. Ato
contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao vereador Delermano que
parabenizou ao Vereador Cristiano pela indicação e se colocou à disposição para
uma reunião com os demais Vereadores juntamente com os associados da ABAVAN. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano
Balanga, que parabenizou a associação ABAVAN pela luta. Relatou que estão querendo a retirada dos ambulantes para a realização de uma feira, como as famílias
de ambulantes vão sobreviver sem a renda de seus trabalhos como ambulantes?
Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Secretária Municipal de
Educação, a senhora Edna, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora
e todos os presentes, expressou sua felicidade pelo convite, é uma oportunidade
da Educação se manifestar sobre as Fake News, recebeu o convite para gestar a
Secretaria Municipal de Educação, recebeu dois meses para diagnosticar e fez algumas colocações sobre os números das escolas que estão em funcionamento.
De imediato o Senhor Presidente concedeu a palavra ao assessor contábil da Prefeitura, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes
colocou em pauta a verba do FUNDEB, o município tem previsão de arrecadação
de mais de 85 milhões de reais do FUNDEB, é um fundo que vem de receitas, é
retirado de tudo que o Município arrecada durante o ano, todos os municípios recolhem, e é rateado para os Municípios de acordo com a quantidade de alunos em
cada escola. É especifico para pagamento dos funcionários do magistério para
aqueles que estão em sala de aula. O Município realizou 55 milhões em pagamen-
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to dos funcionários, se o mesmo não for utilizado as contas da Secretária e do Pre feito são bloqueadas .com esse dinheiro é pago férias, 13º, rescisão de DTs, previsão de INSS a pagar, no final do ano é necessário desembolsar para pagamento
de funcionários do magistério. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que agradeceu ao técnico contábil pelos números do FUNDEB, essa sobra de 70% fica para investir no ano de 2022, já que a
preocupação e que os professores estão recebendo a baixo do piso salarial dentro
do Estado, a preocupação é como adequar o salário ao piso salarial. Em seguida,
o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety que parabenizou o esclarecimento que o técnico contábil. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra a Secretária de Educação, Edna Rossini, que agradeceu ao Carlinho, técnico contábil, pelo apoio, e fez a entrega ao Presidente desta Casa de Leis a docu mentação sobre o diagnóstico dos 4 meses na pasta da Secretária Municipal de
Educação. Há 22 escolas de ensino que estão em alerta, junto com a equipe fizeram levantamentos sobre a documentação que há alguns erros, o descumprimento
das leis que infelizmente os alunos que avançaram para o ensino médio voltaram
para cumprir carga horária no ensino religioso, no ano passado muitos alunos não
tiveram notas, mas foram aprovados, e neste ano tiveram um número significativo
aprovados no IFES, mas infelizmente a educação está defasada em algumas
questões, escolas que estão precisando de reformas precisaram ser interditadas.
Na gestão passada as vagas de ASGs foram instintas e foram contratados estagiários para realizar a tarefa das ASGs, relatou que algumas escolas estão necessitando de limpeza do pátio. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra
a uma mãe que se encontra no plenário, expôs que o diretor foi exonerado por perseguição política, fez um questionamento que na unidade de saúde a filha da mesma está dando reagente para Covid-19, mas dentro da secretaria não dava reagente. E relatou que foi maltratada pela Secretária de Educação dentro da prefeitura, dizendo que a mãe era mentirosa ao dizer que a filha estava com Covid-19. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira,
relatou que é louvável que todos estão questionando, e relatou que não pediu que
dispensasse nenhum diretor, que ele não tem autoridade para contratar e nem
exonerar ninguém, esse poder é da Secretaria de Educação GRANDE EXPEDIENTE: com 01 (um) Vereador inscrito. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu
a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que iniciou sua fala cumprimentando a
Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu a todos que estão lutando por
seus direitos, relatou que sabe que a situação está difícil e disse que terá uma reu nião com a Secretária de Educação, falou que existe uma desvalorização do profissional que ensina seus filhos. Relatou que no último dia 30 de novembro havia
clamado pela rede elétrica da rodovia SEAC ao Rodocon que na última sexta houve um acidente nesse trecho, relatou que nas escolas está tendo somente peixe e
ovo, será que os alunos merecem isso. Solicitou que a Comissão de Educação no
dia seguinte fosse fazer uma visita na Secretaria de Educação, nos ônibus escolares, pois há um bom tempo sem vistorias. Relatou também a exoneração de diversos diretores em 15 dias para finalizar o ano. Deixou uma pergunta, será que as
demissões foi ato de maldade e perseguição da Secretária, Prefeito? Relatou que
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fez um requerimento na sessão pretérita, e negaram de mandar as documentações sobre os ônibus. Relatou que está rodando nas redes um vídeo onde um co lega está denegrindo a imagem de outro. O senhor Vereador Adeci solicitou aparte, a qual foi concedida, relatou que o Vereador Carlinho denegriu a imagem dos
colegas Robertinho de Assis e Adeci de Sena, e explanou que jamais denegriria a
imagem de nenhum dos colegas, e não entendeu o porquê o colega fazer esse
tipo de vídeo, se sentiu agredido e ao funcionário Jailson, o Vereador Cristiano retornando a fala, relatou que lutará sempre pelo bem do magistrado. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que iniciou
sua fala pedindo dispensas das formalidades a qual foi concedida, relatou que o
Vereador Cristiano está destilando o mal dentro do Município, relatou que não entendeu a gravação do Dilton Pinha que fala sobre os Vereadores citados acima, relatou que a Comissão Processante está caminhando como deve, se o Prefeito Daniel for inocente ele vai ser absolvido e se não ele vai pagar o que deve ORDEM
DO DIA: ato contínuo, o Senhor Presidente fez a leitura do Requerimento protocolado pelos 10 nobres Edis e em seguida suspendeu a sessão às 18:29 horas, pelo
prazo de 30 minutos para a emissão dos pareceres das Comissões Pertinentes.
Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em votação a Moção de nº 124/2021,
tendo sido aprovada por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em
votação o Projeto de Lei nº 036/2021, tendo sido aprovado por unanimidade. Ato
contínuo, o Senhor Presidente submeteu em votação o Projeto de Resolução nº
002/2021, tendo sido 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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