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Ata nº 056/2021 da reunião da 10° Sessão Extraordinária, realizada aos 14 (quatorze)
dias do mês de julho de 2021 (dois mil e vinte um), às 18h45 (dezoito horas e quarenta
e cinco minutos), reuniu-se 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 Gilton
Gomes para que fizesse a leitura da Bíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: O
Senhor Presidente solicitou que a Senhora Secretária efetuasse a chamada dos
Senhores Vereadores, para verificação do quórum legal, aos quais responderam 11
(onze) presentes. O Senhor Vereador Adeci de Sena apresentou justificativa para sua
ausência. ORDEM DO DIA: Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em votação o
Projeto de Lei 027/2021, tendo sido aprovado por unanimidade. A seguir, o Senhor
Presidente submeteu em discussão Projeto de Lei nº 034/2021, em seguida o senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que discutiu o Projeto
lembrando que são 07 anos de luta dos servidores públicos DT’s, e que finalmente
agora suas reivindicações foram atendidas, de imediato o Senhor Presidente submeteu
em votação o Projeto de Lei nº 034/2021, tendo sido aprovado por unanimidade. Ato
contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão o Projeto de Lei nº 035/2021,
em seguida, o Senhor presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga,
que relatou que são 08 anos na luta pelo tíquete alimentação, de imediato o Senhor
Presidente submeteu em votação o Projeto de Lei nº 035/2021, 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 Vereadores Presentes.

PAULO FUNDÃO
Presidente

KACIO MENDES
Vice-Presidente

CIETY CERQUEIRA
1° Secretária

DELERMANO SUIM
2° Secretário
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Ata nº 057/2021 da reunião da 11° Sessão Extraordinária, realizada aos 29 (vinte e
nove) dias do mês de dezembro de 2021 (dois mil e vinte um), às 10:00 (dez) horas,
reuniu-se 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 ao vereador Gilton Gomes que
declinou para o Vereador Delermano Suim, para que o mesmo fizesse a leitura da
Bíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: Ato continuo O Senhor Presidente
solicitou que a Senhora Secretária efetuasse a chamada dos Senhores Vereadores,
para verificação do quórum legal, aos quais responderam 10 (dez) Vereadores
presentes, constatando-se a ausência do Vereador Robertinho de Assis. Em seguida,
o Senhor Presidente solicitou a Senhora Secretaria, a Vereadora Ciety Cerqueira que
efetuasse a leitura da Pauta da Sessão Extraordinária do dia 29/12/2021, a qual
continha: PODER EXECUTIVO: OF/PMSM/SMGAB nº 635/2021, protocolizado sob o
nº 001738/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha o Projeto Lei
Complementar nº 005/2021. Projeto de Lei Complementar nº 005/2021 que – “Altera a
Lei Municipal nº 1.192, datada de 12 de dezembro de 2012, que “DISPÕE SOBRE A
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ESTADO DO
ESPIRITO SANTO, DEFINE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E O QUARO DE
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS`, E
SUAS ALTERAÇÕES”; Em seguida, o Senhor Presidente comunicou que a Sessão
seria suspensa por tempo indeterminado para a emissão dos pareceres das
Comissões Pertinentes; Em seguida, após as Comissões Pertinentes emitirem os
pareceres no referido Projeto de Lei Complementar nº 005/2021, o Senhor
Presidente, reabriu os trabalhos ORDEM DO DIA: ato continuo, o Senhor Presidente,
colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar nº 0005/2021, O Vereador
Cristiano Balanga teceu comentários sobre o projeto de lei; O vereador Adeci de Sena
teceu comentários sobre o projeto de Lei e seu grande benefício para os pescadores
da região e que em administrações passadas foram feitas varias reivindicações
solicitando a criação da Secretária da pesca e só agora foram reconhecidos e o
pedido atendido pelo Prefeito Daniel Santana, e termina dizendo que a criação da
secretária não e só mérito deste Vereador, mais sim de todos os Vereadores, em
aparte o vereador Carlinho Simião diz que conhece a luta do vereador Adeci e que a
criação da Secretária vem coroar os esforços do mesmo e dos pescadores da região
e ajudar muito no desenvolvimento do município de São Mateus, Em aparte o
Vereador Delermano Suim teceu comentários elogiando a criação da secretaria e
parabeniza o vereador Adeci pela criação da Secretaria de Pesca;, em aparte a
Vereadora Ciety Cerqueira, parabenizou o Prefeito Daniel Santana por ter tido a
iniciativa de enviar projeto de Lei criando tão importante secretaria a qual beneficiara
muito o comercio pesqueiro do município, finalizando que essa iniciativa é um sonho

383

que se tornou realidade, em aparte o Vereador Isael Aguilar elogiou o Vereador Adeci
pela criação da secretaria e elogiou o prefeito Daniel por ter enviado o projeto para a
criação da mesma, finalizando o Vereador Adeci agradeceu a todos os Vereadores
pela aprovação do projeto, com a palavra o Vereador Gilton Gomes parabenizou o
vereador Adeci disse que seu pai foi pescador e que seu sonho era a criação desta
secretaria e que agora o mesmo se tornou realidade, teceu comentários sobre o
Projeto de Lei dizendo que quem ganha com isso são os pequenos pescadores da
região, agradeceu e parabenizou o poder executivo por enviar tal projeto para
aprovação da câmara. Com os pareceres das Comissões pertinentes pela aprovação
o Senhor Presidente colocou para a votação, em 1º turno sendo aprovado por
unanimidade dos presentes, após votação e não havendo mais nada a tratar o Senhor
Presidente declarou encerrada a presente sessão e convocou uma outra
extraordinária de imediato para a votação em segundo turno do referido Projeto de Lei
Complementar nº 005/2021., 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 Vereadores Presentes.

PAULO FUNDÃO
Presidente

KACIO MENDES
Vice-Presidente

CIETY CERQUEIRA
1° Secretária

DELERMANO SUIM
2° Secretári
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