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Ata nº 001/2022 da reunião da 1 ª Sessão Ordinária, realizada aos 04 (quatro) dias 
do mês de janeiro de 2022 (dois mil e vinte dois), 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. 79 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 10 (dez) presentes, 
verificando-se a ausência do Vereador Robertinho de Assis. Alicerçado no art. 98 do 
Regimento Interno, o Senhor Presidente determinou à Senhora Secretária Ciety 
Cerqueira que efetuasse a leitura das Atas nºs 055,56, 57 e 58/2021. Com 
fundamento no § 1º, do artigo 96 do Regimento Interno da CMSM, não tendo 
nenhum Vereador que quisesse retificar as Atas, considerou-as aprovadas por 
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente determinou a Senhora Secretária 
que procedesse a leitura do expediente da Sessão Ordinária do dia 04/01/2022 que 
continha: PODER EXECUTIVO: OF/PMSM/SMGAB N° 617/2021, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001700/2021, datado de 17 de 
dezembro de 2021, que encaminha Resposta da Indicação n°s 774/2021; 
OF/PMSM/SMGAB N° 622/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado 
sob o n° 001704/2021, datado de 17 de dezembro de 2021, que encaminha Resposta 
do Requerimento de  n° 027/2021; OF/PMSM/SMGAB N° 623/2021, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001705/2021, datado de 17 de 
dezembro de 2021, que encaminha Resposta do Requerimento de  n° 028/2021;  
OF/PMSM/SMGAB Nº 627/2021, protocolizado sob o nº 001721/2021, datado de 
20/12/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei Municipal 
sancionada de nº 2.020/2021; Leitura da LEI Nº 2.020/2021, 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 629/2021, protocolizado sob o nº 001722/2021, datado de 
20/12/2021, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei Municipal 
sancionada de nº 2.021/2021; Leitura da LEI Nº 2.021/2021, 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 636/2021, 
protocolizado sob o nº 000001/2022, datado de 03/01/2022, da Prefeitura Municipal de 
São Mateus, que encaminha Lei Complementar de nº 139/2021; Leitura da Lei 
Complementar de nº 139/2021, 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 QUADRO DE PROVIMENTO 
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EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, E SUAS ALTERAÇÕES” 
OF/PMSM/SMGAB Nº 620/2021, protocolizado sob o nº 001703/2021, datado de 17/12/2021, 
da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha PROJETO DE LEI Nº 037/2021, que 
Leitura do Projeto de Lei nº 037/2021, que “DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO DE MÉDICOS ENFERMEIROS E OUROS PROFISSIONAIS PARA ATENDER 
A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS 
DO INCISO IX, ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA  ATUAÇÃO NA SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DA SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”    PODER LEGISLATIVO: 
PROPOSIÇÕES:  Indicações nºs 001 e 002/2022 de autoria do Vereador Cristiano Balanga, 
Seja encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal de São Mateus, as seguintes providências: Término 
da pavimentação da rua Othovarino Duarte Santos, localizada no Bairro Nova São Mateus, 
Construção de Escola de Ensino Fundamental no residencial Vilages, localizado no Bairro 
Litorâneo; Indicações nºs 003 e 004/2022 de autoria do Vereador Delermano Suim, Seja 
encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal de São Mateus, as seguinte providências: Revitalização 
da Praça situada no Bairro Jackeline, Capina e limpeza das ruas localizadas no bairro 
Sernamby;  Indicações nºs 005 e 006/2022 de autoria do Vereador Isael Aguilar, Seja 
encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal de São Mateus, no sentido de interceder junto ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto SAAE, a seguinte providencia: Perfuração de poço 
artesiano na Comunidade de São Domingos, Distrito de Itauninhas, reforma do Ceim Isabel 
Rodrigues Vieira, situado na comunidade de Nova Lima, Distrito de Itauninhas; Indicação nº 
007/2022 de autoria do Vereador Kacio Mendes Seja encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal de 
São Mateus, a seguinte providência: Concessão do Programa de Residência Inclusiva do 
Governo Federal no Município; Indicações nºs 008 e 009/2022 de autoria do Vereador Lailson 
da Aroeira, Seja encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal de São Mateus, as seguintes 
providências: Construção de Sistema de Drenagem Pluvial na rua Santa Rosa  (ponto final), 
situada no Bairro Aroeira, Construção de Rede de Esgoto e Galeria Pluvial localizada no bairro 
Colina; Requerimento nº 001/2022 de autoria do Vereador Adeci de Sena, Seja encaminhado 
ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, as seguintes providências:  Realização 
de audiência pública com todos os seguimentos da sociedade, para discussão do seguinte 
tema: “ Demarcação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e a zona de 

Amortecimento”, em data, horário e local a serem agendados posteriormente.DIVERSOS:, 
Oficio nº 1083/2021/GIGOV/VT protocolizado sob o nº 001674/2021, datado de 15 de 
dezembro de 2021, de autoria da Gerencia Executiva de Governo -  Vitória/ES, que 
notifica  a V. Exa. Paulo Sergio dos Santos Fundão, Presidente da Câmara Municipal 
de São Mateus, quanto ao credito de recursos financeiros, sob bloqueio em 10/12/2021, 
no valor de R$ 242,589,97 (duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove  
reais e noventa e sete centavos), na conta vinculada ao Termo de Compromisso nº 
0352711-34/2011, firmado com o Município de São Mateus, assinado m 28/10/2011, no 
âmbito do Programa PPI FAVELAS, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento 
Regional, que tem por objeto “ Obras de Infraestrutura Produção de 114 UH pelo OGU 
equipamentos comunitários (1 praça, 1 quadra poliesportiva e 1 centro”; Oficio nº 
1012/2021/GIGOV/VT protocolizado sob o nº 001695/2021, datado de 17 de dezembro 
de 2021, de autoria da Gerencia Executiva de Governo -  Vitória/ES, que notifica  a V. 
Exa. Paulo Sergio dos Santos Fundão, Presidente da Câmara Municipal de São 
Mateus, quanto ao credito de recursos 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 o 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 objetivo “ampliação de unidade 
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de atenção especializada em saúde”. PEQUENO EXPEDIENTE: Em seguida o 
Presidente Vereador Paulo fundão transferiu a presidência dos trabalhos da sessão ao 
Vice presidente Vereador Kacio Mendes enquanto o  mesmo fará o uso da Tribuna, O 
Vereador Paulo Fundão iniciou sua fala enaltecendo a abertura do ano legislativo, 
Senhora Vereadora, senhores Vereadores, na qualidade de presidente deste Poder 
Legislativo, trago aqui não apenas meu desejo, mais sobretudo minha esperança de 
que neste ano legislativo de 2022 os nossos trabalhos se deixem inspirar pela 
responsabilidade com o desenvolvimento da nossa amada cidade de São Mateus e 
pela mais profunda sensibilidade às necessidades dos mateenses, sobretudo aqueles 
de renda mais baixa da pirâmide social. Essencial e inescapável é preciso dizer que 
2022 será o ano em que a retomada do crescimento sustentado da economia brasileira 
irá se confirmar e trará esperanças e dias melhores para nossos cidadãos, em especial 
a nós mateenses, que tanto estamos precisando de geração de emprego e renda, aos 
poucos, o mercado de trabalho volta a se aquecer e a gerar novos empregos, 
consoante dito alhures, nossa cidade está necessitando e muito de geração de 
emprego e renda para nossos jovens, que tem saído daqui para outras cidades em 
busca de oportunidades. É preciso diálogo de todas as forças políticas e empresariais, 
pensando sempre em buscar dias melhores para o nosso povo. Neste Parlamento, em 
2021, avançamos, e avançamos muito, votamos tudo que nessa casa chegou em 
benefício da nossa sociedade, cumprimos todos os prazos constitucionais, com a 
devida votação da LOA, PPA e LDO, demos voz ao cidadão através da Tribuna Popular 
como jamais visto em décadas nesta Casa de Leis, conseguimos os prédios para nossa 
sede própria, com o fito de dar cabo de duas décadas de improviso de imóvel de 
empresa privada através de comodato. Resgatamos a memória de muitos cidadãos 
que fizeram história e contribuíram para o desenvolvimento de nossa cidade, 
recebemos inúmeras autoridades, Deputado Estadual, Deputado Federal, Presidente 
da Ordem dos Advogados do Brasil seção espirito Santo, Presidente da 12ª subseção 
da Ordem do Advogados do Brasil, o querido Padre Patrick, pastores, Diretor do Detran 
Estadual, Chefe de CIRETRAN, estudantes, agricultores, representantes dos 
pescadores, e inúmeros outros cidadãos de extrema importância. Cumprimos nosso 
dever, a Câmara é a caixa de ressonância da sociedade conforme sempre expressei. 
Em 2022 avançaremos mais: precisamos senhoras e senhores, imediatamente colocar 
São Mateus nos trilhos do desenvolvimento atraindo investimentos e empresas sólidas 
com o escopo de expurgar essa crise econômica de tantas e tão profundas dimensões 
que afugenta nossos jovens para outros municípios. Parafraseando a nossa sempre 
ministra do Supremo Tribunal Federal Carmem Lúcia, “A POLITICA É O ÚNICO 
CAMINHO. RUMNO AO DESENVOLVIMENTO; A DEMONIZAÇÃO DOS POLITICOS 
NÃO SERVE A NENHUM BOM PRÓPOSITO”. Concluo e diante de todos e de cada um 
reafirmo, uma vez mais, em nome da Câmara Municipal, o nosso compromisso com a 
harmonia e o equilíbrio entre os poderes, a nossa confiança na solução pacífica dos 
conflitos, e a nossa fidelidade absoluta ao povo mateense e as Leis que regem nosso 
País. Muito bem obrigado a todas e a todos os que nos honram com sua presença 
neste recinto e os que nos assistem pelos meios de comunicação social desta Augusta 
Casa de Leis, meu muito obrigado aos zelosos e eficientes servidores que nos auxiliam, 
e a todos os membros da imprensa que cobrem esta casa. Um bom ano Legislativo a 
todos, e um excelente ano de 2022 para São Mateus, para o Espírito Santo e para o 
Brasil. Muito obrigado...em seguida foi concedida a palavra ao Vereador Cristiano 
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Balanga, Senhor Presidente nobres Vereadores e Vereadora Ciety e funcionários desta 
casa, quero desejar a todos um feliz 2022, que possa ser melhor que o ano de 2021, e 
hoje estou aqui com muita alegria fazendo este pronunciamento porque o ano de 2021 
foi um ano muito difícil, pois no início de 2021 tínhamos dez metas mais infelizmente 
devido aos vários obstáculos não conseguimos concretizar todas, quero aqui agradecer 
o vereador Daniel Santana pois o mesmo garantiu que em breve as ambulâncias dos 
bairros SEAC e Paulista serão devolvidas, pois não se pode tirar o direito que é do 
povo, e devolver-lhes a dignidade, e o prefeito afirmou que irá buscar recursos para 
atender essas comunidades, serão contempladas obras como a iluminação da Seac e 
Rodocon, a passagem que liga o Seac ao bairro Morada do Ribeirão, o termino do 
calçamento da rua Betim, o esgoto da Nova Era e Seac, a recuperação da área de lazer 
do bairro Ribeirão, o calçamento do bairro paulista, que já está com o recurso liberado 
dependendo apenas do procedimento de licitação para iniciar as obras, já está em 
andamento o calçamento do bairro Nova São Mateus, queremos a construção de 
unidade de saúde no bairro Paulista com urgência, pois o ano de 2021 já foi embora e 
temos certeza que este ano de 2022, vamos sim concretizar estas obras que 
beneficiará o povo com o apoio de todos nessa Casa de Leis, o prefeito Daniel manda 

um abraço para todos, tenho dito, muito obrigado. GRANDE EXPEDIENTE: Em 
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena que 
iniciou sua fala Cumprimentando de desejando feliz ano novo ao Presidente Paulo 
Fundão, todos os Vereadores, aos presentes e todos os funcionários da Casa de 
Leis, e conclama a câmara e prefeitura a se unir por que legislar é um papel e 
administrar é outro, as estradas do nativo estão intransitáveis pois as fortes chuvas 
que caíram na região deixaram muitos estragos, e de quem o povo vai cobrar?  não 
importa quem seja o vereador da comunidade o importante é que todos se unam 
em benefício das comunidades, pois com essa atitude quem ganha é a população, 
pois a mesma tem que ser ouvida, e através das suas reivindicações nós 
Vereadores temos a obrigação de trabalhar em prol desse povo sofrido, teceu 
comentários sobre a criação da Secretaria Municipal da Pesca, dizendo que agora 
é a hora de correr atrás dos recursos que são inúmeros e que são Mateus foi a 
primeira Prefeitura do Norte do estado a criar esta pasta tão importante para a 
população ribeirinha que depende do pescado para sobreviver, teceu comentários 
ao requerimento de nº 001/2022 de sua autoria solicitando a realização de Audiência 

Pública com todos os seguimentos da sociedade, para discussão do seguinte tema: 
“Demarcação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) e a Zona de Amortecimento”, 
tenho dito, muito obrigado; ato continuo foi concedida a palavra ao Vereador Carlinho Simião 
que inicia saudando a mesa em nome do Presidente Paulo Fundão, saudando todos os 
Vereadores, em seguida discorreu sobre o natal e réveillon em família onde todos se divertiram 
em família, e que ao retornar aos trabalhos foi muito cobrado pela população pois as filas nas 
Unidades de saúde de São Mateus e Guriri estavam com enormes filas pois há uma grande 
falta de médicos para atender aos que ali procuram atendimento de saúde, mais que ficou 
satisfeito porque tem um, Projeto na Câmara que cria cargos de DTs na área de saúde que 
contempla a contratação de médicos, teceu comentários sobre a falta de funcionários no 
cemitério do Nativo, e que a população critica os Vereadores da região por causa do problema, 
e que a mesma coisa acontece com os cemitérios do Centro e do bairro Aviação que estão 
precisando de limpeza e manutenção, e conclama o executivo a resolver tal problema, e finaliza 
sua fala pedindo a todos união para que São Mateus tenha dias melhores; ato continuo foi 
concedido a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua fala  dando boa tarde a todos 
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os presentes e cumprimentando a Mesa e o Plenário dizendo está muito feliz com o nascimento 
de sua mais nova neta hanna, teceu comentários sobre o ano de 2022 que foi um ano muito 
difícil mais graças a Deus chegamos até aqui, manda um grande abraço para a coordenação 
do comitê de Educação no Campo e agradece ao Prefeito Daniel que recebeu o citado comitê 
e garantiu que todas as escolas continuaram de portas abertas, e isso é muito importante para 
a população do campo, teceu comentários sobre as condições das estradas na região do 
quilômetros devido às fortes chuvas que tem assolado a região, e disse que tem a promessa 
do Secretário da agricultura que assim que o empo firmar as maquinas começarão a trabalhar 
para concertar os estragos, teceu comentário sobre a possibilidade do Prefeito Daniel mandar 
Projeto de Lei de abono salarial para os servidores da área da educação, finalizou dando uma 
boa tarde a todos; ato continuo foi concedido a palavra ao Vereador Delermano Suim, que 
iniciou sua fala  dando boa tarde a todos os Saudando o Presidente Paulo Fundão, a Mesa e o 
Plenário seus assessores, os servidores da Câmara e todos a os presentes, ato continuo o 
mesmo teceu comentários sobre o ano de 2021, dizendo que o mesmo foi um ano muito difícil 
para todos e ainda bem que já terminou, disse que talvez algumas metas não foram atingidas 
mais que 2022 chegou e peço a Deus que avançando para 2022 tudo seja diferente e que 
vamos pedir a Deus para que as metas de 2022 sejam atingidas, mais o mesmo agradece a 
Deus que me permitiu estar aqui almejando conseguir vencer e o que o amanhã ainda não sei 
mais o que eu não conquistei em 2021 eu possa conquistar em 2022, não podemos desanimar 
jamais por que dias melhores viram e eu acredito que venceremos este ano, e teremos sim dias 
melhores, fez menção as suas indicações de nºs 002 e 004/2022 e encerrou sua fala 
agradecendo a cada um dos vereadores por esse ano que passamos juntos pois foi um 
aprendizado muito grande, e acredito que para minha vida e de todos eu estão aqui peça 
primeira vez, agradeceu a todos pela paciência que tiveram conosco e que possam perdoar as 
nossas falhas, muito obrigado a todos; ato continuo foi concedido a palavra ao Vereador 
Cristiano Balanga, que iniciou sua fala  dando boa tarde e Saudando a todos os presentes e 
ato continuo disse que a prefeitura tem que o mais breve possível contratar a empresa para 
realização da limpeza dos bairros da cidade, pois há 90 dias, não houve nenhum tipo de 
trabalho do tipo na cidade e não podemos aceitar pois essa é a função dos Vereadores, disse 
ainda que o prefeito enviou o Procurador da prefeitura ao Tribunal de Contas vendo se há 
legalidade  na concessão do abono para os servidores da educação, e terminou fazendo 
menção as indicações de nºs 001 e 002/2022 de sua autoria; Ato continuo antes de iniciar a 
Ordem do dia o Presidente Paulo Fundão leu o Requerimento assinado pelos vereadores Adeci 
de Sena, Lailson da Aroeira, Ciety Cerqueira Carlinho Simião, Delermano Suim, Gilton Gomes, 
Isael Aguilar, Kacio Mendes e Cristiano Balanga que Requerem que seja incluída na Ordem do 
Dia da Sessão Ordinária do dia 04 de janeiro do corrente ano, para votação imediata, em Turno 
Único, o PROJETO DE LEI Nº 037/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe Sobre a 
Contratação por Tempo Determinado de médicos, enfermeiros e outros profissionais para 
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, 
Art.37 da Constituição Federal, para atuação na Secretária Municipal e Saúde e dá outras 
Providências”. Deferido o Requerimento o Presidente suspendeu a sessão por tempo 
indeterminado para as Comissões pertinentes emitirem pareceres ao Projeto de Lei nº 

037/2021    ORDEM DO DIA: Ato contínuo após os pareceres das Comissões 
pertinentes o Presidente reiniciou a Sessão. Em seguida, o Senhor Presidente 
submeteu em votação as Indicações de nºs 001 a 009/2022 tendo sido aprovados 
por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em votação o 
Requerimento de nº 001/2022, tendo sido aprovado por unanimidade, A seguir, o 
Senhor Presidente submeteu em votação o Projeto de Lei nº 037/2021, tendo sido 
aprovado por unanimidade.  Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente 
declarou encerrada a presente Sessão e para constar, 
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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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