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Ata nº 002/2022 da reunião da 2ª Sessão Ordinária, realizada aos 11 (onze) dias do
mês de janeiro de 2022 (dois mil e vinte dois), às 15h00 (quinze horas), reuniu-se ordi nariamente 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 Cerquei ra. 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 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. 96 do Regimento Interno, o Senhor Presidente determinou à Senhora Secretária Ciety Cerqueira,
que efetuasse a leitura da Ata nº 001/2021. Com fundamento no §1º, do artigo 96 do
Regimento Interno da CMSM, não tendo nenhum Vereador que quisesse retificar as
Atas, 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 11/01/2022, que continha: PODER EXECUTIVO: OF/PMSM/SMGAB Nº
007/2022, protocolizado sob o nº 000043/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
comunicando a indicação do Vereador Cristiano de Jesus Silva para atuar como Lider
de Governo perante esta Casa de Leis; OF/PMSM/SMGAB Nº 003/2022, protocolizado
sob o nº 000044/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, encaminhando a Lei nº
2.023/2022. Leitura da Lei nº 2.023, que Dispõe sobre a denominação do prédio público municipal da Câmara Municipal de São Mateus, e dá outras providências, .PODER
LEGISLATIVO: leitura do REQUERIMENTO protocolizado sob o nº 000022/2022, pelo
Vereador ROBERTINHO DE ASSIS, requerendo licença do mandato de Vereador para
tratar de interesses particulares, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir do dia
07 de janeiro de 2022; Leitura da EMENDA AGLUTINATIVA N º 001/2022, DE AUTORIA DA Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Agricultura e meio Ambiente, ao PROJETO DE LEI Nº 032/2021, que “INSTITUI A CARTEIRA MUNICIPAL DE INDENTIFICAÇÃO DO AUTISTA (CMIA), DESTIANADA A CONFERIR IDENTIFICAÇÃO À PESSOA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” do
Poder Executivo. PROPOSIÇÕES: Indicações nºs 010 e 011/2022, de autoria do Vereador Adeci de Sena: Retorno das máquinas agrícolas para realização de serviços e
atendimento aos agricultores e moradores do Distrito do Nativo de Barra Nova, patrolamento e manutenção das estradas situadas no Distrito do Nativo de Barra Nova; Indicações nº 012 e 013/2022, de autoria do Vereador Carlinho Simião: Construção de
Centro de Vivência para atender a comunidade e, em especial, a “Associação da terceira Idade Vida Nova Nossa Senhora de Fátima”, na antiga quadra do Apollo, situada no
bairro Fátima, Construção de 01 (um) centro de Educação Infantil Municipal, na antiga
quadra do Apolo, situada no bairro Fátima; Indicações nº 014 e 015/2022, de autoria da
Vereadora Ciety Cerqueira: Aquisição de 01 (um) trator (cortador de grama) para realização de serviços no campo de futebol, para atender toda a região dos Km, Aquisição
de um secador de café para atender a “Associação de Agricultores Familiares da Comunidade São Bento outros Córregos Boa Vista – São Mateus”, localizada no Distrito
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de Nestor Gomes; Indicações nº 016 e 017/2022, de autoria do Vereador Cristiano Balanga: Termino das obras de iluminação do trecho que liga o bairro São Benedito (Rodocon) ao Bairro Seac (Esplanada), as margens da BR – 101, Extensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias na avenida Barão do Timbohy ne rua
Américo Silvares, situadas no bairro Nova são Mateus; Indicações nº 018 e 019/2022,
de autoria do Vereador Delermano Suim: Pavimentação com bloquetes, na rua Elcia
Toscano, situada no bairro Jackeline, Pavimentação com Bloquetes na rua Arnaldo
Bastos situada no bairro Jackeline; Indicação nº 020/2022, de autoria do Vereador Gilton Gomes: limpeza do pátio da Escola “EMEF Vereador Laurindo Samaritano” localizada no bairro Litorâneo; Indicações nº 021 e 022/2022, de autoria do Vereador Isael
Aguilar: Perfuração de poço artesiano na comunidade Itauninhas, Distrito de Itauninhas, Reforma e ampliação do prédio do CEIM “Pingo de Gente”, situado na Comunidade Itauninhas, Distrito de Itauninhas; Indicações nº 023 e 024/2022, de autoria do
Vereador Kacio Mendes: Pavimentação da rua Eliza Rios, situada no bairro Ayrton Senna, Viabilizar estudo para a construção de uma extensão do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), no bairro Guriri; Indicações nº 025 e 026/2022, de autoria do Vereador
Lailson da Aroeira: Pavimentação das ruas Acácio de Oliveira Campos e Santa Rita, si tuadas no bairro São Miguel (nas proximidades da EMEF “Professora Marizete Venâncio do Nascimento” e CEIM “Brilho do Saber”, Reparo e pintura da ciclovia situada na
avenida Dom José Dalvit (trecho compreendido entre os bairros Santo Antônio e Aroeira); Indicações nº 027 e 028/2022, de autoria do Vereador Paulo Fundão: Término do
calçamento da rua Conceição da Barra, lado sul, no bairro Guriri, neste município de
São Mateus-ES, Término do Calçamento da rua Oldemar Faria Santos, lado sul, no
bairro Guriri, neste município de São Mateus-ES; Moção nº 001/2022, de autoria do Vereador Paulo Fundão: VOTO DE PESAR aos familiares do Médico Dr. EDALMO COLODETI SANTOS, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 07 de janeiro de 2022;
Moção nº 002/2022, de autoria dos Vereadores Paulo Fundão e Kacio Mendes: VOTO
DE PESAR aos familiares do Sr. CELSO CLÁUDIO DA SILVA, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 07 de janeiro de 2022, ; Ato continuo o Presidente Paulo Fundão
leu o Oficio nº 20000796549, encaminhado ao Presidente da Câmara Municipal de São
Mateus remetido pelo, Desembargador Federal do TRF2 Marcelo Ferreira de Souza
Granado que comunica que foi proferida decisão nos autos do Habeas Corpus nº
715124-ES no Superior Tribunal de Justiça, vinculado ao Inquérito nº 501458054.2020.4.02.0000, neste tribunal, concedendo parcialmente a Liminar requerida para
suspender os efeitos da decisão de afastamento do investigado Daniel Santana Barbosa, das Funções Publicas inerentes ao cargo de Prefeito do Município de São Mateus,
determinando o seu imediato retorno ao exercício do mandato ate o julgamento do
mérito, acompanha o presente oficio cópia da decisão acima referida e do despacho
proferido no inquérito, Despacho decisão, junte-se o oficio do Superior Tribunal de Justiça, em seguida cumpre-se a decisão proferida pelo STJ no Habeas Corpus nº
715.124 documento assinado eletronicamente por Marcelo Ferreira de Souza Granado,
Desembargador Federal – Relator do processo no TRF2, que comunica oficialmente a
Câmara Municipal de São Mateus da decisão do Superior Tribunal de Justiça. PEQUENO EXPEDIENTE: em seguida o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano
Balanga, que iniciou seu discurso cumprimentando a Mesa em seguida o Plenário e to dos os presentes, em seguida disse que esta muito feliz devido o prefeito Daniel ter
sancionado a Lei 2021/2021, que retornou o ticket alimentação para todos os servido-
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res do poder Executivo, fez também menção ao processo seletivo para contratação dos
DTs da Secretaria de Saúde, também dos DTs, da Secretaria de Educação, e que logo
as secretarias envolvidas estarão publicando os editais de chamamento para estes processos seletivos e finalizou dizendo que o município tem que ter uma preocupação
imensa com os nossos munícipes. GRANDE EXPEDIENTE: Ato contínuo, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena que iniciou seu discurso
cumprimentando: o sr. Presidente, Senhora Vereadora, demais Vereadores que
compõe esta Casa de Leis, os funcionários a plateia presente e nas redes sociais, inici ou tecendo comentários lamentando os problemas enfrentados pela falta de água nas
comunidades do Distrito do Nativo de Barra Nova, e que o prefeito Daniel sempre esteve presente no enfrentamento deste problema, que o mesmo também se preocupa
com as condições das estradas e das escolas do interior, e que está tomando providências para resolver esta situação, disse ainda que, nasci pescador, nasci caranguejeiro e
vou ser sempre um pescador e estou na liderança representando a área da pesca há
mais de 22 anos, e tenho trabalhado duro para desenvolver um grande projeto nesta
área que vai da muito orgulho para todos os mateenses, pois hoje nosso município
tem a terceira Secretaria da Pesca do Estado do Espírito Santo, estamos vendo em noticiários que várias barragens estão com alto risco de rompimento em Minas Gerais e
São Mateus e Conceição da Barra corre o risco de novamente, receber os rejeitos desses rompimentos, e nossa Secretária da Pesca tem de estar ativa e preparada para administrar estes problemas que poderão está por vir, organizando ainda mais os ribeirinhos para lidar com as tragédias que infelizmente acontecem e suas devidas indenizações, finalizou sua fala citando as Indicações de sua autoria de números 010 e
011/2022, ambas solicitando melhorias das estradas do interior; Em seguida foi dada a
palavra ao Vereador Cristiano Balanga que após cumprimentar a mesa e os demais
Vereadores iniciou sua fala tecendo comentários ao término do calçamento da rua Betim no Bairro Aviação, disse ainda que iniciaram-se a limpeza do posto de saúde da escola e do ceim do bairro Seac, agradecendo o Secretário de Obras Albino por atender
suas reivindicações, agradeceu a Secretaria de Defesa Social por disponibilizar um
guarda municipal para guarnecer o Ceim Meu Amiguinho que foi assaltado e que agora
terá um guarda 24 horas por dia e com isso evitar roubos, disse que tem gente boa na
politica que estão disposta a ajudar nosso município, o exemplo é o Deputado Federal
Josias da Vitória que não tem medido esforço para trazer benfeitorias para o Município
de São Mateus, Finalizou seu discurso referindo-se as sua indicações de nºs 0016 e
0017/2022, que se atendidas serão de grande utilidade e dará dignidade para os mora dores do bairro Seac e adjacências, e disse que a preocupação é a distribuição de
agua no interior e ainda lamenta muito pois o município perdeu 10 caminhões-pipa que
chegariam para auxiliar na distribuição de água no interior do município, e o papel do
Vereador e cobrar e buscar ajuda para o nosso município para dar mais dignidade aos
nossos munícipes; Em seguida foi concedida a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira
que após cumprimentar a Mesa, o Plenário os funcionários e o público presente, iniciou
sua fala referindo-se as Indicações de sua autoria de nºs 014 e 015/2021, que solicita a
aquisição de um trator cortador de grama, dizendo que o mesmo se adquirido ira beneficiar todas as comunidades da região dos quilômetros, e disse que agradece ao Artur
da assessoria do Governador Casagrande garantiu a doação do citado equipamento, e
a outra Indicação é a aquisição de um secador de café e é uma demanda para atender
os pequenos produtores de café da mesma região que serão atendidas através da as-
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sociação da comunidade de São Bento, fez referencia a uma agenda que terá no dia
17/01 com o Secretário do Estadual de Agricultura o Sr. Paulo Foletto, em relação as
05 pontes que foram prometidas pelo governo e que são de extrema necessidade para
essas comunidades, disse ainda que o Prefeito Daniel garantiu que enviará Projeto de
Lei concedendo o abono para os servidores municipais, disse ainda que muitos servi dores mandam mensagens querendo saber ser realmente será concedido? Que os DTs
também querem saber se os contratos serão renovados, mais que na verdade será feito um processo seletivo, onde todos terão oportunidades de ingressar no serviço público, disse ainda que essa semana as maquinas estarão chegando nas comunidades
dos Distrito Nestor Gomes e Nova Verona para concertar as estradas principais danificadas pelas intensas chuvas, finalizou agradecendo a todos; Ato contínuo o Vereador
Presidente Paulo Fundão transferiu os trabalhos da Presidência da Mesa ao Vice-presidente Kacio Mendes enquanto o mesmo fara o uso da Tribuna, o Vereador Paulo Fundão iniciou seu discurso congratulando-se com o senhor Presidente Kacio, senhora Vereadora Ciety, senhores Vereadores, servidores, imprensa, e o público que nos assiste
das galerias e através dos meios de comunicação desta Augusta Casa de Leis, boa tarde, “MORRER DE MUITOS ANOS E VIVER MUIOS ANOS, NÃO É A MESMA COISA,
ORDINARIAMENTE, OS HOMENS MORREM DE MUITOS ANOS E VIVEM POUCOS.
POR QUE? PORQUE NEM TODOS OS QUE PASSAM, VIVEM: UMA COISA É CONTAR OS ANOS, OUTRA VIVE-LOS. UMA COISA É VIVER, OUTRA DURAR”. Sob a
inspiração desta lapidar e erudita assertiva do padre Antônio Vieira, inicio este discurso
para me dirigir aos meus pares e a toda sociedade mateense. Nobres Colegas, cabeme, por incumbência da minha própria consciência, nessa honrosa sessão, falar de
duas pessoas magnificas, arrebatados do convívio dos familiares e amigos, inicialmente, expresso aqui sobre nosso querido amigo e médico Dr. EDALMO COLODETTE,
que no convívio diário esbanjava, exalava aquilo que é admirável em todo ser humano,
a alegria contagiante que ele trazia a todo ambiente que frequentava. Dr. Edalmo, era
brincalhão, paciente, bondoso, sempre solícito, afável, e preocupado em dispensar aos
amigos a melhor consideração. Que Deus conforte a todos os familiares, em especial a
minha querida amiga Egmar Loubach, companheira de jornada dos seus últimos 15
anos, seus filhos Alfredo, Bruno e Victor. Deixo aqui registrado nos anais dessa Casa
de Leis esta singela homenagem através da presente Moção de Pesar. Por outro lado,
São Mateus perdeu no ultimo dia 07 de janeiro o senhor Celso Cláudio da Silva, casado com a nossa querida dona Maria Glória Paiva Silva, amiga de todas as horas da minha saudosa tia Iosana Fundão, e proprietária do restaurante Kalifas em Guriri, eles
que são pais de Osvaldo Paiva Silva, Luiz Bento Teixeira da Silva, Gertrudes Maria
Teixeira Bussular, Gustavo Paiva Silva e Priscila Paiva Silva, o senhor Celso, que nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, fixou residência aqui na nossa amada cidade, especificamente no Balneário de Guriri no ano de 2001, e aqui viveu até o dia do seu falecimento, deixou esposa, filhos, netos e bisnetos, fica aqui registrado os nossos mais sinceros sentimentos a todos os familiares do Sr. Celso, em especial a minha querida ami ga dona Glória. Registro aqui ainda o agradecimento ao nosso grande Governador Renato Casagrande que semana passada lançou o edital de licitação das obras do contorno de São Mateus e mais de 100 milhões em obras que serão destinados para obras
em São Mateus, ressalto ainda que tivemos um grande diálogo com o Deputado Fede ral Da Vitória, ocasião em que estiveram presentes também os nobres Vereadores Kacio Mendes, Adeci de Sena, Ciety Cerqueira, Cristiano Balanga e também o Prefeito
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Daniel ontem em sua residência no Balneário de Guriri. Estivemos também ontem visitando a futura sede deste Legislativo no Centro da cidade, acompanhado dos servidores
da Secretaria de Comunicação Gilmar e Maikson, juntamente com a arquiteta Andréia Nor bim e a engenheira Thaís para iniciarmos os primeiros detalhes das reformas dos prédios
através do projeto arquitetônico, tenho dito Senhor Presidente. ORDEM DO DIA: Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação as Indicações de nº s 010 a
028/2022, tendo sido aprovadas por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente submeteu
em discussão e votação as moções de nºs 001 e 002/2022, tendo sido aprovadas por una nimidade, A seguir, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação em Turno Único o Projeto de Lei n° 016/2021, que “DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, DESTINADO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E DRENAGEM, INSTRUMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” De autoria do Poder executivo, com os pareceres favoráveis
das Comissões Pertinentes, tendo sido aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente
em seguida submeteu em discussão e votação em Turno Único, 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”, de
Autoria do Poder Executivo, com o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça,
Direitos Humanos Cidadania e Redação, tendo sido aprovado por unanimidade, ato contínuo o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação em Turno Único o Projeto de
Lei nº 031/2021; PROJETO DE LEI Nº 031/2021, que “ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº
1.738, DE 21 DE JANEIRO DE 2019 QUE AUTORIZOU O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR ÁREA DE TERRAS AO SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE E AO SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; ”, de Autoria do Poder Executivo, com o parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça, Direitos Humanos Cidadania e Redação, tendo sido aprovado por
unanimidade, a seguir colocou em discussão em Turno Único a seguir o presidente submeteu a discussão e votação o veto n° 003/2021 ao; PROJETO DE LEI N° 047/2021, do Poder Legislativo de autoria da vereadora Ciety Cerqueira que “INSTITUI O RECONHECIMENTO DO CARÁTER EDUCACIONAL E FORMATIVO DA CAPOEIRA EM SUAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ESPORTIVAS E PERMITE A CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS
PARA O SEU ENSINO NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICOS”,
com o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos Cidadania e Redação, 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.

PAULO FUNDÃO
Presidente

CIETY CERQUEIRA

KÁCIO MENDES
Vice-Presidente

DELERMANO SUIM
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