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Ata nº 004/2022 Da reunião da 4ª Sessão Ordinária, realizada aos 31 (trinta e um)
dias do mês de janeiro de 2022 (dois mil e vinte dois), às 15h00 (quinze horas), reu -
niu-se ordinariamente na Câmara Municipal de São Mateus - Estado do Espírito San-
to, 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 Verea-
dora Ciety Cerqueira. O Senhor Presidente fez a abertura da sessão proferindo as se-
guintes palavras: “Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nos-
sos trabalhos”. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou que o Vereador Gilton Go-
mes 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(licencia-
do). Alicerçado no art. 96 do Regimento Interno, o Senhor Presidente determinou à
Senhora Secretária Ciety Cerqueira, que efetuasse a leitura da Ata nº 003/2021. Com
fundamento no §1º, do artigo 96 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 lei-
tura do expediente da  Sessão Ordinária do dia 31/01/2022, que continha:  PODER
EXECUTIVO  :     OF/PMSM/SMGAB Nº 031/2022, protocolizado sob o nº 000106/2022,
da Prefeitura Municipal de São Mateus, datado de 11 de janeiro de 2022, que encami-
nha Resposta das Indicações de n°s 029 à 043/2022; PODER LEGISLATIVO  :   PRO-
POSIÇÕES: Requerimento protocolizado sob o nº 000097/2022, de autoria do Verea-
dor Adeci de Sena: Solicitando o uso da Tribuna Popular, no dia 25 de janeiro de 2022
para que o senhor Flávio Messias Soares – Presidente da Associação da Comunida-
de de Barra Seca, faça pronunciamento referente as demandas e desafios enfrenta-
dos pelos moradores frente as violações de seus direitos humanos e sociais;  Reque-
rimento protocolizado sob o nº 000118/2022, de autoria do Vereador Paulo Fundão,
solicitando o uso da Tribuna Popular, para que a senhora Solange Polito Areia Lodi –
Professora, faça pronunciamento homenageando os professores que perderam suas
vidas no domingo dia 23 de janeiro de 2022;  Requerimento protocolizado sob o nº
000098/2022, de autoria do Vereador Isael Aguilar, justificando sua ausência na Ses-
são ordinário do dia 25 de janeiro de 2022, porquanto, o mesmo se encontrava de
atestado médico, devido a contaminação por Covid-19, DIVERSOS: Leitura do oficio
protocolizado sob o nº 000053/2022, datado de 12 de janeiro de 2022, de autoria da
Vereadora Suplente Elizangela Cristina do Nascimento, requerendo a sua convocação
para tomar posse no cargo de Vereadora em substituição ao Vereador Robertinho de
Assis. Em seguida o Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga,
que iniciou seu discurso cumprimentando a Mesa em seguida o Plenário, os servido-
res, todos os presentes e os internautas, relatou que passou por momentos de grande
aflição pois sua mãe ficou 26 horas internada no Hospital Roberto Silvares, onde foi
marcado para fazer um cateterismo mais não o realizaram causando muita angustia,
saiu do Hospital e procurou ajuda através do Prefeito Daniel Santana, do Presidente
da Câmara Dr. Paulo e o Deputado Josias da Vitória e conseguiu uma transferência
para o Hospital Rio Doce em Linhares, e que após 30 minutos a mesma foi operada,
pois estava com duas veias do coração entupidas, relata que se não tivesse havido
esse socorro e a mesma não tivesse sido transferida teríamos perdido minha mãe, é
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muito triste pois minha mãe sofreu um AVC as 08 horas da manhã e só foi operada no
dia seguinte as 13 horas, essa situação está muito difícil pois não tiveram compromis-
so, pois minha mãe só foi atendida depois que o prefeito e o presidente ligou e isso
não pode acontecer, Deus está olhando pelos políticos de nosso Município e do nos-
so Estado, e as vezes as pessoas usam os meios de comunicação não para fazer o
bem e sim o mal, quero aqui agradecer ao Sargento Valter e toda a equipe do Gover-
nador Renato Casagrande, esta Casa de Leis e o Prefeito Daniel, o momento é de
gratidão e quero aqui agradecer a todos que me estenderam a mão nesse momento
tão difícil  e delicado.  G  RANDE EXPEDIENTE  :   Ato contínuo, o Senhor Presidente
concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira que iniciou seu discurso cumprimen-
tando: o Sr. Presidente, demais Vereadores que compõe esta Casa de Leis, os funcio-
nários a plateia presente e que acompanha nas redes sociais, e um abraço especial
para todo o grupo LGBQIMAIS, iniciou tecendo comentários sobre agenda realizada
com o Secretário Estadual de Agricultura Sr. Paulo Foleto onde foi reivindicar as 5
pontes da região dos quilômetros, pois foram dadas ordens de serviços em 26 de se-
tembro mais infelizmente ainda não saíram do papel, foi uma conversa muito impor-
tante e em breve essas obras irão acontecer peço as comunidades que aguardem
confiantes porque o secretário garantiu que as obras saíram o mais breve possível,
esteve também em agenda com o Senador Fabiano Contarato onde foi discutido a
questão da captação de água, reforma de todas as escolas do campo, e aquisição de
ambulâncias para o município de São Mateus, saímos dessa reunião bem otimistas,
finalizou fazendo referencias as suas duas Indicações apresentadas nesta sessão;
Com a palavra o Vereador Carlinho Simião, que iniciou seu discurso cumprimentando
a Mesa Diretora, os demais Vereadores, o público presente, servidores e os internau-
tas, solidarizou-se com o Vereador Cristiano Balanga pela enfermidade de sua mãe,
em seguida fez referência e concordou com o com o mesmo em relação a dificuldade
que as pessoas encontram para completar uma ligação ou usar a internet dentro do
hospital, pois para ter uma ligação descente tem que sair para o pátio, salientou ainda
que lá no hospital existem pessoas com mais de 30 anos de serviços prestados e
quase na hora de se aposentar, e que o hospital precisa com urgência ser contempla-
do com um concurso público para renovar seu quadro de servidores, pois o mesmo
está defasado, em relação a pessoal, mais que ainda é o hospital de maior referência
da região, e que sem o mesmo a situação seria muito pior, continuou sua narrativa fa-
zendo referência as péssimas condições das vias públicas do Balneário de Guriri, que
se encontra com muitos buracos, verdadeiras bacias, totalmente intransitáveis, disse
ainda que como presidente da Comissão Processante, está tendo muita dificuldade
para a realização dos trabalhos pois é muito cansativo, e se não bastasse ainda teve
o surto de Covid19 que se alastrou na Câmara, pediu ajuda de todos dizendo que não
está sendo fácil chegar a um veredicto final, finalizou fazendo referências as suas in-
dicações apresentadas nessa sessão; Com a palavra o  Vereador Cristiano Balanga
iniciou seu discurso cumprimentando a Mesa disse que é com muita honra que sobe
nesta Tribuna pois participou da cerimônia de entrega do calçamento da rua Betim no
bairro Aviação, pois ali foi realizado um sonho de 20 anos dos moradores daquela rua
que sofriam com poeiras em tempos de estiagem e lamas e buracos em tempos de
chuvas e vossa excelência se lembra de que andamos na lama e  agora temos orgu-
lho de terem uma rua pavimentada,   criticou um ex-vereador que foi as redes sociais
dizer que foi o autor da emenda daquela obra, parabenizou o prefeito pela sanção do
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abono para os servidores da educação,  chamou a atenção dos fofoqueiros  das re-
des sociais  que disseram que eu cobrava providências em relação aos ônibus do
transporte escolar, e agora todo os veículos estão trafegando regulares, fiz o meu pa-
pel de fiscalizador para dar segurança aos estudantes do nosso município,  dirigindo-
se ao Presidente da Comissão Processante o Sr. Carlinho Simião fez menção tam-
bém aos últimos acontecimentos da Comissão Processante da qual faz parte, disse
que a forma como foi solicitado a contratação das advogadas para assessorar a Co-
missão está equivocada pois não atende a Lei 866/93, que está indignado com a acu-
sação que lhe foi atribuída de ter empurrado uma das advogadas, dizendo que não há
imagem que prove tal ato, criticou também a forma como imagens de cheques do De-
putado Federal Josias da Vitória e que estavam no processo da Polícia Federal, e que
foram disponibilizados para a Comissão estarem circulando em grupos de redes soci-
ais, dizendo que se trata de algo muito grave e que jamais poderia ter acontecido, fri-
sou que essa comissão tem que ser parcial e não denegrir ninguém e tem que falar a
verdade, por que o povo lá fora está ouvindo e vendo tudo, temos que ter responsabi-
lidades, e faço aqui um desafio se houver uma  imagem minha empurrando ou batido
em qualquer advogada como fui acusado, vou responder juridicamente, caso contrário
eu entrarei com processos contra todos que usaram meu nome para me acusar nas
redes sociais; como foi citado o Vereador Carlinho Simião pediu direito de resposta,
deferido pelo presidente o mesmo iniciou sua fala dizendo que a Comissão Proces-
sante foi criada para investigar os atos citados no Inquérito da Policia Federal, e não
tem ninguém do lado de A, B ou C, nós sabemos que vossa excelência defende um
lado e na verdade teria que ser imparcial, Senhor Vereador Sr. Cristiano Balanga eu
sito o nome dele, pois ele bateu nessa mesa aqui parecendo que iria quebrar essa
mesa, e colocou o dedo na cara da advogada, eu não vi pois se tivesse visto poderia
ter acontecido uma tragédia aqui,  o que o Senhor fez não se faz, pois não respeitou
as advogadas que estavam assessorando a comissão, é uma vergonha para um par-
lamentar, e  o senhor é um Vereador um representante do povo, e não de uma mino-
ria, as advogadas foram tocadas desse plenário pelo senhor e não queriam voltar
mais, aqui, e de repente nós não teríamos mais a assessoria da Comissão, e eu não
sabia nem o que fazer pois parece que o Senhor foi eleito para apoiar as coisas erra-
das desse Município, por favor a partir de hoje eu o convido para fazer diferente e in-
vestigar o que está errado para dar uma resposta ao povo; Após transferir os traba-
lhos da Mesa ao Vice-presidente Kacio Mendes o Vereador Paulo Fundão, cumpri-
mentou a Mesa na pessoa do Vereador Kacio Mendes da Vereadora Ciety, dos de-
mais Vereadores, Servidores, plateia, internautas que nos acompanha nas redes soci-
ais da Câmara Municipal, iniciou seu discurso; Boa tarde senhora e senhores busco
hoje o equilíbrio em tudo que falo, a prudência vem da maturidade e da responsabili -
dade de quem é lido e ouvido, quem me conhece sabe que sou um homem que exal-
ta harmonia e a paciência, e entendo que polidez e fidalguia são virtudes que nós
concedemos aos outros sem nada perder, de igual forma, sabem também que nunca
temi ou temo o enfrentamento político, porquanto como qualquer ser humano tenho
virtudes e defeitos. já passei por várias tentativas de desconstrução de minha ima-
gem, nenhuma tão orquestrada e bem organizada como a que venho enfrentando nos
últimos dias, principalmente por um pasquim que recebe de adversários políticos para
me atacar, por isso digo, “os que acham que a morte é o maior de todos os males é
porque não refletiram sobre os males que a injustiça pode causar”.  Eminentes Pares,
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com esta frase do filósofo grego Sócrates, inicio um breve e superficial esclarecimento
a toda a sociedade mateense, capixaba e de todo Brasil, mormente em respeito aos
advogados e advogadas da 12ª Subseção, da Seção Espírito Santo e do Distrito Fe-
deral, especialmente a sempre respeitável instituição da qual faço parte, a Ordem dos
Advogados do Brasil, de fatos a respeito da comissão processante que tramita nesta
casa de leis, que vieram a tona de forma equivocada, através de lives e matérias em
pasquins, com inverdades que necessitam ser aclaradas com a verdade cabal, no in-
tuito de darmos um fim a injustiças e julgamentos fora do contexto,  consoante consa-
bido, foi criada através de ato próprio, após aprovação pelo plenário desta casa de
leis, comissão processante com escopo de apurar denúncia em face do Prefeito Dani-
el Santana Barbosa,  é do conhecimento de todos que foram sorteados para compor
referida comissão os vereadores Carlinho Simião, Presidente, Gilton Gomes de Jesus
relator, e Cristiano Balanga  membro, foi requerido pelo Presidente da Comissão, Ve-
reador Carlinho Simião todos os funcionários que atuariam na comissão processante,
o que foi deferido pela presidência, acontece, que o Vereador presidente além de con-
tar com a assessoria jurídica da casa, informou que se utilizaria dos serviços jurídicos
de advogados que não a procuradoria da Câmara, sendo-lhe informado que não ten-
do custo para a câmara não haveria qualquer problema, o Vereador Cristiano Balan-
ga, tendo em vista que o Vereador Presidente Carlinho Simião contratou o então Pre-
sidente da 12ª Subseção da OAB, Dr. Patrick Malverdi, contratou o advogado Dr. De-
nivaldo Barbosa para orientações jurídicas, tudo as expensas dos indicados Vereado-
res, todos os trabalhos da comissão vinham sendo realizados sem qualquer proble-
ma, até a saída do Dr. Patrick Malverdi da orientação do nobre Presidente da Comis-
são Processante, diga-se de passagem, Dr. Patrick sempre agiu dentro da Lei e dos
ditames exigidos pelo  Código de Ética  da OAB,  um perfeito  cavalheiro,  digno de
aplausos, e é testemunha ocular que o Presidente desta Casa de Leis jamais foi em-
pecilho para qualquer ato da comissão, pois bem, é de se esclarecer que dentro da
Comissão, não obstante ter o Procurador da Casa, Dr. Vitor Guanandy, assessorando
a Comissão por imposição da própria Lei, a mesma dispõe por escolha do próprio
Presidente da Dra Manuelly Batista Melo – advogada, Dr. Edson Gonçalves – advoga-
do, Dr. Paulo Henrique Akisaski – advogado, e caso necessitasse poderia solicitar a
ajuda prestimosa do Procurador Dr. Manoel Costa – advogado. Ultrapassados mais
de 80 dias desde a criação da Comissão Processante pasmem, na data de 21 de ja-
neiro de 2022, o Presidente da Comissão Processante, Vereador Carlinho Simião re-
quereu a este Presidente a contratação de consultoria e assessoria jurídica especiali -
zada, para suporte e assessoramento técnico especializado á CPI, o requerimento
fala de CPI quando na verdade se trata de uma Comissão Processante, um erro cras-
so e grosseiro de quem elaborou o requerimento no caso que menciono não se trata
de CPI, mas sim de uma Comissão Processante, muito mais simples e menos com-
plexa que uma Comissão Parlamentar de Inquérito, foi este requerimento que gerou
toda uma celeuma, conquanto com fundamento na Lei e para não cometer crime inde-
feri o requerimento, a decisão que proferi foi embasada na lei e nas invariáveis deci-
sões dos Tribunais Superiores, não poderia ultrapassar essa barreira porque quem
responderá no Tribunal de Contas e de igual forma na seara da justiça é a Presidên-
cia da Casa, não o Presidente da Comissão, por não ser ordenador de despesas, in-
verdades se combate com a verdade, e é isso que estou fazendo aqui neste momen-
to, em defesa da verdade estou demonstrando a toda sociedade a clareza dos meus
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atos no que tange a Comissão Processante, a live que fizeram em conjunto com a
nota de repúdio está infestada de ilegalidades em todos os campos demonstraram
que a Comissão está entregue a pessoas com total parcialidade, pois vazaram docu-
mentos inerentes a Comissão de forma ilícita, no intuito de macular a honra de autoridades
federais, fato que até a Polícia Federal deixou claro que não tinha nada a ver com a investiga-
ção, a sociedade que assiste as reuniões com imparcialidade, sem torcer por qualquer lado,
mas sim em busca da verdade, já pode perceber que as perguntas não esclarecem nada, são
vazias, e na verdade as testemunhas arroladas tiveram que fazer um resumo das suas falas,
pois não havia perguntas com base no Processo Investigatório.  A live mostrou que o proces-
so que deveria estar com o relator ou o presidente da Comissão, está em lugar que não é o
correto, ao fim e ao cabo, e triste por estes acontecimentos, em ver o nome da instituição que
amo e respeito usada de forma mendaz e com aleivosias, rogo que todos os nobres colegas
se debrucem na transmissão da reunião da comissão do dia 24 de janeiro de 2022 que tenho
a plena convicção que vislumbrarão o que aconteceu de forma clara e cristalina, o total des-
respeito ao advogado que exercia a defesa do acusado – teve suas prerrogativas de advoga-
do desrespeitadas ao solicitar pela ordem que é um direito expresso na Lei Federal 8.906/94 ,
em seu art. 7º, inciso X , pois além de não ter resposta lhe cortaram a palavra-, e pior, com
pessoas fazendo o papel de chefe de torcida ao lado da mesa que dirige os trabalhos sem se-
quer ter sido advertida, o que não coaduna com o lídimo e respeitável papel da advocacia.
Por fim, repito, exceto o requerimento de contratação da assessoria jurídica que foi indeferido
pelas razões que apresentei anteriormente, todos os demais requerimentos solicitados pelo
Presidente da Comissão foram devidamente deferidos, era o que tinha a esclarecer a todos,
especialmente a sociedade e meus colegas advogados do Estado do Espírito Santo e de todo
o Brasil.  Muito obrigado pela compreensão.  Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, em
nome do Poder Legislativo Mateense, expresso pesar pelo falecimento do meu querido amigo
José Horácio Gomes Alves, irmão do Ex-Presidente desta augusta Casa de Leis, Carlos Al-
berto Gomes Alves. a perda do amigo José Horácio, mais do que um sentimento de ausência,
indubitavelmente deixa uma marca indelével de amizade para com todos sempre no seu jeito
alegre de ser,  ele que era um espetáculo quando resolvia dançar forró, ofereço á família,
dona Inês sua genitora-, o Ex-Presidente Carlos Alberto Gomes Alves, a Bel e demais  irmãs,
em nome próprio e de todos os Vereadores e servidores da Câmara Municipal, sinceras con-
dolências pela irreparável perda, também quero aqui registrar o falecimento do jornalista Hil-
mar de Jesus, que prestou relevantes serviços em inúmeros veículos de comunicação do Es-
tado do Espírito Santo, bem como a esta Casa, fica aqui os meus mais sinceros sentimentos
em nome de todo Parlamento, aos familiares e amigos.  O  RDEM DO DIA  : Não havendo ma-
téria a ser votada, e nada mais 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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