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Ata nº 006/2022 da reunião da 6ª Sessão Ordinária, realizada aos 08 (oito) dias do
mês de fevereiro 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  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  11  (onze)  presentes.  Alicerçado  no  art.  96  do  Regimento  Interno,  o
Senhor Presidente determinou à Senhora Secretária Ciety Cerqueira, que efetuasse a
leitura da Ata nº 005/2022. Com fundamento no §1º, do artigo 96 do Regimento Interno
da CMSM, não tendo nenhum Vereador que quisesse retificar a Ata, 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
08/02/2022,  que continha:  PODER LEGISLATIVO  :    Decreto Legislativo nº  001/2022,
datado de 31 de janeiro de 2022, que “APROVA O PARECER PRÉVIO TC-00028/2021,
QUE APROVOU AS CONTAS DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES,
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019”; Oficio protocolizado sob o nº 000174/2022,
datado de 08 de fevereiro de 2022, que solicita que seja concedido espaço no horário
da Segunda Parte do Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 08 de fevereiro
do corrente ano, na Tribuna desta Casa de Leis, a fim de que o Senhor RAIMUNDO
ALMEIDA  SANTOS  –  Proprietário  da  Banda  Chocolate  Cia,  possa proferir
pronunciamento  a respeito  das Bandas existentes no Município  de São Mateus/ES
PROPOSIÇÕES:  Indicação nºs 060 e 061/2022 de autoria do Vereador Adeci de Sena,
alteração da rede elétrica monofásica para trifásica, no trecho compreendido (Terminal
Norte Capixaba – TNC até a comunidade Barra Nova Sul; construção de quadra de
areia na comunidade Gameleira, Distrito Nativo de Barra Nova; Indicação nºs 062 e
063/2022 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 Apolo, situada no bairro Fátima, de
acordo com a Emenda Modificativa  nº  019/2021,  a  Lei  Orçamentária  aprovada em
14/12/2021;  construção de 01 (um) Centro de Educação Infantil Municipal, na antiga
quadra  do  Apolo,  situada  no  bairro  Fátima,  de  acordo  com  a  Emenda  Aditiva  nº
008/2021, a Lei Orçamentária aprovada em 14/12/2021; Indicação nºs 064 e 065/2022
de  autoria  da  Vereadora  Ciety  Cerqueira,  ampliação  e  reforma  geral  do  cemitério
situado em Nestor Gomes – Km 41, Distrito de Nestor Gomes; construção de capela
mortuária situado em Nestor Gomes – Km – 41, Distrito de Nestor Gomes;  Indicação
nºs 066 e  067/2022 de autoria do Vereador Cristiano Balanga, construção de quadra
poliesportiva  coberta  na  comunidade  Paulista;  que  o  Município  dê  sequência  no
processo de desapropriação do terreno, com área de recuo de 520m de frente e 80m
de fundos, do imóvel denominado talhão E4AN12, de posse da empresa Suzano Papel
e  Celulose,  localizado  na  entrada  da  comunidade  Divino  Espírito  Santo,  para  a
construção de escola, unidade de saúde, cemitério, base para patrulha rural e área de
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lazer  com campo  de  futebol  gramado,  quadra  de  areia,  parquinho  e  ambiente  de
convivência;  Indicação nºs 068 e 069/2022 de autoria do Vereador Delermano Suim,
término do manilhamento da rua Hélio Orlandi no bairro Sernamby; reforma e cobertura
da Unidade Básica de Saúde situada no bairro Ideal; Indicação nºs 070 e 071/2022 de
autoria  da Vereadora Preta do Nascimento,  capina,  limpeza e patrolamento da rua
Maria  Tezolin  Carrafa,  lado  Norte,  bairro  Guriri  (primeira  quadra  –  antiga  rua  22);
instalação de alambrado e reforma do campo de futebol Cricaré, localizado no bairro
Cacique; Indicação nºs 072 e 073/2022 de autoria do Vereador Isael Aguilar, reforma da
praça  da  comunidade  Itauninhas,  com pintura  e  plantio  de  grama;  patrolamento  e
manutenção das estradas, situadas no Distrito de Itauninhas; Indicação nº 074/2022 de
autoria do Vereador Kacio Mendes, instalação de academia ao ar livre no bairro Cohab
nas proximidades da rua Vinte e Seis (26) que dá acesso à rua Sete (07); o Senhor
Vereador Kacio /Mendes solicitou que a indicação 075/2022 fosse retirada da ordem do
dia, a qual foi deferido pelo Senhor Presidente. Indicação nºs 076 e 077/2022 de autoria
do Vereador Lailson da Aroeira, reforma do prédio e da quadra poliesportiva da EMEF
“Professora Dora Arnizaut Silvares” - CAIC, localizada no bairro Santo Antônio; capina,
limpeza e retirada de entulhos nas ruas do bairro Bonsucesso II;  Indicação nºs 078 e
079/2022  de  autoria  do  Vereador  Paulo  Fundão,  calçamento  da  rua  Pinheiros,
localizada entre as ruas Nova Venécia e Horácio Barbosa Alves, no bairro Guriri – lado
sul; recapeamento asfáltico da avenida Vitória, localizada na travessia entre os bairros
Vila Nova e Alvorada; Moção nº 004/2022 voto de pesar do Vereador Paulo Fundão aos
familiares do Senhor JOSÉ HORÁCIO GOMES ALVES, em virtude do seu falecimento
ocorrido  no  dia  28  de  janeiro  de  2022;  Moção  nº  005/2022  voto  de  pesar  dos
Vereadores  Adeci  de  Sena,  Carlinho  Simião,  Ciety  Cerqueira,  Cristiano  Balanga,
Delermano  Suim, Preta  do  Nascimento,  Isael  Aguilar,   Kacio  Mendes,  Lailson  da
Aroeira e  Paulo Fundão aos familiares do Jornalista HILMAR DE JESUS, em virtude
do seu falecimento  ocorrido  no dia  28  de janeiro  de  2022.  Em seguida,  o  Senhor
Presidente convidou o senhor Raimundo Almeida Santos para que utilizasse a tribuna,
que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, reivindica
que  os  músicos  trabalhem  dentro  do  Município,  os  músicos  estão  passando  por
algumas necessidades, e questionou as questões de festas de casa de shows estão
funcionando e não podem trabalhar, querem a oportunidade de trabalhar e solicitou que
liberem o carnaval  para poderem trabalhar,  pois  pagam impostos,  mas o Ministério
Público  não  os  liberam  para  trabalhar.  Questionou  que  as  casas  de  shows  não
contratam os músicos do Município não os convidam para trabalhar em suas casas de
shows. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano
Balanga, parabenizou a coragem do senhor Raimundo pela representação dos músicos
de São Mateus, relatou que os músicos pagam seus impostos e questionou o porquê
não se pode contratar os músicos pequenos para tocar em casas de shows, deixou o
apoio aos músicos do Município. em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Vereador Adeci de Sena, que fez memória do festival da região do Nativo, e que
sempre contrata as bandas do Município assim como as grandes bandas nacionais, se
colocou  à  disposição  dos  músicos.  Em seguida,  o  Senhor  Presidente  concedeu  a
palavra a Vereadora Ciety, que iniciou sua fala parabenizando ao senhor Raimundo
pelo trabalho, recitou uma frase onde “santo de casa não faz milagre”, expressou que
fica constrangida em ver que os músicos do Município precisam sair do Município para
fazer sucesso e só assim que conseguem ter visibilidade no Município. Parabenizou ao
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Prefeito por estar ao lado dos músicos. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra  a  Vereadora  Preta,  que  relatou  sobre  o  conhecimento  dos  músicos  do
Município e ser colocou à disposição. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra  ao Vereador  Carlinho Simião  que  parabenizou ao  Raimundo  pela  luta  dos
músicos do Município, fez memória que a amizade é de longas datas, e se colocou à
disposição dos músicos.  Em seguida,  o  Senhor  Presidente concedeu a palavra  ao
Vereador Delermano Suim que parabenizou aos músicos pela luta em seus trabalhos, e
se colocou à  disposição dos músicos do Município.  A seguir,  o  Senhor  Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes, que fez memória da luta dos músicos
não vem de hoje, e se colocou à disposição dos músicos locais. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,  trouxe uma notícia  para a
Guarda Municipal que o Projeto de Lei está sendo encaminhado para esta Casa de
Leis  onde  poderá  padronizar  toda  a  guarnição  municipal,  trouxe  uma indicação  nº
067/2022  sobre  o  terreno  da  área  que  pertencia  a  empresa  Suzano  para  realizar
benefícios para a comunidade do Divino Espírito Santo G  RANDE EXPEDIENTE  : com
08 (oito) Vereadores inscritos. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a
Vereadora Preta,  que iniciou sua fala  cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes, relatou que está lançando o número que a população poderá entrar em
contato com a Vereadora Preta. Rogou por suas indicações que são: Capina, limpeza e
patrolamento da rua Maria Tezolin Carrafa, lado Norte, bairro Guriri (primeira quadra –
antiga  rua  22);  Instalação  de  alambrado  e  reforma  do  campo  de  futebol  Cricaré,
localizado no bairro  Cacique,  é  um sonho da comunidade.  Ato continuo,  o  Senhor
Presidente  concedeu  a  palavra  ao  Vereador  Adeci  de  Sena,  que  iniciou  sua  fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou sobre os músicos que
tem passado por dificuldades, fez memória da semana passada, teve reunião com a
secretaria de pesca sobre os benefícios que estão trazendo para o setor pesqueiro, na
quinta esteve participando da entrega dos kits  natalidades dentro do Município,  na
quinta também esteve na Comunidade de Campo Grande e região na volta as aulas,
ouvindo as demandas das escolas e levando para  a Secretária de Educação essas
demandas, teve uma agenda com o Prefeito sobre o patrolamento das estradas da
região,  estão  em  busca  de  um  terreno  para  a  construção  de  uma  quadra  apolo,
unidade de saúde para melhor atender a comunidade. Rogou por suas indicações que
são:  Alteração  da  rede  elétrica  monofásica  para  trifásica,  no  trecho  compreendido
(Terminal Norte Capixaba – TNC até a comunidade Barra Nova Sul, pois a região está
crescendo no setor de pesca, e precisam comprar equipamentos para melhor atender
aos profissionais da pesca; Construção de quadra de areia na comunidade Gameleira,
Distrito  Nativo  de  Barra  Nova,  um  pedido  da  comunidade. A  seguir,  o  Senhor
Presidente  concedeu  a  palavra  ao  Vereador  Isael  Aguilar,  que  iniciou  sua  fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memória de sua trajetória
política, relatou que se reside em uma região que precisa de obras e benefícios para
suas  comunidades.  Rogou  por  suas  indicações  que  são:  Reforma  da  praça  da
comunidade Itauninhas, com pintura e plantio de grama;  Patrolamento e manutenção
das estradas,  situadas no Distrito  de Itauninhas.  Em seguida,  o  Senhor Presidente
concedeu  a  palavra  ao  Vereador  Cristiano  Balanga,  que  iniciou  sua  fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, mencionou sobre os trabalhos
que o Prefeito tem realizado após sua volta a prefeitura. Parabenizou a Secretária de
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Serviço  Social  pelos  200  kits  de  natalidade.  Relatou  sobre  as  visitas  as  escolas
acompanhando as limpezas. No sábado acompanhou a limpeza do valão do Bairro
Seac.  Em  seguida,  o  Senhor  Presidente  concedeu  a  palavra  a  Vereadora  Ciety
Cerqueira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
rogou por suas indicações que são: Construção de capela mortuária situado em Nestor
Gomes  –  Km  –  41,  Distrito  de  Nestor  Gomes,  pois  a  comunidade  não  tem  local
apropriado  para  velar  os  entes  queridos,  solicitou  que  incluíssem  o  Vereador
Delermano Suim na indicação;  Ampliação e reforma geral  do  cemitério  situado em
Nestor Gomes – Km 41, Distrito de Nestor Gomes. Trouxe também dois Projetos de
Leis que são N° 007/2021, de autoria do Poder Legislativo, Vereadora Ciety Cerqueira,
que  “DISPÕE  SOBRE  CONJUNTO  DE  AÇÕES  E  CAMPANHAS  DE
CONSCIENTIZAÇÃO  E  COMBATE  À  VIOLÊNCIA  CONTRA  CRIANÇAS  E
ADOLESCENTES”, protegendo as crianças e adolescentes e o PROJETO DE LEI N°
064/2021, de autoria do Poder Legislativo, Vereadora Ciety Cerqueira, que “CRIA O
PROGRAMA  MUNICIPAL  DE  COMBATE  ÀS  NOTÍCIAS  FALSAS  (FAKE  NEWS)”.
Solicitou  ao  Prefeito  que  o  dia  21  de  novembro  seja  decretado  feriado  municipal.
Relatou sobre agenda com a Comunidade Zumbi  dos Palmares juntamente  com a
equipe da Secretaria de Infraestrutura.  Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador  Delermano Suim, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
Diretora e todos os presentes, trouxe uma reflexão “a Crise não tarda sua promessa”,
fez um agradecimento a Secretária Marinalva pelo apoio aos familiares do Km que
perdeu  um  ente  querido,  agradeceu  ao  Secretário  Henrique  pelo  atendimento  a
demanda deste Vereador. Rogou por suas indicações que são: agradeceu a Vereadora
Ciety que o convidou a assinar uma indicação da capela mortuária, e que em 2 meses
seria iniciada a construção da capela, Término do manilhamento da rua Hélio Orlandi
no bairro Sernamby;  Reforma e cobertura da Unidade Básica de Saúde situada no
bairro Ideal. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson
da Aroeira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
solicitou ao Secretário de obras para atender o patrolamento da estrada da Aroeira, e
relatou que naquele trecho há uma cerca viva que está atrapalhando a transição dos
produtores no local, relatou sobre as críticas que tem recebido no Bairro Aroeira de um
alagamento que sempre aconteceu no bairro que tem atingido muitas famílias e que os
caminhões  pipas fazem a  drenagem no local  mas  na  madrugada chove e  volta  a
alagar, rogou para que façam um manilhamento para melhor atender as famílias que
residem no local. Rogou por suas indicações que são: reforma do prédio e da quadra
poliesportiva da EMEF “Professora Dora Arnizaut Silvares” - CAIC, localizada no bairro
Santo Antônio; Capina, limpeza e retirada de entulhos nas ruas do bairro Bonsucesso
II.  Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião,
que  iniciou  sua  fala  cumprimentando  a  Mesa  Diretora  e  todos  os  presentes,  fez
memória  do  final  de  semana  da  cavalgada  no  Diogo  seguindo  os  protocolos  de
segurança  contra  o  covid-19,  relatou  sobre  o  pedido  nas  estradas  do  Nativo  que
precisa ser patroladas, relatou sobre a questão das faltas de médicos no Município pois
os mesmos não querem vir  trabalhar  em São Mateus  pelo  valor  baixo  do  salário,
relatou  sobre  a  reunião  da  Comissão  Processante  que  está  caminhando  e  no  dia
07/02/2022  teve  um depoimento  do  delegado  da  Policia  Federal.  Rogou  por  suas
indicações que são: Construção de Centro de Vivência para atender a comunidade e,
em especial, a ‘Associação da Terceira Idade Vida Nova Nossa Senhora de Fátima’, na
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antiga  quadra  do  Apolo,  situada  no  bairro  Fátima,  de  acordo  com  a  Emenda
Modificativa nº 019/2021, a Lei Orçamentária aprovada em 14/12/2021; Construção de
01 (um) Centro de Educação Infantil Municipal, na antiga quadra do Apolo, situada no
bairro  Fátima,  de  acordo  com a  Emenda Aditiva  nº  008/2021,  a  Lei  Orçamentária
aprovada em 14/12/2021 O  RDEM DO DIA  : Em seguida, o Senhor Presidente submeteu
em votação as indicações nºs 060 à 079/2022, com exceção da indicação nº 075/2022
retirada pelo autor Kacio Mende, tendo sido aprovadas por unanimidade. Em seguida, o
Senhor  Presidente submeteu em discussão e votação as  moções nºs 004 e 005/2022,
tendo  sido  aprovados  por  unanimidade.  A seguir,  o  Senhor  Presidente  submeteu  em
discussão e votação em Turno Único, o VETO N° 004/2021, de autoria do Poder Executivo,
que “VETA TOTALMENTE O PROJETO DE LEI Nº 025, DE 01/09/2021, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE ADOÇÃO DE PRAÇAS, ÁREAS
PÚBLICAS DE ESPORTES, CULTURA E LAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, tendo
sido rejeitado com um voto favorável. Discussão e votação em Turno Único, do PROJETO
DE  LEI  Nº  008/2021,  de  autoria  do  Poder  Executivo,  que  “AUTORIZA  O  PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE BEM
IMÓVEL PÚBLICO COM O CENTRO DE FORMAÇÃO MARIA OLINDA –  CEFORMA”
tendo sido aprovado por unanimidade. Discussão e votação em Turno Único, do PROJETO
DE LEI N° 017/2021, de autoria do Poder Executivo, que “DISPÕE SOBRE A COBRANÇA
DOS SERVIÇOS PÚBICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (SMRSU)
NO MUNICÍPIO”, tendo sido aprovado por unanimidade. Discussão e votação em Turno
Único, do PROJETO DE LEI Nº 002/2022, de autoria do Poder Executivo, que “INSTITUI A
CARTEIRA  MUNICIPAL  DE  IDENTIFICAÇÃO  DO  AUTISTA  (CMIA),  DESTINADA  A
CONFERIR  IDENTIFICAÇÃO À  PESSOA  DIAGNOSTICADA  COM  TRANSTORNO  DO
ESPECTRO AUTISTA (TEA) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES E DÁ
OUTRAS  PROVIDÊNCIAS”,  tendo  sido  aprovado  por  unanimidade. Discussão,  do
PROJETO DE LEI  Nº  003/2022,  de  autoria  do  Poder  Executivo,  que  “ALTERA A LEI
MUNICIPAL  Nº  1.951,  DE  24  DE  JUNHO  DE  2021  QUE  AUTORIZOU  O  PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR ÁREA DE TERRAS A URESERRA GERENCIAMENTO
DE RESÍDUOS LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, o Senhor presidente concedeu a
palavra ao Vereador Carlinho que questionou o recolhimento de resíduos e volta ainda
para  ser  vendido  para  a  população  São  Mateus,  de  imediato  o  Senhor  Presidente
submeteu em votação em turno único,  tendo sido aprovado com um voto contrário do
Vereador Carlinho Simião. Discussão e votação em Turno Único, do PROJETO DE LEI N°
007/2021,  de  autoria  do  Poder  Legislativo,  Vereadora  Ciety  Cerqueira,  que  “DISPÕE
SOBRE CONJUNTO DE AÇÕES E CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE
À  VIOLÊNCIA  CONTRA  CRIANÇAS  E  ADOLESCENTES”,  tendo  sido  aprovado  por
unanimidade. Discussão e votação em Turno Único, do PROJETO DE LEI N° 064/2021, de
autoria  do  Poder  Legislativo,  Vereadora  Ciety  Cerqueira,  que  “CRIA  O  PROGRAMA
MUNICIPAL DE COMBATE ÀS NOTÍCIAS FALSAS (FAKE NEWS)”, 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                      KÁCIO MENDES
                           Presidente                       Vice-Presidente
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