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Ata nº 007/2022 da reunião da 7ª Sessão Ordinária, realizada aos 15 (quinze) 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 a Vereadora Ciety
Cerqueira 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 006/2022. 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  leitura  do  expediente  da  Sessão  Ordinária  do  dia
15/02/2022: PODER EXECUTIVO: OF/PMSM/SMGAB Nº 077/2022, protocolizado sob
o nº 000208/2022, datado de 15/02/2022, que encaminha Projeto de Lei nº 005/2022;
Projeto de Lei nº 005/2022, de autoria do Poder Executivo, que “ALTERA O ANEXO I
DA LEI MUNICIPAL Nº 2024, DE 06 DE JANEIRO DE 2022” PODER LEGISLATIVO:
Projeto de Resolução nº  001/2022,  do Poder  Legislativo,  que “Dispõe sobre a criação da
Procuradoria  da  Mulher  no  âmbito  da  Câmara  Municipal  de  São  Mateus  e  dá  outras
providências”.  Autoria:  Preta  do  Nascimento PROPOSIÇÕES:  Indicação  nºs 080  e
081/2022 de autoria do Vereador Adeci de Sena, isenção da taxa de protocolo para as
Associações e entidades   sem fins lucrativos do Município de São Mateus; construção
e instalação de Píer flutuante para os pescadores da comunidade de Barra Nova Sul,
Barra  Nova  Norte  e  Campo  Grande,  situadas  no  Distrito  Nativo  de  Barra  Nova;
Indicação nºs 082 e 083/2022 de autoria do Vereador Carlinho Simião, contratação de
horas de máquinas (patrol,  retroescavadeira,   tratores, caminhão caçamba e afins)
para serviços de apoio a região do Distrito Nativo de Barra Nova, de acordo com a
Emenda  Modificativa  nº  006/2021  à  Lei  Orçamentaria,  aprovada  em  14/12/2021;
disponibilização de recurso financeiro aos praticantes de cavalgada, do Distrito Nativo
de Barra Nova, de acordo com a Emenda Aditiva nº 066/2021 à Lei Orçamentária,
aprovada em 14/12/2021; Indicação nºs 084 e 085/2022 de autoria da Vereadora Ciety
Cerqueira,  que  o  dia  20  (vinte)  de  novembro,  data  em  que  se  comemora  o  dia
Municipal da Consciência Negra no Município de São Mateus, seja reconhecido como
feriado Municipal;  construção de quadra poliesportiva no Assentamento Zumbi  dos
Palmares, localizado no Distrito de Nestor Gomes;  Indicação nºs 086 e 087/2022 de
autoria  do  Vereador  Cristiano  Balanga,  construção  de  Capela  Mortuária  no  bairro
Guriri; disponibilização de transporte universitário legalizado para atender os alunos do
interior do Município, que estudam nas faculdades de São Mateus; Indicação nºs 088 e
089/2022 de autoria do Vereador Delermano Suim, instalação de academia popular ao
ar livre em Nestor Gomes – Km 41, Distrito de Nestor Gomes; pavimentação asfáltica
da rua Zenor Pedrosa Rocha (trecho compreendido entre a imediação da Emflora, no
bairro Sernamby, e a Petrobras, no bairro Morada do Ribeirão); Indicação nºs 090 e
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091/2022 de autoria do Vereador Gilton Gomes, construção de CEIM – no bairro Santa
Tereza (Ponte), de acordo com a Emenda Aditiva nº 005/2021 à Lei Orçamentária,
aprovada em 14/12/2021; construção de campo de futebol no bairro Santa Tereza, de
acordo com a Emenda Modificativa nº 013/2021 à Lei  Orçamentária,  aprovada em
14/12/2021;  Indicação  nºs 092  e  093/2022  de  autoria  do  Vereador  Isael  Aguilar,
construção de uma nova praça na comunidade Nova Lima,  Distrito  de  Itauninhas;
pavimentação da rua José Gomes, localizada na comunidade Nova Lima, Distrito de
Itauninhas;  Indicação  nºs 094  e  095/2022  de  autoria  do  Vereador  Kacio  Mendes,
instalação de academia ao ar livre no bairro Ayrton Senna, nas imediações da praça
céu; reforma e revitalização do ginásio de esportes “Antônio Houri” localizado na rua
Licínio  Bastos  no  bairro  Boa  Vista;  Indicação  nºs 096  e  097/2022  de  autoria  do
Vereador Lailson da Aroeira,  patrolamento nas ruas e avenidas do bairro Morada do
Lago; reforma e ampliação do atual prédio da escola Pluridocente Municipal “Antônio
Lima”,  localizada na zona rural  do Município de São Mateus, comunidade Córrego
Grande (estrada da Aroeira);  Indicação nºs 098 e 099/2022 de autoria do Vereador
Paulo Fundão, viabilizar a sinalização vertical, horizontal e a construção de redutores
de velocidade na avenida Amocim Leite e na rua Luiz Boroto (localizada na lateral da
“Escola Master”), no bairro Aviação, neste Município;  calçamento da rua Pinheiros,
situada no bairro Guriri;  Indicação nºs 100 e 101/2022 de autoria da Vereadora Preta
do Nascimento, construção de uma creche no Sítio Histórico Porto, localizado na rua
07 (sete) de setembro no bairro Porto; reforma do playground da praça Arapongas,
situada no bairro Ideal;  Requerimento nº 002/2022 de autoria das Vereadoras Ciety
Cerqueira e Preta do Nascimento, realização de Sessão Solene em comemoração ao
‘Dia Internacional da Mulher’, em data a ser definida, conforme prevê o artigo 108 e
Parágrafo Único da Resolução nº 003/2009 – Regimento Interno desta Casa de Leis;
Moção nº 006/2022 voto de pesar do Vereador Delermano Suim aos familiares  da
Senhora, CLEONICE BARBOSA DO ROSÁRIO em virtude do seu falecimento ocorrido no
dia  10  de  fevereiro  de  2022.  Em seguida,  o  Senhor  Presidente  convidou  o  Senhor
Sidcley, Diretor da 9º Ceretran para que ocupasse assento no banco desta Casa de
Leis.  Ato continuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano
Balanga que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
se solidarizou com as famílias que estão passando por um momento de dificuldade
por conta das chuvas que caíram na cidade no final de semana. Expressou que está
trabalhando  em  prol  da  população,  pediu  para  que  olhassem  pelos  que  estão
precisando.  Em  seguida,  o  Senhor  Presidente  concedeu  a  palavra  ao  Vereador
Carlinho Simião que iniciou sua fala  cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes,  relatou  sobre  o  que  vem  acontecendo  no  Município,  expressou  sua
indignação sobre as Fake News sobre o mesmo que estão tentando denegrir a sua
imagem. Relatou que recebeu ligações e solicitou ao Secretário de Obras para que
atendesse ao clamor da população. G  RANDE EXPEDIENTE  : com 07 (sete) Vereadores
inscritos. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena
que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memória das
agendas que teve com a Secretária de Educação e o Secretário de Obras juntamente com o
Vereador  Cristiano  Balanga  da  compra  de  terreno  na  comunidade  Barra  Seca  para  a
construção de uma escola e uma área de lazer para a juventude do local. Rogou por suas
indicações que são: Isenção da taxa de protocolo para as Associações e entidades   sem fins
lucrativos do Município de São Mateus; Construção e instalação de Píer flutuante para os
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pescadores da comunidade de Barra Nova Sul, Barra Nova Norte e Campo Grande, situadas
no Distrito Nativo de Barra Nova. em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Carlinho Simião que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes, relatou que infelizmente as mídias estão fazendo montagens de Fakes News dos
Vereadores e solicitou ao Presidente que reunisse com os vereadores para montarem um
Projeto de Lei que punisse que disseminassem Fake News. Fez memória da agenda que teve
no final de semana com o partido, buscando direcionamento para o Município. Relatou que os
trabalhos da Comissão Processante têm sido cansativos e que já estão quase finalizando. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira que iniciou sua
fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que o dia Internacional da
Mulher e que Vereadora Ciety e a Preta protocolaram juntas um requerimento sobre o dia,
expressou que a mulher tem lutado por seu lugar na sociedade, querem fazer um mês cheio
de compromissos voltados para a Mulher.  Deixou sua solidariedade as duas famílias  que
perderam duas mães, a Tatiane e a Janaina, de forma brutal por falta de responsabilidade do
motorista.  Fez memória da sua agenda em Santa Maria na entrega dos títulos fundiários,
esteve  também  na  escola  do  Km  28  buscando  melhorias  para  atender  aos  alunos.  Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim que iniciou
sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, parabenizou seu assessor
Clovis Serra por mais um ano de vida, “a caminhada é difícil, o bom é que Deus está nela
conosco, não que se tona mais fácil, mas ela nos torna confiantes, mais fortes”, relatou sobre
a fatalidade que aconteceu nos KM, relatou a perda do seu cunhado que se infectou com a
Covid-19 e por complicações, fez memória da servidora Cleonice que faleceu também no final
de semana. Relatou sobre o impacto da lama, sobre o índice de alumínio e ferro excessivo
dentro dos poços artesianos. Rogou por suas indicações que são:  Instalação de academia
popular  ao ar  livre  em Nestor  Gomes – Km 41,  Distrito  de Nestor  Gomes;  Pavimentação
asfáltica da rua Zenor Pedrosa Rocha (trecho compreendido entre a imediação da Emflora, no
bairro  Sernamby,  e  a  Petrobras,  no  bairro  Morada  do  Ribeirão). Em  seguida,  o  Senhor
Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta que iniciou sua fala cumprimentando a
Mesa Diretora e todos os presentes, expressou sua felicidade em receber o presidente do
partido Sidcley e a secretária, relatou também que vem tecendo Fake News, que a mesma
não entra em rede social para se defender desde que não venham atingir sua família, pois ela
sentou na cadeira para assumir por seus atos, e por isso sentou em uma cadeira que vem
atender ao clamor da população. Rogou por suas indicações que são:  Construção de uma
creche no Sítio  Histórico  Porto,  localizado na rua 07 (sete)  de setembro no bairro Porto;
Reforma do  playground  da  praça  Arapongas,  situada  no  bairro  Ideal.  A seguir,  o  Senhor
Presidente  concedeu  a  palavra  ao  vereador  Lailson  da  Aroeira  que  iniciou  sua  fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, se solidarizou com o desabafo da
Vereadora Preta sobre Fake News, relatou sobre os momentos de chuvas que caiu sobre São
Mateus, recebeu uma ligação para ajudar a uma senhora que pediu ajuda, expressou que o
que  deixa  triste  é  a  falta  de  respeito  pelo  parlamentar  de  quem  está  ali  para  ajudar  a
população e não para humilhar o parlamentar  que está em busca de melhorias para sua
comunidade. Rogou por suas indicações que são: Patrolamento nas ruas e avenidas do bairro
Morada  do  Lago;  Reforma e  ampliação  do  atual  prédio  da  escola  Pluridocente  Municipal
“Antônio Lima”, localizada na zona rural do Município de São Mateus, comunidade Córrego
Grande  (estrada  da  Aroeira). Ato  contínuo,  o  Senhor  Presidente  concedeu  a  palavra  ao
Vereador Cristiano Balanga que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes, fez memória da visita que realizou em Itauninhas e em Nova Lima, juntamente com
os Vereadores Adeci de Sena e Isael Aguilar, fez a região de Campo Grande e Gameleira
buscando demandas  para  melhor  atender  a  região,  relatou que nas pontes  da região do
Campo Grande não tem corrimão para trazer segurança as pessoas que trafegam por elas, no
Bairro Aviação tem cobrado do Secretário de Obras em busca de melhorias para o bairro.
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Rogou  por  suas  indicações  que  são:  Construção  de  Capela  Mortuária  no  bairro  Guriri;
Disponibilização de transporte universitário legalizado para atender os alunos do interior do
Município, que estudam nas faculdades de São Mateus. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu  a  palavra  ao  diretor  do  Ciretran,  que  iniciou  sua fala  cumprimentando  a  Mesa
Diretora e todos os presentes, solicitou que os nobres Vereadores sobre a Municipalização de
trânsito,  os guardas municipais  já  estão sendo divididos  para que eles possam cuidar  do
trânsito  da cidade.  Solicitou que os projetos  de divisão de trânsito  sejam levados para  o
Executivo para que seja de responsabilidade da fiscalização da municipalização do trânsito de
São Mateus. Em seguida, o Senhor Presidente  transferiu a cadeira da presidência ao Vice-
presidente  para  proferir  seu  discurso  “Senhor  Presidente,  Senhora  Secretaria,  Senhora
Vereadora  e  Senhores  Vereadores,  servidores,  público  que  nos  assiste  pelos  meios  de
comunicação desta Casa de Leis,  público aqui presente meu muito boa tarde. ‘O que nos
define não é o que os outros pensam de nós, mas sim o nosso compromisso com a verdade
que nos habita’ sob a inspiração dessa lapidar erudita assertiva inicio esse discurso para dirigir
aos meus Pares e a toda sociedade mateense, Nobres Pares o que me traz a essa tribuna
hoje é falar  sobre a nossa semana que passou,  estivemos em Brasília,  com o Deputado
Federal da Vitória, com o Deputado Felipe Rigoni, com o Deputado Federal Neucimar Fraga,
com o  assessor  do  Senador  Marcos do  Val,  o  Quintanilha,  também conversamos  com o
assessor do Senador Fabiano Contarato, o ex Deputado Estadual Roberto Carlos, tudo em
buscas de emendas parlamentares para um projeto que tenho certeza que vai beneficiar aos
mateenses.  Lá  em  Brasília  eu  pude  perceber  como  que  eles  estão  preocupados  com  a
situação de São Mateus, e nós precisamos dizer o seguinte: São Mateus no ano de 2020 foi
previsto  arrecadar  316  milhões,  mas  este  parlamento  com  os  trabalhos  de  todos  os
Vereadores, mas em especial deste Presidente que buscou sempre a estabilidade Política do
Município porque fui cobrado em campanha se eu ganhasse qual seria minha atitude eu teria
com a Chefia do Executivo, eu afirmei e reafirmo independentemente de quem esteja a frente
do Poder Executivo o papel do Poder Legislativo é dar estabilidade Política ao Município e não
criar instabilidade como foi no mandato passado que trouxe prejuízo ao Município, a meta era
arrecadar 316 milhões no 2021, mas para a surpresa foram arrecadados 360 milhões, teve um
superávit de 44 milhões na receita do Município. E com essa estabilidade Política o Governo
do Estado olha diferente para o nosso Município, e tenho certeza que acontecerá em 2022. Lá
em Brasília eu tive a honra e o prazer no escritório do sempre Ministro Ayres Brito onde tive a
presença do colega Erick Endrilho, doutor Marcelo Montalvão, e o jornalista da Globo Oraldo
Pereira, conversamos sobre diversos assuntos e o convidei para que ele pudesse vir a São
Mateus. Hoje quero falar aqui e chamar a atenção dos nobres Vereadores para a questão
desse complexo, onde está localizada a sede da Câmara de Vereadores, não sei se vocês
perceberam que estão fazendo um cerco como uma prisão, eles querem mudar a entrada de
acesso para em frente à Igreja Batista da Aliança isso é incabível, isso não pode acontecer,
pois aqui é o Poder Legislativo, fui ao Prefeito Daniel, conversei com um dos Procuradores do
Município, o doutor Sellen, e solicitei uma indicação da pessoa de 2021 e agora em 2022,
vamos desapropriar toda essa área, não só essa mas o complexo do Greca e colocar em
nome  do  Município  e  transformar  isso  aqui  no  
Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de São Mateus. O que está acontecendo é um
desrespeito, tenho certeza que seremos atendidos pelo Prefeito, e os trâmites já estão sendo
feitos, já está na mão do Mauro para que possa pedir a certidão de ônus, de todos esses
imóveis, e em breve será feita a avaliação e o Prefeito decretará a desapropriação destes
imóveis, mormente por esse desrespeito ao Parlamento. Também quero falar que no sábado
estivemos presentes lá no aeroporto juntamente com os Vereadores Kacio Mendes, Cristiano
Balanga,  a  Vereadora  Preta  o  Prefeito  Daniel,  Secretários  e  Subsecretários,  monitores  e
motoristas, lá chamei a atenção para que os motoristas tenham responsabilidades de levar a
futura geração da nossa cidade, quiçá do nosso Estado e do Brasil, lá o que mais se falou foi
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em qualidade e segurança. Gostaria de deixar aqui um registro de pesar a família da querida
Zenaíde  Pestana Coelho,  e  quero  deixar  os  meus mais  sinceros  sentimentos  a  família  e
amigos. Ao fim e ao cabo, não poderia deixar de dizer e pedir escusas pela forma que hoje
tivemos  que  demonstrar  que  neste  Poder  Legislativo  tem um Presidente  que  presa  pela
democracia, que sempre deu todas as condições a todos os Vereadores de forma igualitária,
mas  que  infelizmente  as  últimas  reuniões  tem  mostrado  que  não  estamos  servindo  de
exemplo, vi muitas situações que não são dignas do Parlamento. Peço escusas se por algum
motivo acabei me alterando, mas entendi que nesse momento de extrema necessidade para
que possamos ao menos ter  cautela,  termos prudência,  para podermos voltar  a harmonia
nesta Casa de Leis, pois estão semeando  desunião e a desarmonia e isso não é bom pra
ninguém, ninguém é melhor que ninguém, e a Vereadora Ciety Cerqueira hoje foi cirúrgica na
palavra que ela leu hoje “não julgues para não serem julgados”, então, que possamos refletir
nessa palavra, por que tenho certeza a Palavra é a única Verdade de Deus. O  RDEM DO DIA  :
Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão as indicações nºs  080 a 101/2022.
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 sua indicação nº
084/2022 que foram em uma conferência juntamente com a Vereadora Preta e o Vereador
Cristiano Balanga onde solicitam que o dia 20 de novembro se torne feriado municipal; e da
indicação 085/2022 pela construção de uma quadra poliesportiva onde a população estão
clamando por  esse benefício  para  a região.  O senhor  Presidente  concedeu a  palavra  ao
Vereador Cristiano que clamou por suas indicações que é a construção da capela mortuária
para Guriri e pelo transporte universitário para os moradores do interior. Em seguida o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Isael Aguilar, que destacou suas indicações nº
092//2022  construção  de  uma  nova  praça  na  comunidade  de  Nova  Lima,  Distrito  de
Itauninhas; e a nº 093/2022 que é a pavimentação da Rua José Gomes na comunidade de
Nova Lima, distrito de Itauninhas. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador  Gilton  Gomes,  rogou por  suas indicações que são:  construção do CEIM “Santa
Tereza”, que está usando o prédio da Comunidade; e a construção do campo de futebol, pois
a comunidade não tem uma área de lazer. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em
votação as indicações nº 080/2022 a 101/2022, a pedido do Presidente foi retirada a indicação
099/2022, tendo sido aprovadas por unanimidade. A Seguir, o Senhor Presidente submeteu
em  votação  do  Requerimento  nº  002/2022,  tendo  sido  aprovada  por  unanimidade.  Ato
contínuo,  o  Senhor  Presidente  submeteu  em  votação  a  Moção  nº  006/2022,  tendo  sido
aprovada 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

                  CIETY CERQUEIRA                 DELERMANO SUIM
                       1° Secretária                       2° Secretário


