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Ata nº 008/2022 da reunião da 8ª Sessão Ordinária, realizada aos 21 (vinte e um) 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 de posse da
Vereadora Preta do Nascimento. 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
21/02/2022: PODER EXECUTIVO:  OF/PMSM/SMGAB Nº 049/2022, protocolizado sob
o nº 000210/2022, datado de 15/02/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha  resposta das Indicações nºs 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053,
054, 055, 056, 057, 058 e 059/2022; OF/PMSM/SMGAB Nº 067/2022, protocolizado sob
o nº 000211/2022, datado de 15/02/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha resposta das Indicações nºs  060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068,
069,  070,  071,  072,  073,  074,  076,  077,  078  e  079/2022;  OF/PMSM/SMGAB  Nº
070/2022, protocolizado sob o nº 000212/2022, datado de 15/02/2022, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha Lei nº 2.031/2022; Lei nº 2.031/2022, 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”.
OF/PMSM/SMGAB  Nº  071/2022,  protocolizado  sob  o  nº  000213/2022,  datado  de
15/02/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei nº 2.032/2022.
Lei nº 2.032/2022, 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”;
OF/PMSM/SMGAB  Nº  072/2022,  protocolizado  sob  o  nº  000214/2022,  datado  de
15/02/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei nº 2.033/2022;
Lei n° 2.033/2022, que “INSTITUI O PROGRAMA DE ADOÇÃO DE PRAÇAS, ÁREAS
PÚBLICAS DE ESPORTE,  CULTURA E  LAZER E  DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;
OF/PMSM/SMGAB  Nº  073/2022,  protocolizado  sob  o  nº  000215/2022,  datado  de
15/02/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei nº
004/2022; Projeto de Lei nº 004/2022, de autoria do Poder Executivo, que “DISPÕE
SOBRE  O  SERVIÇO  DE  INSPEÇÃO  MUNICIPAL  E  OS  PROCEDIMENTOS  DE
INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL EM ESTABELECIMENTOS QUE PRODUZAM
PRODUTOS  DE  ORIGEM  ANIMAL  E  DÁ  OUTRAS  PROVIDÊNCIAS”;
OF/PMSM/SMOIT/  Nº  173/2022,  protocolizado  sob  o  nº  000217/2022,  datado  de
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15/02/2022, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura Municipal
de São Mateus, que encaminha denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas
em Processo Emergencial de Dispensa de Licitação – Contrato nº 108/2021 – Empresa
Contratada FENIX AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA – realizado pela gestão interina do
Prefeito  Interino  Ailton  Caffeu; OF.  FINANÇAS/Nº  086/2022,  protocolizado  sob  o  nº
000252/2022, datado de 21/02/2022, da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura
Municipal  de  São  Mateus,  que  solicita  a  indicação  de  02  (dois)  representantes  da
Câmara Municipal  para compor o Conselho de Fiscalização e Acompanhamento do
Fundo de Desenvolvimento Municipal. PODER LEGISLATIVO: Oficio protocolizado sob
o n° 000232/2022, datado de 17/02/2022, da Comissão Processante, que solicita ao
Presidente desta Casa de Leis a disponibilização de uma tela para projeção e 02 (duas)
tendas de tamanho 6 x 4 metros para uso na Sessão Extraordinária do dia 22/02/2022;
Oficio  protocolizado  sob  o  n°  000245/2022,  datado  de  18/02/2022,  do  Vereador
Cristiano Balanga, que entende pela necessidade de imediata apuração dos fatos, do
Processo que encaminha denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas em
processo emergencial  de Dispensa de Licitação – Contrato nº 108/2021 – empresa
contratada FENIX AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA – realizado pela gestão interina do
Prefeito Interino Ailton Caffeu.  Em seguida, o Senhor Presidente fez a leitura dos autos
(despacho) e fez a convocação de uma sessão extraordinária as 15 horas do dia 22 de
fevereiro de 2022. Fez um esclarecimento sobre a transmissão da votação do relatório
final da Comissão Processante. PROPOSIÇÕES:  Indicação nº 102/2022 de autoria do
Vereador  Adeci  de  Sena,  transferência  das  contas  de  energia  elétrica  para  a
comunidade de Barra Seca, Município de São Mateus; Indicação nº 103/2022 de autoria
dos Vereadores Adeci de Sena e Carlinho Simião, reforma do prédio da “ECORM Maria
Francisca  Nunes  Coutinho”  (escola  do  nativo),  situada  em  Nativo  de  Barra  Nova,
Distrito Nativo de Barra Nova;  Indicação nº 104/2022 de autoria do Vereador Carlinho
Simião, manutenção e construção de bueiro situado na rua Princesa Isabel , no bairro
Carapina;  Indicação nºs 105 e  106/2022 de autoria  da Vereadora  Ciety  Cerqueira,
aquisição de implementos agrícolas (secador de café e pimenta do reino, máquina de
pilar café e carreta basculante) para ARAGRIFACOS – Associação dos Agricultores e
Agricultoras  Familiares  do Córrego Seco;  construção de um novo portal  na  rodovia
Othovarino Duarte Santos, bairro Guriri;  Indicação nºs 107 e 108/2022 de autoria do
Vereador Cristiano Balanga;  pavimentação, com bloquetes, na rua Domingos Carrafa,
lado norte,  no bairro Guriri,  trecho compreendido entre a rodovia Othovarino Duarte
Santos até a “EMEF Profª Herinea Lima Oliveira.”;  construção de quadra poliesportiva
coberta no bairro Nova São Mateus-ES;  Indicação nºs 109 e 110/2022 de autoria do
Vereador Delermano Suim,  instalação de câmeras de videomonitoramento na rodovia
Miguel  Curry  Carneiro,  trecho compreendido  entre  os  Kms 28  e  44,  nos seguintes
locais: nas imediações do supermercado Pirola, no Km 28; nas proximidades do posto
de combustível, no Km 35; no trevo de acesso ao Município de Jaguaré, em Nestor
Gomes – Km 41; na saída da rua Cachoeira do Cravo, esquina da padaria Amfer; e na
comunidade Km 44;  construção de CEIM na comunidade Km 28, Distrito de Nestor
Gomes; Indicação nºs 111 e 112/2022 de autoria do Vereador Isael Aguilar, aquisição de
terreno na comunidade São Geraldo, Distrito de Itauninhas, para construção de área de
lazer, de acordo com a Emenda Modificativa nº 005/2021, à Lei Orçamentária, aprovada
em 14/12/2021;  retomada da obra do prédio da  Escola Viva,  na comunidade Nova
Vista, Distrito de Itauninhas;  Indicação nº 113/2022 de autoria dos Vereadores Kacio
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Mendes e Paulo Fundão, criação do fundo Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, a
fim de fomentar essas áreas no Município, conferindo grau mais acentuado na gestão
da Secretaria Municipal de Esporte,  Lazer e Juventude, além do envolvimento mais
profissional e transparente das entidades privadas;  Indicação nº 114/2022 de autoria
dos Vereadores Kacio Mendes e Delermano Suim,  reforma do ‘CEIM Paulo Freire’,
localizado no bairro Vila Verde;  Indicação nºs 115 e 116/2022 de autoria do Vereador
Lailson da Aroeira, calçamento da rua Osvaldo Cruz, situada no bairro Aroeira;  reparo
do  calçamento  da  rua  Nair  Mendonça  (rua  06),  situada  no  bairro  Bonsucesso  II;
Indicação nºs 117 e 118/2022 de autoria do Vereador Paulo Fundão, reconstrução da
praça Lauriano Alves Barbosa, situada no bairro Boa Vista (anexa ao antigo Conselho
Tutelar); calçamento da rua Waldir Bonomo, situada no bairro Aviação; Indicação nºs
119  e  120/2022  de  autoria  da  Vereadora  Preta  do  Nascimento,  revitalização  com
limpeza e reforma do playground e dos banheiros da praça Vinícius Cavaleiro Milleri
(praça Guriri),  situada no bairro  Guriri; limpeza da praça da rotatória,  localizada no
loteamento  do  bairro  Parque  das  Brisas,  no  bairro  Ayrton  Senna;  Requerimento  nº
003/2022 de autoria do Vereador Adeci de Sena,  Reforma da quadra de esporte da
Escola ECORM Maria Francisca Nunes Coutinho, situada em Nativo de Barra Nova,
Distrito  Nativo  de  Barra  Nova,  de  acordo  à  Lei  Orçamentária  Anual  nº  2022/2021;
Moção  nº  007/2022  voto  de  pesar  do  Vereador  Paulo  Fundão  aos  familiares  da
Senhora, ZENAIDE PESTANA FUNDÃO em virtude do seu falecimento ocorrido no dia
13 de fevereiro de 2022; Moção nº 008/2022 voto de pesar dos Vereadores Delermano
Suim e Paulo Fundão  aos familiares do Senhor, ZIGOMAR ABEL DE ALMEIDA, em
virtude do seu falecimento ocorrido no dia 10 de fevereiro de 2022; Moção nº 009/2022
voto de pesar  de todos os Vereadores  aos familiares do Ex – Presidente Vereador
ANTÔNIO CARLOS PIROLA, em virtude do seu falecimento  ocorrido  no dia  19 de
fevereiro de 2022. A seguir, o Vereador Cristiano Balanga apresentou um requerimento
as 12 horas e 36 minutos, solicitou que o Presidente fizesse a leitura do mesmo e o
outro requerimento é uma solicitação aos nobres Edis para que pudesse dar cerelidade
o mais rápido possível, pois ficou preso nas Comissões Pertinentes duas demandas da
saúde. Em seguida, o Senhor Presidente fez um esclarecimento a respeito do Projeto
de Lei  nº 005/2022,  chegou a esta Casa de Leis na terça-feira  passada dia 15 de
fevereiro de 2022, e com respeito ao Regimento Interno, foi  colocado para leitura e
após foi emitido um despacho pelo Presidente desta Casa para as devidas Comissões
Pertinentes que tem o prazo de 14 dias para ser estudado G  RANDE EXPEDIENTE  :
com 05 (cinco) Vereadores inscritos. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a
Vereadora Preta do Nascimento que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos
os presentes, relatou sobre os benefícios que estão sendo perdidos do Município. Rogou por
suas indicações que são: Revitalização com limpeza e reforma do playground e dos banheiros
da praça Vinícius Cavaleiro Milleri (praça Guriri), situada no bairro Guriri; Limpeza da praça da
rotatória, localizada no loteamento do bairro Parque das Brisas, no bairro Ayrton Senna. Fez
memória da semana passada, teve uma agenda com o Deputado Marcos do Val, em busca de
benefícios  para  São  Mateus.  Ato  contínuo,  o  Senhor  Presidente  concedeu  a  palavra  ao
Vereador Cristiano Balanga que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes,  relatou  que encaminhou  a  esta  Casa  de Leis  um requerimento  que  solicita  um
processo seletivo para a área da saúde, o Vereador Kacio Mendes solicitou a parte a qual foi
concedida,  parabenizou aos Vereadores que assinaram o Requerimento.  O Vereador  Adeci
solicitou a parte a qual foi concedida, relatou que estão buscando o melhor para o Município.
Retomando a fala agradeceu ao apoio ao projeto, e questionou aos presidentes das comissões
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pertinentes, que não deliberaram o projeto para a votação. Rogou por suas indicações que são:
Pavimentação, com bloquetes, na rua Domingos 
Carrafa, lado norte, no bairro Guriri, trecho compreendido entre a rodovia Othovarino Duarte
Santos até a “EMEF Profª Herinea Lima Oliveira.”, os alunos para chegarem à escola passam
pela lama; Construção de quadra poliesportiva coberta no bairro Nova São Mateus-ES, o bairro
não tem uma área de lazer. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Gilton Gomes, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
dirigiu-se ao Vereador Cristiano Balanga chamando-o de irresponsável com o Executivo, pois o
Prefeito tem 03 (três) meses que não pagam os médicos do Município por isso que os médicos
não querem trabalhar, chamou-o de forasteiro dizendo que o mesmo não conhece São Mateus,
chegando a São Mateus pregando moralidade e hoje apoiando coisa errada, relatou ainda que
o Município  está desregulado tem uns 05 (anos),  e  nós somos responsáveis  por  todas as
mazelas  que  está  acontecendo  dentro  de  São  Mateus.  Em  seguida,  o  Senhor  Presidente
concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que rebateu a fala do Vereador Gilton Gomes
que o mesmo foi infeliz em sua fala sobre que o Vereador Cristiano é um forasteiro, e que essa
fala a machucou, agradeceu ao Secretário de Saúde que vem trabalhando para atender melhor
a população. Fez memória da sua fala sobre o aquecimento global na semana passada e fez a
leitura de um poema sobre os rios, se solidarizou com as famílias da Cidade de Petrópolis que
estão passando por momentos difíceis por conta das chuvas. Rogou por suas indicações que
são: Aquisição de implementos agrícolas (secador de café e pimenta do reino, máquina de pilar
café e carreta basculante) para ARAGRIFACOS – Associação dos Agricultores e Agricultoras
Familiares  do Córrego  Seco;  Construção  de  um novo  portal  na  rodovia  Othovarino  Duarte
Santos, bairro Guriri. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho
Simião que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memória
no final de semana que teve uma agenda com o Governador Renato Casagrande, no Bairro
Jacupemba, Município de Aracruz, rogou pelo Município. O Vereador Kacio Mendes solicitou a
parte a qual foi concedida, onde esclareceu que para a contratação de máquinas e serviços
precisam passar por licitações, e sobre investimentos que muito não vem para o Município por
conta  da  água,  energia  e  dentre  outras  situações.  Retomando a  fala,  o  Vereador  Carlinho
Simião,  relatou  que  no  dia  22  de  fevereiro  de  2022  que  completa  os  90  dias,  mas  que
conseguiram finalizar o Relatório Final da Comissão Processante, expressou um sentimento de
gratidão por fazer o melhor, relatou sobre o resumo para ser entregue a todos os Vereadores e
no  dia  22  de  Fevereiro  de  2022  votarem  de  acordo  com  sua  consciência,  conclamou  ao
Presidente a contratação de telões e tendas para melhor atender ao público que estará no pátio
para acompanhar a Sessão Extraordinária, o Vereador Gilton Gomes solicitou a parte a qual foi
concedida,  que  parabenizou  o  trabalho  do  Vereador  Carlinho  Simião  dentro  da  Comissão
Processante, retomando a fala o Vereador Carlinho Simião que agradeceu o apoio do Vereador
Gilton Gomes dentro da Comissão Processante. Rogou por suas indicações que são: Reforma
do prédio da “ECORM Maria Francisca Nunes Coutinho” (escola do nativo), situada em Nativo
de Barra Nova, Distrito Nativo de Barra Nova;  Manutenção e construção de bueiro situado na
rua Princesa Isabel, no bairro Carapina. O  RDEM DO DIA  : Em seguida, o Senhor Presidente
submeteu em discussão as indicações nºs  102 a 120/2022, em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Isael Aguilar, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
Diretora e todos os presentes, rogou por suas indicações pela área de lazer para a comunidade
de São Geraldo, e a retomada da obra da Escola Viva na comunidade de Nova Vista.  Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga que rogou por
suas indicações do calçamento da rua próximo a escola “Herineia”, e a quadra poliesportiva no
Bairro Nova São Mateus. Em seguida o Senhor presidente concedeu a palavra a Vereadora
Ciety que rogou por suas indicações que são: aquisição de implementos agrícolas (secador de
café e pimenta do reino, máquina de pilar café e carreta basculante) para ARAGRIFACOS –
Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Córrego Seco; Construção de um novo
portal na rodovia Othovarino Duarte Santos, bairro Guriri.  Ato continuo, o Senhor presidente
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concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim que rogou por suas indicações Instalação de
câmeras de videomonitoramento na rodovia Miguel 
Curry  Carneiro,  trecho  compreendido  entre  os  Kms  28  e  44,  nos  seguintes  locais:  nas
imediações do supermercado Pirola, no Km 28; nas proximidades do posto de combustível, no
Km 35; no trevo de acesso ao Município de Jaguaré, em Nestor Gomes – Km 41; na saída da
rua Cachoeira do Cravo, esquina da padaria Amfer; e na comunidade Km 44;  Construção de
CEIM na comunidade Km 28,  Distrito de Nestor  Gomes. Em seguida,  o Senhor presidente
concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes que rogou por suas indicações que são Criação
do fundo Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, a fim de fomentar essas áreas no Município,
conferindo  grau  mais  acentuado  na  gestão  da  Secretaria  Municipal  de  Esporte,  Lazer  e
Juventude,  além do  envolvimento  mais  profissional  e  transparente  das  entidades  privadas;
Reforma  do  ‘CEIM  Paulo  Freire’,  localizado  no  bairro  Vila  Verde.  Em  seguida  o  Senhor
presidente submeteu em votação as   indicações nºs 102 a 120/2022, tendo sido aprovados por
unanimidade. Em  seguida,  o  Senhor  Presidente  submeteu  em  votação  o  requerimento
003/2022, tendo sido aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu
em discussão as moções nºs 007 a 009/2022, em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Delermano Suim que rogou pela moção que assina com o Vereador Paulo
Fundão, e deixando o voto de Pesar a família. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador  Cristiano Balanga que rogou pela moção nº  009/2022.  Em seguida,  o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião que expressou sua tristeza
pela perda do colega Antônio Carlos Pirola e rogou pela moção nº 009/2022. Em seguida, o
Senhor  Presidente  transferiu  a  cadeira  da presidência  ao Vice-presidente  para  proferir  seu
discurso, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou
que o uso da tribuna de hoje é para homenagear o ex-vereador Antônio Carlos Pirola, filho de
seu Chico Pirola e Ana Plácida Pirola, casado com Ana Rita Gregório Pirola, pai de 03 (três)
filhos, Bianca, Bruna e Igor. Conheceu o ex vereador Carlinho Pirola na época em que seu pai
Teteu Fundão foi vereador, no ano de 1983. Fez memória da semana passada que o senhor
Antônio Carlos Pirola esteve nesta Casa de Leis, relatou que no velório do Carlinhos Pirola,
ouviu  a  esposa  do  saudoso  Carlinhos  Pirola  a  alegria  de  ter  sido  recebido  com  atenção,
educação pelos Vereadores. Fez memória de uma fala do Carlinhos Pirola ao fim da sessão de
que ainda voltaria a sentar na cadeira de Vereador deste Município, expressou sua tristeza em
perder  uma figura  importante da história  do Município  no sábado passado.  Em seguida,  o
Senhor  Presidente  submeteu  em  votação  as  moções  de  nº  007  a  009/2022,  tendo  sido
aprovados por  unanimidade.  Em seguida,  o Senhor  Presidente  fez a  leitura  do parecer  do
Procurador  referente  ao  processo  251/2022,  requerido  pelo  Vereador  Cristiano  Balanga.  E
convocou uma sessão extraordinária para o dia 22 de fevereiro de 2022.  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


