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Ata nº 024/2022 da reunião da 22ª Sessão Ordinária, realizada aos 31 (trinta e um) dias
do mês de maio 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 a Senhora 1ª Secretária que efetuasse a chamada dos Senhores
Vereadores para verificação do quórum legal, aos quais responderam 10 (dez)
presentes, o Vereador Adeci de Sena protocolou uma justificativa para sua falta.
Alicerçado no art. 96 do Regimento Interno, o Senhor Presidente determinou a Senhora
Secretária Ciety Cerqueira, que efetuasse a leitura da Ata nº 023/2022, com fundamento
no §1º, do artigo 96 do Regimento Interno da CMSM, não tendo nenhum Vereador que
quisesse retificar a Ata, foi aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente determinou a
Senhora Secretária que procedesse a leitura do expediente: PODER EXECUTIVO:
OF/PMSM/SMGAB Nº 265/2022, protocolizado sob o nº 000747/2022, datado de
25/05/2022 , da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei nº 2.054/2022;
Lei nº 2.054/2022, que “AUTORIZA ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO
ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; OF/PMSM/SMGAB Nº 267/2022,
protocolizado sob o nº 000748/2022, datado de 25/05/2022, da Prefeitura Municipal de
São Mateus, que encaminha resposta das Indicações nºs 322, 323, 324, 325, 326, 327,
328, 329, 330, 331, 332, 333 e 334/2022; OF/PMSM/SMGAB Nº 266/2022, protocolizado
sob o nº 000749/2022, datado de 25/05/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
que encaminha Lei nº 2.055/2022; Lei nº 2.055/2022, que “AUTORIZA ABRIR CRÉDITO
ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO
MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;
OF/PMSM/CRAS-PORTO Nº 039/2022, protocolizado sob o nº 000763/2022, datado de
27/05/2022, do Centro de Referência da Assistência Social – Porto da Prefeitura
Municipal de São Mateus/ES, convidando um representante da Câmara Municipal de
São Mateus para participar da 1ª Reunião de Rede Intersetorial do ano 2022, que se
realizará no dia 03/06/2022 às 09:30 horas no Auditório do SAAE. Necessário confirmar
presença antecipadamente; OF/PMSM/SMGAB Nº 275/2022, protocolizado sob o nº
000770/2022, datado de 30/05/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha resposta das Indicações nºs 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343,
344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354/2022; OF/PMSM/SMGAB Nº
278/2022, protocolizado sob o nº 000772/2022, datado de 30/05/2022 , da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei Complementar nº 001/2022;
Projeto de Lei Complementar nº 001/2022, de autoria do Poder Executivo, que
“EXTINGUE O CARGO DE COVEIRO, CONSTANTE NOS ANEXOS I E II DA LEI
COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 073, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013 – E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. PODER LEGISLATIVO: Projeto de Resolução nº 003/2022,
do Poder Legislativo, que “ALTERA O CAPUT DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO
001/2017, DE 02/02/2017, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 001/2019, DE 09/10/2019
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– QUE DISPÕE SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria dos Vereadores Adeci de Sena, Ciety
Cerqueira, Cristiano Balanga, Delermano Suim, Gilton Gomes, Isael Aguilar, Kacio
Mendes e Lailson da Aroeira; Projeto de Resolução nº 004/2022, do Poder Legislativo,
que “ALTERA O CAPUT DO ARTIGO 218 DA RESOLUÇÃO 002/2021, DATADA DE
08/12/2021 – QUE DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO”, de autoria da Mesa
Diretora; Projeto de Lei nº 006/2022, do Poder Legislativo, que “DÁ A ATUAL RUA
PROJETADA, SITUADA NA COMUNIDADE MARIRICU, BAIRRO GURIRI, MUNICÍPIO
DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A DENOMINAÇÃO DE RUA DUILIO
GERALDO DE OLIVEIRA FONTANI”, de autoria do Vereador Cristiano Balanga.
PROPOSIÇÃO: Indicação nºs 355 e 356/2022 de autoria do Vereador Carlinho Simião,
perfuração de poço artesiano na comunidade São Cristóvão, localizada no Km – 28,
distrito de Nestor Gomes; substituição das lâmpadas atuais de iluminação pública do
município de São Mateus, por lâmpadas mais eficientes (vapor de sódio / LED);
Indicação nºs 357 e 358/2022 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, realização da
Copa de Futebol Society – masculina e feminina na região dos Quilômetros; fiscalização
do cumprimento da Lei nº 1.814/2020, que dispõe sobre o descarte de medicamentos
vencidos e dá outras providências; Indicação nº 359/2022 de autoria de todos os
Vereadores, ampliação da área do polo industrial em 217 (duzentos e dezessete)
hectares de terra; Indicação nºs 360/2022 de autoria do Vereador Cristiano Balanga,
pavimentação, com bloquetes, da rua Domingos Carrafa, lado norte, localizada no bairro
Guriri – rua da “EMEF Profª Herinéa Lima Oliveira; Indicação nºs 361 e 362/2022 de
autoria do Vereador Delermano Suim, pavimentação asfáltica da rua Humberto de
Almeida Franklin que liga a rodovia Othovarino Duarte Santos no entroncamento da
avenida José Tozzi com os bairros: Universitário, Ideal, Lago dos Cisnes, Inocoop e
adjacências; tombamento da área onde está localizado o Cemitério dos Escravos em
Nestor Gomes – Km 41, após a ponte sobre o Rio São Mateus, para se tornar Patrimônio
Histórico do município; Indicação nºs 363 e 364/2022 de autoria do Vereador Isael Aguilar,
desapropriação de terreno no bairro Litorâneo, para construção de estação de
tratamento de esgoto; aquisição de trator cortador de grama, para atender os campos de
futebol, localizados no distrito de Itauninhas; Indicação nºs 365 e 366/2022 de autoria do
Vereador Kacio Mendes, construção de praça no terreno anexo ao campo “Bom de Bola”,
localizado no bairro Vila Nova; extensão de aproximadamente 200 metros de calçamento
na rua São Gabriel da Palha, no trecho compreendido entre a Avenida Homero Zordan
e Avenida Governador Eurico Vieira de Rezende, localizada no bairro Guriri; Indicação
nºs 367 e 368/2022 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, reparo de calçamento da
rua Alaide Mattos (rua 09), localizada no bairro Bonsucesso II; instalação de bicicletário
em locais públicos no Centro da cidade e nos Bairros do município de São Mateus – ES;
Indicação nºs 369 e 370/2022 de autoria do Vereador Paulo Fundão, realização de uma
campanha educativa para conscientização de motoristas e pedestres sobre a
importância do respeito à faixa de pedestres; pavimentação das ruas e avenidas,
localizadas no bairro Liberdade; Indicação nº 371/20227 de autoria dos Vereadores
Paulo Fundão, Kacio Mendes e Delermano Suim, implantação de academia ao ar livre
no bairro Vila Nova; Indicação nºs 372 e 373/2022 de autoria da Vereadora Preta do
Nascimento, implantação de um Centro de Zoonoses especializado em resgatar e cuidar
de animais em situação de rua, no espaço cedido onde funcionava à Associação de
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Pesca, localizado na rodovia Agostinho Cevolani (antiga estrada da Meleira), lado norte,
bairro Guriri, no município de São Mateus; reparo da pavimentação asfáltica da Avenida
Cricaré, trecho compreendido entre a ladeira e a Unidade de Saúde do bairro Cacique.
DIVERSOS: CONVITE do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
Conselheiro Rodrigo Chamoun, convidando Prefeitos, Secretários, Vereadores,
Presidentes de Câmaras e demais gestores municipais para participarem do Seminário
de Gestão e Governança a realizar-se no Polo Nova Venécia, no dia 06/06/2022, às
13h30min. CONVITE da Diretoria de Negócios da Superintendência Estadual MG/ES do
Banco do Nordeste, convidando para participar da solenidade de entrega da premiação
das empresas vencedoras do Prêmio Banco do Nordeste da Micro e Pequena Empresa
– 2022, que será realizado no dia 06 de junho, às 18:00 horas, no Cerimonial Pão de
Mel. Necessário confirmar presença antecipadamente. GRANDE EXPEDIENTE: com 04
(quatro) Vereadores inscritos. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Cristiano Balanga, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e
todos os presentes, relatou sobre as buscas de melhorias para o Município; informou
que na manhã de hoje chegou uma carreta de livros para a Secretaria de Educação
Municipal de São Mateus, em um total de 23 mil livros; lembrou do evento sobre as
reformas das EMEF’s e CEIM’s do Município, trazendo dignidade para os alunos e
funcionários; fez memória da fiscalização que esteve no bairro Paulista no carregamento
para o calçamento; e o Prefeito Daniel estará fazendo licitações para calçamentos para
o Município, relatou sobre a desapropriação de área da Suzano para devolver a
dignidade para a comunidade Divino Espírito Santo; relatou sobre uma reunião que teve
com a CEIM Luiggia Bordoni (Tesouro da Ilha), para a retomada da obra do CEIM, para
melhor atender os alunos. Deu notícia da busca de uma área para a construção de uma
CEIM no bairro Litorâneo. Rogou por duas indicações que são: Ampliação da área do
polo industrial em 217 (duzentos e dezessete) hectares de terra, onde os nobres Edis
estão assinando juntamente com o mesmo; Pavimentação, com bloquetes, da rua
Domingos Carrafa, lado norte, localizada no bairro Guriri – rua da “EMEF Profª Herinéa
Lima Oliveira. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Isael
Aguilar, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez
memória da última sexta onde esteve na Prefeitura na ordem de serviço para a reforma
do CEIM “Izabel Rodrigues Vieira”, que está interditada pois o prédio está bem
deteriorado, assim como o CEIM “Pingo de Gente” que está na mesma situação, e
também na realização de obras para região de Nova Lima, agradeceu ao Prefeito por
atender aos pedidos da população, relatou sobre os calçamentos da comunidade de
Nova Lima e em breve estarão em Itauninhas e em São Geraldo para a perfuração de
poço artesiano e calçamentos, relatou que em breve na região de Nova Lima também
chegará repetidores de sinal de telefonia móvel. Agradeceu ao Prefeito, aos Secretários
de Obras e a equipe de engenharia, agradeceu ao Governador e a Vice-governadora, a
Senadora Rose de Freitas, e ao Deputado Alexandre Quintino pelo apoio e por atender
as reivindicações da região de Nova Lima. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Delermano Suim, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
Diretora e todos os presentes, deixou uma frase “dificuldades preparam pessoas comuns
para destinos extraordinários”. Rogou por suas indicações que são: Pavimentação
asfáltica da rua Humberto de Almeida Franklin que liga a rodovia Othovarino Duarte
Santos no entroncamento da avenida José Tozzi com os bairros: Universitário, Ideal,
Lago dos Cisnes, Inocoop e adjacências; Tombamento da área onde está localizado o
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Cemitério dos Escravos em Nestor Gomes – Km 41, após a ponte sobre o Rio São
Mateus, para se tornar Patrimônio Histórico do Município. 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, relatou que após alguns dias
sem utilizar a tribuna, usará para fazer os pedidos para sua região, expressou sua alegria
em ver as notícias de obras que estão sendo assinadas para as regiões dos Vereadores
Isael Aguilar e Cristiano Balanga, rogou ao Prefeito que atendesse as reivindicações da
população de sua região. Rogou por suas indicações que são: Reparo de calçamento da
rua Alaíde Mattos (rua 09), localizada no bairro Bonsucesso II; Instalação de bicicletário
em locais públicos no Centro da cidade e nos Bairros do município de São Mateus – ES.
O Vereador Lailson rogou para que o calçamento que chegou para o Município de São
Mateus possa atender a região Aroeira, pois estas indicações o mesmo fez no início do
mandato e até agora não foi contemplado, relatou sobre o calçamento em frente ao
colégio da Aroeira, que ainda não foi assinado, o Vereador Kacio solicitou aparte a qual
foi concedida, relatou que a emenda da Senadora Rose de Freitas, que foi solicitada pela
Prefeitura uma obra que já começou no bairro Morada do Lago, e que em breve iniciará
as obras de calçamento em frente a EMEF “Marizete Venâncio”. Retomando a fala, o
Vereador Lailson da Aroeira relatou que estará esperando ansiosamente por esta obra
em sua comunidade. 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 sobre um encontro que teve com a ex Secretária de Educação, a
Luciana, que transferiu o cargo para a atual Secretária, relatou sobre as reuniões que
teve com a equipe da escola do Zumbi dos Palmares, sobre a felicidade da assinatura
da ordem de serviço, agradeceu ao Secretariado da Prefeitura de São Mateus, e ao
Prefeito Daniel; se solidarizou com Estado do Pernambuco; fez uma nota de repúdio
sobre a covardia com Genivaldo que foi morto em uma blitz. A Mesa Diretora solicitou
um minuto de silêncio pela a morte do Genivaldo, o Presidente solicitou aparte a qual foi
concedida, e relatou sobre o local a qual o Genivaldo foi parado, pois é de
obrigatoriedade de o PRF parar nas rodovias, que os mesmos têm feito blitz em locais
que não são apropriados, multando pais de famílias que usam a lateral. Retomando a
fala a Vereadora relatou que essa covardia foi noticiada até pelo programa de televisão
nacional, e com a família relatando que o mesmo fazia uso de medicamentos controlado,
os policiais continuaram com a brutalidade, relatou sobre a paralisação de pesquisas,
cortes para as pesquisas, e depois vem cobrar a falta de médicos e professores de
qualidades nas comunidades, se hoje tem medicamentos, saúde, vacinas para a
população é poque a ciência existe. Agradeceu a todos que estavam envolvidos no
Conselho da Mulher no último final de semana no auditório da UNIVC. A seguir, o Senhor
Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta do Nascimento, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, expressou sua felicidade em
poder ouvir sobre as coisas boas que vêm acontecendo e tem para acontecer no
Município, relatou sobre o dia 30 de maio de 2022 que foi um dia histórico em sua vida,
não do jeito como a mesma desejava, mas aconteceu e está sentada na cadeira de um
legislador, relatou sobre as mensagens que vem recebendo de apoio e carinho, é um
momento histórico para a Câmara Municipal, ter duas mulheres de garra, e deseja que
mais mulheres assumam locais de poder, relatou sobre uma reunião da Casa da Mulher
que está acontecendo em Pinheiros de acolhimento as mulheres vítimas de violência.
Rogou por suas indicações que são: Implantação de um Centro de Zoonoses

174

especializado em resgatar e cuidar de animais em situação de rua, no espaço cedido
onde funcionava à Associação de Pesca, localizado na rodovia Agostinho Cevolani
(antiga estrada da Meleira), lado norte, bairro Guriri, no município de São Mateus; Reparo
da pavimentação asfáltica da Avenida Cricaré, trecho compreendido entre a ladeira e a
Unidade de Saúde do bairro Cacique. A seguir, o Senhor Presidente fez a leitura do
requerimento solicitando a inclusão do Projeto de Resolução nº 003/2022, do Poder
Legislativo, que “ALTERA O CAPUT DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 001/2017, DE
02/02/2017, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 001/2019, DE 09/10/2019 – QUE
DISPÕE SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria dos Vereadores Adeci de Sena, Ciety Cerqueira,
Cristiano Balanga, Delermano Suim, Gilton Gomes, Isael Aguilar, Kacio Mendes e Lailson
da Aroeira, na ordem do dia, deferindo o Requerimento e suspendendo a sessão para
emissão dos pareceres das Comissões. Ato contínuo, o Senhor Presidente retornando
os trabalhos deu-se início a ORDEM DO DIA: Em seguida, o Senhor Presidente
submeteu em discussão as indicações nºs 355 a 373/2022. Ato contínuo, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes que rogou por suas
indicações nºs 365 e 366/2022 Construção de praça no terreno anexo ao campo “Bom
de Bola”, localizado no bairro Vila Nova; Extensão de aproximadamente 200 metros de
calçamento na rua São Gabriel da Palha, no trecho compreendido entre a Avenida
Homero Zordan e Avenida Governador Eurico Vieira de Rezende, localizada no bairro
Guriri. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano
Balanga que destacou suas indicações nºs 359/2022 Ampliação da área do polo industrial
em 217 (duzentos e dezessete) hectares de terra, onde todos os nobres Edis assinam
junto com o Vereador Cristiano; 360/2022 Pavimentação, com bloquetes, da rua
Domingos Carrafa, lado norte, localizada no bairro Guriri – rua da “EMEF Profª Herinéa
Lima Oliveira. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Isael
Aguilar que rogou por suas indicações nºs 363 e 364/2022 Desapropriação de terreno no
bairro Litorâneo, para construção de estação de tratamento de esgoto; Aquisição de
trator cortador de grama, para atender os campos de futebol, localizados no distrito de
Itauninhas. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho
Simião que rogou por suas indicações nºs 355 e 356/2022 Perfuração de poço artesiano
na comunidade São Cristóvão, localizada no Km – 28, distrito de Nestor Gomes;
Substituição das lâmpadas atuais de iluminação pública do município de São Mateus,
por lâmpadas mais eficientes (vapor de sódio / LED). Ato contínuo, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que rogou por suas indicações nºs
361 e 362/2022 Pavimentação asfáltica da rua Humberto de Almeida Franklin que liga a
rodovia Othovarino Duarte Santos no entroncamento da avenida José Tozzi com os
bairros: Universitário, Ideal, Lago dos Cisnes, Inocoop e adjacências; Tombamento da
área onde está localizado o Cemitério dos Escravos em Nestor Gomes – Km 41, após a
ponte sobre o Rio São Mateus, para se tornar Patrimônio Histórico do município. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira que
rogou por suas indicações nºs 357 e 358/2022 Realização da Copa de Futebol Society –
masculina e feminina na região dos Quilômetros; Fiscalização do cumprimento da Lei nº
1.814/2020, que dispõe sobre o descarte de medicamentos vencidos e dá outras
providências. De imediato o Senhor Presidente rogou por suas indicações nº s 369, 370
e 371/2022, Realização de uma campanha educativa para conscientização de motoristas
e pedestres sobre a importância do respeito à faixa de pedestres; Pavimentação das
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ruas e avenidas, localizadas no bairro Liberdade; Implantação de academia ao ar livre
no bairro Vila Nova. A seguir, o senhor Presidente submeteu em votação as indicações
nºs 355 a 373/2022, tendo sido aprovadas por unanimidade. Em seguida, o Senhor
Presidente submeteu em discussão e votação, em 1º Turno, do Projeto de Lei
Complementar nº 004/2021, de autoria do Poder Executivo, que “ALTERA
DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 079, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1989 – CÓDIGO
TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, tendo sido aprovado por
unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, em
Turno Único, do Projeto de Lei nº 020/2022, de autoria do Poder Executivo, que
“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR ÁREA DE
TERRAS A EMPRESA SM NORTE EMBALAGENS & COMÉRCIO LTDA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”, tendo sido aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor
Presidente submeteu em discussão e votação o Projeto de Resolução nº 003/2022, do
Poder Legislativo, que “ALTERA O CAPUT DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 001/2017,
DE 02/02/2017, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 001/2019, DE 09/10/2019 – QUE
DISPÕE SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria dos Vereadores Adeci de Sena, Ciety Cerqueira,
Cristiano Balanga, Delermano Suim, Gilton Gomes, Isael Aguilar, Kacio Mendes e Lailson
da Aroeira, 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.
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