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Ata nº 031/2022 da reunião da 29ª Sessão Ordinária, realizada aos 19 (dezenove) dias 
do mês de julho 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 11 (onze) 
presentes. Alicerçado no art. 96 do Regimento Interno, o Senhor Presidente determinou 
a Senhora Secretária Ciety Cerqueira, que efetuasse a leitura da Ata nº 030/2022, 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 314/2022, protocolizado sob o nº 000992/2022, 
datado de 12/07/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei nº 
2.060/2022; Lei nº 2.060/2022, que “AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
PERMUTAR ÁREA DE TERRA DA MUNICIPALIDADE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”; OF/PMSM/SMGAB Nº 353/2022, protocolizado sob o nº 
000995/2022, datado de 12/07/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha Lei 2.069/2022; Lei nº 2.069/2022, que “AUTORIZA O CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR IMÓVEL AO GOVERNO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; OF/PMSM/SMGAB Nº 352/2022, 
protocolizado sob o nº 000996/2022, datado de 12/07/2022, da Prefeitura Municipal de 
São Mateus, que encaminha Lei 2.068/2022; Lei nº 2.068/2022, que “AUTORIZA A 
REVERSÃO DE IMÓVEL DOADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 920/2010, 
ALTERADA PELA LEI Nº 1167/2012”; OF/PMSM/SMGAB Nº 351/2022, protocolizado 
sob o nº 000997/2022, datado de 12/07/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, 
que encaminha Lei 2.067/2022; Lei nº 2.067/2022, que “FIXA TARIFAS DE ÁGUA, 
ESGOTO E SERVIÇOS DO SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”; OF/PMSM/SMGAB Nº 362/2022, protocolizado sob o nº 
001031/2022, datado de 14/07/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha Projeto de Lei nº 033/2022; Projeto de Lei nº 033/2022, de autoria do Poder 
Executivo, que “DISPÕE SOBRE CARTÃO RECOMEÇAR, DESTINADO A FAMÍLIA DE 
BAIXA RENDA, VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO SOCIAL ATINGIDA POR 
DESASTRES NATURAIS DECORRENTES DAS CHUVAS”; OF/PMSM/SMGAB Nº 
367/2022, protocolizado sob o nº 001032/2022, datado de 14/07/2022, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei nº 034/2022; Projeto de Lei nº 
034/2022, de autoria do Poder Executivo, que “AUTORIZA O CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR ÁREA DE TERRAS PARA EMPRESA MT 
MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; 
OF/PMSM/SMGAB Nº 366/2022, protocolizado sob o nº 001033/2022, datado de 
14/07/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta das 
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Indicações nºs 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 
488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495/2022; OF/PMSM/SMGAB Nº 369/2022, 
protocolizado sob o nº 001048/2022, datado de 15/07/2022, da Prefeitura Municipal de 
São Mateus, que encaminha Projeto de Lei nº 036/2022; Projeto de Lei nº 036/2022, de 
autoria do Poder Executivo, que “DISPÕE SOBRE A AMPLIAÇÃO DO LIMITE PARA 
ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES DURANTE A EXECUÇÃO DO 
ORÇAMENTO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2022 E ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 
4º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.022, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021”; OF/PMSM/SMGAB 
Nº 368/2022, protocolizado sob o nº 001049/2022, datado de 15/07/2022, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei nº 035/2022; Projeto de Lei nº 
035/2022, de autoria do Poder Executivo, que “ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI 
MUNICIPAL Nº 932, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE A 
CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE TICKET ALIMENTAÇÃO 
OU CARTÃO MAGNÉTICO, PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. PODER LEGISLATIVO: 
Protocolizado sob o nº 001034/2022, de autoria do Vereador Adeci de Sena, que solicita 
seja concedido espaço no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da 
Sessão Ordinária do dia 19/07/2022, para que o Senhor FRANCISCO PEREIRA 
PINTO, possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento referente “a 
Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de São Mateus-ES, neste exercício de 
2022”; Protocolizado sob o nº 001035/2022, de autoria do Vereador Kacio Mendes, que 
solicita seja concedido espaço no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, 
da Sessão Ordinária do dia 19/07/2022, para que os Senhores VANDELFLAN 
MEIRELES E KAWAI MÜLLER – participantes do Campeonato Brasileiro de BMX, 
possam fazer uso da Tribuna Popular, para proferirem pronunciamentos referente “ao 
Campeonato Brasileiro e o desenvolvimento do esporte no Município de São Mateus”; 
Projeto de Lei nº 009/2022, do Poder Legislativo, que “DENOMINA À RUA CONHECIDA 
COMO ‘RUA DA BORRACHARIA’, LOCALIZADA NA VILA PIROLA, KM 25, DISTRITO 
DE NESTOR GOMES, DE ‘RUA DANIEL SANTA ROSA CARDOZO’. Autoria: Ciety 
Cerqueira e Preta do Nascimento; Projeto de Lei nº 010/2022, do Poder Legislativo, que 
“TORNA DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO ABEQUAR, LOCALIZADO NO 
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO”. Autoria: Kacio 
Mendes; Projeto de Lei nº 011/2022, do Poder Legislativo, que “DISPÕE SOBRE A 
DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – SECRETARIA DE FINANÇAS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Autoria: Paulo 
Fundão; Projeto de Lei nº 012/2022, do Poder Legislativo, que “DISPÕE SOBRE A 
DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – PROCURADORIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Autoria: Paulo 
Fundão; Projeto de Lei nº 013/2022, do Poder Legislativo, que “DISPÕE SOBRE A 
DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
Autoria: Paulo Fundão; Projeto de Lei nº 014/2022, do Poder Legislativo, que “DISPÕE 
SOBRE A DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Autoria: Paulo 
Fundão; Projeto de Lei nº 015/2022, do Poder Legislativo, que “DISPÕE SOBRE A 
DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – VICE-PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Autoria: Paulo 
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Fundão. PROPOSIÇÃO: Indicação nº 496/2022 de autoria do Vereador Adeci de Sena, 
aquisição de veículo tipo “VAN” para transporte dos professores e alunos da escola 
“ECORM Maria Francisca Nunes Coutinho” (Escola do Nativo), situada em Nativo de 
Barra Nova, distrito Nativo de Barra Nova, para locomoção das atividades externas; 
Indicação nº497/2022 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira que assina juntamente 
com o Vereador Delermano Suim, extensão de rede elétrica com instalação de postes 
com luminárias, na rodovia BR-381 Miguel Curry Carneiro, nas seguintes localidades: 
trevo do Km 41, e do Km 41 ao 48, localizados no distrito de Nestor Gomes; indicação 
nº 498/2022 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, conclusão do manilhamento na 
localidade conhecida por Maria Preta, situada em Nestor Gomes – Km 41, distrito de 
Nestor Gomes; Indicações nºs 499 e 500/2022 de autoria do Vereador Cristiano 
Balanga, reitera a indicação nº 182/2022, que diz respeito à construção de campo de 
futebol gramado no bairro Seac, com vestiários, banheiros e arquibancada; reitera a 
indicação nº 034/2022, que diz respeito à abertura de estrada com aterramento, ligando 
o bairro Seac (Esplanada) ao bairro Morada do Ribeirão; Indicações nºs 501 e 502/2022 
de autoria do Vereador Delermano Suim, drenagem pluvial da avenida João Nardoto 
no entroncamento com a rua General Osório, que dão acesso, respectivamente, aos 
bairros Jackeline, Jardim Bon Gosto, Cohab, Morada do Ribeirão e adjacências; 
aquisição de veículo tipo “VAN ADAPTADA” para que possa atender como farmácia 
ambulante as comunidades do interior do município de São Mateus-ES; Indicações nºs 
503 e 504/2022 de autoria do Vereador Gilton Gomes, patrolamento da rua Blumenau 
localizada no bairro Nova Era, município de São Mateus; patrolamento da avenida 
Sorocaba localizada no bairro Nova Era, município de São Mateus; Indicações nºs 505 
e 506/2022 de autoria do Vereador Isael Aguilar, instalação de alambrado, bem como 
construção de vestiário e arquibancada no campo de futebol, localizado na comunidade 
Santa Maria, distrito de Itauninhas; aquisição de 01 (um) secador de café para ser 
doado para  atender à Associação de Moradores e Pequenos Produtores Rurais da 
comunidade de Nova Lima, localizada no distrito de Itauninhas; Indicações nºs 507 e 
508/2022 de autoria do Vereador Kacio Mendes, término de pavimentação da rua 
Avenida das Palmeiras, localizada no bairro Morada do Ribeirão; término de 
pavimentação da rua Pomar dos Colibris (rua 05), localizada no bairro Morada do 
Ribeirão; Indicações nºs 509 e 510/2022 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira,  
reitera a indicação de nº 133/2022 que diz respeito a viabilizar a criação de novas linhas 
de ônibus para atender aos moradores do conjunto habitacional “Solar de São Mateus”, 
localizado no bairro Aroeira; capina, limpeza e retirada de entulhos na avenida Berlim 
próximo ao antigo ‘Ginásio Greca’, localizado no bairro Novo Horizonte; Indicações nºs 
511 e 512/2022 de autoria do Vereador Paulo Fundão, instalação de placas indicativas 
contendo o NOME e CEP nas ruas do bairro Pedra D’Água, neste município; 
manutenção dos poços artesianos existentes neste município; Indicações nºs 513 e 
514/2022 de autoria da Vereadora Preta do Nascimento, instalação de uma calha, em 
torno do telhado da quadra da escola Laurindo Samaritano, localizada no bairro 
Litorâneo; extensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias, na 
estrada das Meleiras, no bairro Mariricú; Requerimento nº 010/2022 de autoria do 
Vereador Cristiano Balanga, realização de Sessão Ordinária Itinerante, no dia 25 de 
outubro de 2022, na comunidade Paulista que acontecerá na escola Paulo Antônio de 
Souza, conforme preceitua o § 2º, do artigo 2º do regimento interno desta casa de leis; 
Moção nº 046/2022 voto de congratulação da Vereadora Preta do Nascimento ao Sr. 
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JEANSLEY QUEIROZ FARIA, em homenagem ao Dia do Motorista, comemorado dia 
25 de julho, e por desempenhar esta nobre profissão, com muita responsabilidade e 
dedicação; Moção nº 047/2022, voto de congratulação da Vereadora Preta do 
Nascimento ao Sr. DELVIRO TEIXEIRA ROCHA, em homenagem ao Dia do Motorista, 
comemorado dia 25 de julho, e por desempenhar esta nobre profissão, com muita 
responsabilidade e dedicação; Moção nº 048/2022, voto de congratulação da 
Vereadora Preta do Nascimento ao Sr. ADEMILDO JOSÉ DE SOUZA GONÇALVES, 
em homenagem ao Dia do Motorista, comemorado dia 25 de julho, e por desempenhar 
esta nobre profissão, com muita responsabilidade e dedicação; Moção nº 049/2022, 
voto de congratulação da Vereadora Preta do Nascimento à Sra. MAXCILENE VIEIRA 
AIRES, em homenagem ao Dia do Motorista, comemorado dia 25 de julho, e por 
desempenhar esta nobre profissão, com muita responsabilidade e dedicação; Moção 
nº 050/2022 voto de congratulação da Vereadora Preta do Nascimento ao Sr. 
KLERISTON SOUZA ROCHA, em homenagem ao Dia do Motorista, comemorado dia 
25 de julho, e por desempenhar esta nobre profissão, com muita responsabilidade e 
dedicação; Moção nº 051/2022 voto de congratulação da Vereadora Preta do 
Nascimento ao Sr. IZAC SILVA BARCELOS, em homenagem ao Dia do Motorista, 
comemorado dia 25 de julho, e por desempenhar esta nobre profissão, com muita 
responsabilidade e dedicação; Moção nº 052/2022 voto de congratulação da Vereadora 
Preta do Nascimento ao Sr. CRISTIANO DE JESUS SILVA, em homenagem ao Dia do 
Motorista, comemorado dia 25 de julho, e por desempenhar esta nobre profissão, com 
muita responsabilidade e dedicação; Moção nº 053/2022 voto de congratulação do 
Vereador Kacio Mendes aos Jovens VANDELFLAN MEIRELES, RAFAEL BARCELLOS 
e KAWAI MÜLLER, por se destacarem no BMX no cenário nacional e no Município de 
São Mateus – ES; Moção nº 054/2022 voto de congratulação dos Vereadores Adeci de 
Sena e Paulo Fundão, a RÁDIO CIDADE NOVA VENÉCIA-ES 101,1 FM em 
comemoração aos 5 (cinco) anos de existência e pelo seu trabalho desempenhado com 
muita informação, comunicação e qualidade aos ouvintes da região do Espírito Santo, 
além do Leste de Minas Gerais e Sul da Bahia;  Moção nº 055/2022 voto de 
congratulação do Vereador Paulo Fundão às Jovens GABRIELA CONSTANCIO DE 
MOURA MAIA, THALITA SENNA e BRUNA COUTINHO pela participação no Torneio 
Regional Sudeste de Ginástica Rítmica, e por representarem o Estado e o Município de 
São Mateus, sendo premiadas com a medalha de ouro na disputa em trio, e ouro 
classificadas para o Nacional; Moção nº 056/2022 voto de pesar do Vereador Paulo 
Fundão aos familiares da Sra. EDY ALVES DE ALMEIDA, em virtude do seu falecimento 
ocorrido no dia 15 de junho de 2022. Em seguida, o Senhor Presidente convidou os 
senhores Francisco Pereira Pinto, Vandelflan Meireles, Kawai Muller (não pode estar 
presente por conta de seu trabalho), Rafael Barcelos, Edvaldo Alves da Rádio Cidade, 
para assentarem no banco de honra. De imediato, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra ao senhor Marcio Lyrio iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos 
os presentes, relatou que o empresário sempre está se sacrificando em prol dos seus 
objetivos e é com muito orgulho que recebe esta homenagem; fez memória de sua 
trajetória dentro do ensino particular e relatou que seu empreendimento no ensino 
nasceu como uma escola de ensino fundamental conhecida como Escola Santa Clara, 
e hoje está com três empresas sendo todos aos cuidados da Santa Clara, sendo elas: 
o Cedtec, Santa Clara, e Unopar; relatou que a Unopar agora disponibilizará 
engenharias em EAD para os seus alunos; finalizou agradecendo a homenagem. Ato 
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contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião que 
parabenizou ao Marcio Lyrio, pelo desempenho no trabalho na educação particular. A 
seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, que o 
parabenizou e relatou que conheceu o Marcio durante a faculdade dos filhos mesmo 
com toda dificuldade, formou seus filhos. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a 
palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que expressou sua alegria em poder receber o 
Marcio Lyrio, e pelo mesmo poder investir em educação em São Mateus, do 
fundamental 1 a graduação. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
Vereador Kacio Mendes que parabenizou o Marcio pelo trabalho e por dar oportunidade 
aos familiares que querem ter uma formação, através de seu empenho e esforço, 
muitas pessoas conseguem hoje ter uma profissão. Em seguida, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra aos senhores Vandelflan que iniciou sua fala cumprimentando a 
Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que tem uma confiança na legislação dos 
nobres Edis por estarem trazendo estabilidade para o esporte e educação; relatou que 
no Município a modalidade de BMX é grande, e que hoje estão participando de 
competições de BMX em todo Estado e fora do Estado; relatou que tem vários 
campeonatos que estão vindo no Estado; expressou sua alegria em estar tramitando 
com o Prefeito um Projeto na construção de uma pista de BMX para treinar e poderem 
competir. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety que 
parabenizou o exemplo de levar o nome do Município para fora do Estado, e se colocou 
à disposição do grupo BMX. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
senhor Edvaldo Alves, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os 
presentes, agradeceu a homenagem feita pelos Vereadores Adeci de Sena e Paulo 
Fundão; fez memória que a razão social da empresa iniciou no Município de São 
Mateus, mas infelizmente acabou indo para Nova Venécia; a Rádio está comemorando 
neste ano 05 (anos) de funcionamento; relatou que os equipamentos de Rádio eram 
caríssimo, e com muito trabalho conseguiram erguer a Rádio Cidade, e que infelizmente 
em São Mateus não conseguiram sintonia e mudaram para Nova Venécia. A seguir, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, expressou sua 
felicidade com a presença do Edvaldo falar um pouco da história da Rádio Cidade; 
relatou que a Rádio Cidade ajudou muito na divulgação dos eventos da região de 
Campo Grande, onde a rádio fez uma cobertura do 22º Festival do Caranguejo e que 
graças a divulgação que a Rádio Cidade fez o evento foi um sucesso; finalizou 
parabenizando pelos 05 (cinco) anos de funcionamento da Rádio Cidade. Em seguida, 
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Secretário de Finanças da Prefeitura de 
São Mateus, o senhor Francisco Pereira Pinto, iniciou sua fala cumprimentando a Mesa 
Diretora e todos os presentes, relatou que foram convocados para falar sobre a atual 
folha de pagamento do Poder Executivo do Município de São Mateus do. Em seguida, 
o Senhor Presidente concedeu a palavra a Subsecretária de Finanças da Prefeitura de 
São Mateus, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os 
presentes; relatou sobre a folha de pagamento dos funcionários do Município, porém 
não trouxe nenhum slide como sempre levam para reunião para que quem tivesse 
alguma dúvida pudessem estar perguntando; relatou que desde 2017 a Prefeitura vem 
diminuindo a despesa de pessoal não por diminuir mas com o objetivo de adequar aos 
limites estabelecidos pela Lei Complementar n° 101/2000, hoje pode-se dizer que a 
folha de pagamento está perfeitamente enquadrada aos limites; o ano de 2021 foi 
fechado com 47.94% da receita corrente liquida, o limite prudencial é de 51.30% e o 
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limite legal é de 54%; no primeiro quadrimestre de 2022 esse índice de 47.94% já teve 
uma queda significativa e esteve em 43.11%; o segundo quadrimestre só terá o índice 
fechado no mês de agosto; com a receita liquida hoje a Prefeitura está em uma situação 
mais confortável; essa redução não é somente de despesa mas de um trabalho ainda 
maior em aumentar as receitas; de 2017 até 2022 o índice vem se adequando; o 
número de servidores se mantêm estável, na média de 4.700 ou 4.800 em termos de 
matrícula, pois uma pessoa pode ter mais de uma matrícula, por exemplo um professor 
pode ter 02 (duas) cadeiras, e se for calcular pelo CPF dá menos, por isso se calcula 
pela matrícula, servidores são cadastrados por matrícula trabalhando na Prefeitura 
atualmente é de 4.800, mas em número de pessoas trabalhando tem um número 
menor; apesar que hoje o Município se encontra adequado a despesas de pessoal 
abaixo do limite de alerta do Tribunal de Contas, além daquele limite de 51.30%, tem 
um índice de 48.60% que é quando o Município atinge 90% do 54% permitido, quando 
se passa do limite o Tribunal emite um alerta todo quadrimestre para que o Município 
reveja suas estratégias, para não correr o risco de ultrapassar os limites prudencial e o 
limite legal; apesar que hoje o Município se encontra nesse limite adequado e 
confortável é preciso ter cuidado em não elevar as despesas para que não retorne ao 
cenário que a Prefeitura esteve em 2016 e que foi encontrado em 2017; relatou que 
muitas vezes as reivindicações que surgem são legítimas, nem sempre podem ser 
atendidas da forma como são solicitadas, pois quando se faz uma previsão de receita 
e de despesa pode ser que nos próximos anos os números não sejam tão favoráveis 
como estão hoje; é preciso ter cautela, pois o mundo está vivendo uma guerra que pode 
afetar a todos de alguma maneira principalmente a economia do País, o PIB está 
decrescente, é preciso responsabilidade para assumir compromissos para os próximos 
anos, esse ano está tranquilo, mas e os próximos anos? A Prefeitura tem uma despesa 
mensal bruta média de 13.500.000 do total geral da despesa de pessoal, essa é a média 
de janeiro a junho do ano de 2022, e se tem uma receita corrente liquida média de 
36.000.000, a receita ela vem crescente nos últimos meses; relatou que as informações 
sobre o número de servidores, e receita corrente liquida, e que se encontra no portal 
de transparência da Prefeitura de São Mateus. Em seguida, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes, relatou que no ano de 2021 fez a 
entrega do título de cidadão mateense para o senhor Francisco; e fez uma pergunta, 
em relação com a situação que o Município está hoje qual a possibilidade de dar um 
aumento ao funcionário público? Em resposta ao Vereador Gilton Gomes, a 
Subsecretária de Planejamento, respondeu que nesse ano de 2022 não há 
possibilidade de dar um aumento,  mesmo o Município tendo recurso financeiro, mas 
não tem margem orçamentária, quando o orçamento foi planejado no ano passado não 
houve uma previsão de aumento significativo esse ano, a proposta feita pelo Prefeito 
seria pagar progressões, progressões vertical e progressão horizontal e férias Prêmio, 
que são 03 (três) progressões de carreira, porque assim conseguiria fazer um 
remanejamento orçamental para poder colocar na rubrica de folha de pagamento. Para 
este ano não tem um resultado positivo para poder fazer esse aumento pois não há 
recurso para dar o aumento para os funcionários. Em seguida, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, fez a pergunta do por que ao invés 
de dar o cartão social, e incluir no salário do funcionário, tem como? E cortar certos 
gastos de outras Secretarias e reverter para o aumento do salário dos funcionários? 
Em resposta ao Vereador, a Subsecretária, perguntou se esse cartão que o Vereador 
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está citando é o Cartão Recomeçar que é um projeto da Secretária de Assistência 
Social? O Vereador não soube responder, continuando a sua fala, a Subsecretária 
respondeu da seguinte maneira: Para dar reajuste para o servidor esse ano seria 
necessário que tivesse adequação do limite de despesa   de pessoal, pois é uma 
exigência e que estivesse no orçamento; na Secretaria de Assistência Social, já havia 
um projeto com essa atividade, não é um projeto novo, é apenas uma modalidade de 
auxilio que é nova, pois já existia um projeto de benefícios eventuais, quando foi feito o 
orçamento em 2021, já estava previsto benefícios eventuais, o que foi criado agora, 
que ao invés de entregar o dinheiro para a pessoa entrega o cartão, daí a pessoa 
poderá fazer compras no comércio de São Mateus; é possível fazer uma redução de 
gastos para que possa colocar na folha de pagamento, mas é uma análise que depende 
de uma série de fatores, depende análise jurídica, depende de uma decisão de uma 
gestão, então um reajuste de 5% é preciso movimentar milhões, e então impacta muito 
no orçamento e no planejamento da Prefeitura; foi realizado um estudo para o futuro, 
de adequação do salário mínimo e também um estudo  para o piso do magistério, mas 
infelizmente para esse ano não pode entrar no orçamento, mas para o ano que vem é 
possível entrar no orçamento, na época em que o Presidente fez as contas estavam 
em 400.0000,00, e hoje está em 430.0000,00; e com o passar do tempo  temos em 
mãos números reais e não só possibilidades, pois quando se realizam estudos para o 
que possa vir acontecer ano que vem são possibilidades e não certezas; se a receita 
de royalties só tem caído, do mês de junho para esse mês caiu mais de 50% dos valores 
dos royalties, tudo são possibilidades, portanto a única coisa que possa ser reajustado 
é o tícket, até porque não incide na despesa de pessoal, e as progressões que 
Município deve ao servidores; o cartão recomeçar é um benefício inexpressivo se 
comparado com a folha de pagamento, pois é um benefício eventual para quem passou 
por alguma situação de dificuldade ou evento natural como chuvas dentre outros 
fenômenos. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador 
Cristiano Balanga, expressou sua preocupação com a queda do ICMS, é uma grande 
preocupação para o Município, e questionou qual a avaliação da Subsecretária sobre 
essa situação nesse momento? Em resposta ao Vereador Cristiano, a Subsecretária 
respondeu que em relação ao repasse do ICMS é uma outra preocupação dentre outras 
preocupações,  realmente o repasse do ICMS é com base no índice de participação 
dos Municípios, então é o IPM  quem determina, quanto mais o Estado arrecadar maior 
é a fatia do Município, o indicie do Município é em torno de 3%, da receita total do 
Estado, qual o gestor público que não quer reajustar o  salário de seus funcionários, 
mas por conta da Legislação Federal não pode fazer esse reajuste. Retomando a fala 
o Vereador Cristiano Balanga, relatou que foi feito uma previsão que poderia chegar a 
400.0000,00 e chegou a 430.0000,00, relatou que agora poderá fazer um planejamento 
e incluir o reajuste do ticket de 500 a chegar 600, para ser revertido dentro do Município, 
então se o ICMS cair vai afetar os cofres públicos, afetará a gestão; o cartão social é 
um projeto do Governo Federal, é uma ação que a Secretaria de Assistência Social tem 
em caixa para atender aquelas pessoas que precisam naquele momento, e um valor 
tão insignificante de 80 mil reais que foram contempladas 10 (dez) famílias que estão 
sendo assistidas pela Assistência Social, para ser incluído no planejamento que foi 
citado aqui. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio 
Mendes, fez a pergunta se realmente não pode ter o reajuste salarial dos funcionários 
esse ano? Em resposta ao Vereador Kacio Mendes, não há possiblidade pois não existe 
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margem orçamentária, não existe sobrando no orçamento que possa ser usado para o 
reajuste, com certeza no ano que vem ou seja lançado no final do ano o ensejo de 
arrecadação, acredita-se que não dará tempo, pois o Município só começará a 
arrecadar para o orçamento lá pelo mês de novembro, no ano de 2023 (dois mil e vinte 
e três) será feito um orçamento planejando um reajuste, e já haverá um superávit 
orçamentário desse ano que será lançado em 2023 e que será possibilitado esse 
reajuste, por enquanto não pode ser dito qual o percentual, pois dependerá dos 
números vai se realizando e óbvio a decisão do Prefeito. Retomando a fala, o Vereador 
Kacio Mendes, agradeceu o esclarecimento, e fez uma segunda pergunta, então é 
através do Executivo que se pode fazer as progressões esse ano do decênio? Em 
resposta ao Vereador Kacio Mendes, a Subsecretária relatou que são 03 (três) 
progressões, que são verticais, horizontal e férias prêmio, em um desses fica o decênio. 
Retomando novamente a fala, o Vereador Kacio Mendes relatou sobre a questão dos 
tickets se realmente vai aumentar o valor? Em resposta ao Vereador Kacio Mendes, a 
Subsecretária relatou que o valor do ticket já está fechado em R$500,00, se for votado 
logo, acredita que no mês de agosto já começa a liberar o novo valor. Retomando a 
fala, o Vereador Kacio Mendes relatou o desejo de ver os servidores satisfeitos, em ver 
o Município se desenvolvendo, trazendo empresas e obras para seus munícipes. Em 
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta do Nascimento, 
parabenizou a Subsecretária o esclarecimento sobre o orçamento do Município, e 
relatou que o que se faz aqui hoje sem se pensar lá na frente fica mais difícil de se 
resolver, por isso é necessário estudar com cautela todas possibilidades para não dar 
nenhum passo em falso, e é necessário somar junto, com o Executivo, com os 
servidores; relatou que é necessário entender que não é o momento propício para um 
reajuste; fez memória de um ocorrido que alguém para se livrar de um problema 
apostou no aumento e infelizmente pagou por um preço muito alto; hoje não se pode 
impedir ninguém de reivindicar seus direitos, mas precisa saber o que está dentro da 
Lei. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, 
agradeceu ao Secretário de Finanças, o senhor Francisco e a Subsecretária de 
Planejamento Maria da Conceição pelos esclarecimentos, principalmente aos 
funcionários da Secretaria de Educação; relatou que tem uma nora que é professora, e 
quem é que não quer ver os netos bem; relatou que tem primas e primos que são da 
rede pública que trabalham em sua região, sempre dando o melhor que pode para a 
Educação; relatou que como Presidente da Comissão Permanente de Educação sentiu 
no dever de trazer o Secretário de Finanças do Município e a Subsecretária de 
Planejamento para esclarecer, para levar fortalecimento para o Município, dar conforto 
ao Executivo trabalhar juntamente com as Secretarias, relatou que nesta Casa de Leis 
tem um Jurídico que trabalha para que os Projetos de Lei que são encaminhados para 
cá sejam inteiramente legal; relatou que é necessário trabalhar com a cabeça, pensar 
muito bem antes de agir para não agir de forma que possa prejudicar futuramente. A 
seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, 
parabenizou ao Secretário Francisco e a Subsecretária Maria da Conceição pelos 
esclarecimentos aos munícipes, relatou que acredita que grande parte dos servidores 
da educação estavam querendo ouvir com transparência o que a categoria pede, 
relatou que no ano passado o presidente do Sindicato o Herickson procurou seus 
assessores para conversar e expor as necessidades dos servidores e prontamente 
ouviu suas demandas, relatou que já fizeram algumas alterações dentro das Leis que 
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engloba o magistério, juntamente com o Jurídico da Casa lutaram por abono, não era 
um abono que queriam mas era o que estava ao alcance dentro da Lei, conseguiram 
também a valorização do magistério; relatou que o professor é a profissão que forma 
todas as outras profissões e merece ser valorizado; relatou que esteve em uma visita 
com o Prefeito em algumas comunidades onde foram contempladas com extensão de 
rede elétricas e essas famílias tinham esse cartão social, pois são famílias em situação 
de  vulnerabilidade, então não poderia deixar de parabenizar a Secretária de 
Assistência Social e ao Prefeito por atender as comunidades e as famílias, dentro de 
algumas agendas têm assinaturas de um CEIM do Porto, é gratificante ver a felicidade 
das famílias daquela localidade ao ver benefícios chegarem aquele local, se colocou à 
disposição da categoria. Em resposta a Vereadora Ciety Cerqueira, que o reajuste, tudo 
que está em estudo de 5% ou 10%, pois existe esse plano de adequação do plano do 
salário mínimo, e mais alguns ouros benefícios e que no final o piso do magistério é 
uma das possibilidades, é preciso observar aquilo que é viável orçamentária ou 
financeira, então vai-se fazendo o que é possível para o servidor. A seguir, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, relatou que há algum 
tempo que nesta Casa de Leis foi votado para adequar o salário mínimo ao teto 
nacional, foi aprovado existe a Lei, é difícil manter aquilo ali, relatou que quer tentar 
dialogar com a Secretaria de Finanças, com o Executivo; perguntou se pode tirar o 
plano de carreira e adequar o teto. Em resposta ao Vereador Carlinho Simião, 
respondeu da seguinte maneira: que falando em plano de carreira está falando 
especificamente na Educação, pois é um assunto que já vem sendo discutido dentro 
da Comissão de Secretários, essa questão já está sendo analisada pela Comissão; em 
relação a Lei, para a adequação do salário mínimo, a mesma desconhece a Lei 
Municipal que obriga a adequar o salário mínimo, mas mesmo que houvesse essa Lei, 
existe uma Lei Federal que o Município tem que cumprir, pois para este ano não será 
possível realizar o reajuste do salário dos servidores, mas para o ano que vem é 
possível entrar para análise. A seguir, o Senhor Presidente se pronunciou relatando que 
este Parlamento fará o melhor possível para que tudo seja feito dentro da Lei para que 
não haja futuramente problemas jurídicos. GRANDE EXPEDIENTE: com 04 (quatro) 
Vereadores inscritos. Os senhores Vereadores Delermano Suim e Adeci de Sena 
declinaram suas falas. 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 que a Prefeitura juntamente com a Educação estão 
trazendo benefícios para as escolas, tanto da cidade quanto do interior, com parcerias 
com o Governo do Estado; parabenizou a Secretária de Educação Marilia pelo trabalho;  
relatou que no sábado recebeu o Deputado Foletto na Paulista e na Comunidade Santa 
Rita; relatou que a Bancada Federal e Estadual tem trazido para São Mateus benefícios 
graças a união dos poderes; na próxima semana terá ordem de serviço para o 
Município; relatou que na sexta teve uma ordem de serviço para rede elétrica para o 
interior. Rogou por suas indicações que são: reitera a indicação nº 182/2022, que diz 
respeito à construção de campo de futebol gramado no bairro Seac, com vestiários, 
banheiros e arquibancada; reitera a indicação nº 034/2022, que diz respeito à abertura 
de estrada com aterramento, ligando o bairro Seac (Esplanada) ao bairro Morada do 
Ribeirão. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta do 
Nascimento, expressou a alegria em participar da ordem de serviço da creche do Porto, 
creche em tempo integral, uma obra de 2 milhões. Rogou por suas indicações que são: 
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instalação de uma calha, em torno do telhado da quadra da escola Laurindo 
Samaritano, localizada no bairro Litorâneo; extensão de rede elétrica com instalação 
de postes com luminárias, na estrada das Meleiras, no bairro Mariricú. Fez homenagem 
a todos os motoristas.  ORDEM DO DIA: Em seguida, o Senhor Presidente submeteu 
em discussão as indicações nºs   496 à 514/2022, em seguida, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim que rogou por suas indicações que 
são: Drenagem pluvial da avenida João Nardoto no entroncamento com a rua General 
Osório, que dão acesso, respectivamente, aos bairros Jackeline, Jardim Bon Gosto, 
Cohab, Morada do Ribeirão e adjacências; Aquisição de veículo tipo “VAN ADAPTADA” 
para que possa atender como farmácia ambulante as comunidades do interior do 
município de São Mateus-ES. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
Vereador Cristiano Balanga que rogou por suas indicações que são: Reitera a indicação 
nº 182/2022, que diz respeito à construção de campo de futebol gramado no bairro 
Seac, com vestiários, banheiros e arquibancada; reitera a indicação nº 034/2022, que 
diz respeito à abertura de estrada com aterramento, ligando o bairro Seac (Esplanada) 
ao bairro Morada do Ribeirão. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra 
ao Vereador Adeci de Sena que rogou por sua indicação que é Aquisição de veículo 
tipo “VAN” para transporte dos professores e alunos da escola “ECORM Maria 
Francisca Nunes Coutinho” (Escola do Nativo), situada em Nativo de Barra Nova, 
distrito Nativo de Barra Nova, para locomoção nas atividades externas. A seguir, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira que rogou por 
suas indicações que são: Reitera a indicação de nº 133/2022 que diz respeito a 
viabilizar a criação de novas linhas de ônibus para atender aos moradores do conjunto 
habitacional “Solar de São Mateus”, localizado no bairro Aroeira; Capina, limpeza e 
retirada de entulhos na avenida Berlim próximo ao antigo ‘Ginásio Greca’, localizado no 
bairro Novo Horizonte. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
Vereador Kacio Mendes que rogou por suas indicações que são: Término de 
pavimentação da rua Avenida das Palmeiras, localizada no bairro Morada do Ribeirão; 
Término de pavimentação da rua Pomar dos Colibris (rua 05), localizada no bairro 
Morada do Ribeirão.  Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em votação as 
indicações nºs 496 à 514/2022, tendo sido aprovadas por unanimidade. A seguir, o 
Senhor Presidente submeteu em discussão e votação do Requerimento nº 010/2022, 
tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em 
discussão e votação das Moções de nºs 046 à 056/2022, tendo sido aprovados 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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