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Ata nº 034/2022 da reunião da 32ª Sessão Ordinária, realizada aos 09 (nove) dias do mês 
de agosto 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 033/2022, 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 390/2022, protocolizado sob o 
nº 001131/2022, datado de 02/08/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha Lei nº 2.072/2022; Lei nº 2.072/2022, que Denomina a Rua conhecida como 
“Rua da Borracharia”, localizada na Vila Pirola, Km 25, Distrito de Nestor Gomes, de “Rua 
Daniel Santa Rosa Cardozo”. PODER LEGISLATIVO: Protocolizado sob o nº 001105/2022, 
de autoria do Vereador Cristiano Balanga, que solicita seja concedido espaço no horário da 
segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 09/08/2022, para que o 
Senhor IGLO SILVA DE OLIVEIRA, Desportista, possa fazer uso da Tribuna Popular, para 
proferir pronunciamento referente “a sua atuação para a disseminação do futebol de campo 
e de salão, bem como, na formação de novos talentos por meio de escolinha de futebol”; 
Protocolizado sob o nº 001141/2022, de autoria do Vereador Carlinho Simião, que solicita 
seja concedido espaço no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão 
Ordinária do dia 09/08/2022, para que a Senhora SILENE ROCHA ALVES, sócia-proprietária 
da empresa GMEDES possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento 
referente “ao seu empreendedorismo em São Mateus”, o Vereador Carlinho Simião solicitou 
a ordem e fez o comunicado que a convidada não poderia estar presente nesta Sessão 
Ordinária, ficando assim adiado para a próxima Sessão; Protocolizado sob o nº 
001154/2022, 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 09/08/2022, 
para que o Senhor FABIO SILVA SACRAMENTO, vice-Presidente da ONG Criança Feliz, 
possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento referente “a existência da 
ONG e o objetivo pela qual foi criada”, o Vereador Adeci de Sena solicitou a ordem e fez o 
comunicado que o convidado não poderia estar presente na Sessão Ordinária, ficando 
assim para a próxima Sessão; Projeto de Lei nº 025/2022, do Poder Legislativo, que 
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO LILÁS E O PROGRAMA MARIA 
DA PENHA VAI À ESCOLA VISANDO SENSIBILIZAR A SOCIEDADE SOBRE A VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E A DIVULGAR A LEI MARIA DA PENHA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Autoria: Preta do Nascimento. PROPOSIÇÃO: 
Indicações nºs 556 e 557/2022 de autoria do Vereador Adeci de Sena, terraplanagem e 
compactação com argila das ruas Projetadas, localizadas na região das pedras em 
Urussuquara, distrito Nativo de Barra Nova; terraplanagem e compactação com aplicação 
de revsol na estrada da Gameleira, localizada em distrito Nativo de Barra Nova; Indicações 
nºs 558 e 559/2022 de autoria do Vereador Carlinho Simião, substituição das lâmpadas 
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atuais de iluminação pública dos postes situados na rua Camurupim, no bairro Chácara do 
Cricaré – Inocoop, por lâmpadas mais eficientes (vapor de sódio/LED); Poda das árvores 
situadas na rua Camurupim, no bairro Chácara do Cricaré – Inocoop; Indicações nºs 560 e 
561/2022 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, pavimentação da rua Caetano Zanelato, 
situada no distrito de Nestor Gomes, Km 41; pavimentação da rua das Flores, situada no 
distrito de Nestor Gomes, Km 41; Indicações nºs 562 e 563/2022 de autoria do Vereador 
Cristiano Balanga, que na próxima licitação para contratação de empresa prestadora de 
serviço de coleta de lixo, seja inserido no termo de referência, uma cláusula para que a 
empresa adquira, por ano de contrato, 300 lixeiras tipo contêiner coletor de 2.000 (dois mil) 
litros com tampas e rodas, bem como, que possua os caminhões adequados para a coleta 
do lixo contêineres; pavimentação com asfalto, marcação de faixa de pedestres em frente 
ao Posto de Saúde e da Escola, bem como, com a instalação de redutores de velocidade 
em pontos estratégicos da Avenida Karina, localizada no bairro Seac; Indicações nºs 564 e 
565/2022 de autoria do Vereador Delermano Suim, pavimentação da rua atrás da EEEFM 
Nestor Gomes, na localidade Maria Preta em Nestor Gomes, distrito de Nestor Gomes; 
pavimentação da rua lateral da EEEFM Nestor Gomes, (rua do campo), na localidade Maria 
Preta em Nestor Gomes, distrito de Nestor Gomes; Indicações nºs 566 e 567/2022 de autoria 
do Vereador Gilton Gomes, construção de CEIM no Residencial Bom Jesus – Bosque da 
Praia, no bairro Guriri; reforma do prédio da ‘EMEF Valério Coser’, situada no bairro Pedra 
D’água, município de São Mateus-ES; Indicações nºs 568 e 569/2022 de autoria do Vereador 
Isael Aguilar, aquisição de secador de pimenta-do-reino para atender à Associação de 
Moradores e Pequenos Produtores Rurais da comunidade de Nova Vista I, município de 
São Mateus-ES; aquisição de caminhão baú para atender a Associação de Moradores e 
Pequenos Produtores Rurais de Nova Vista I, em distrito de Itauninhas; Indicações nºs 570 
e 571/2022 de autoria do Vereador Kacio Mendes, término de pavimentação da rua Ilha dos 
Uirapurus, localizada no bairro Morada do Ribeirão; término de pavimentação da avenida 
Recanto dos Corais, localizada no bairro Morada do Ribeirão;  Indicações nºs 572 e 
573/2022 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, reitera a indicação nº 025/2022, que 
diz respeito à pavimentação das ruas Acácio de Oliveira Campos e Santa Rita, situadas no 
bairro São Miguel (nas proximidades da EMEF ‘Professora Marizete Venâncio do 
Nascimento’ e CEIM ‘Brilho do Saber’); reitera a indicação nº 172/2022, que diz respeito à 
pavimentação asfáltica da Avenida São Domingos, principal acesso aos loteamentos Parque 
das Brisas e Vila dos Ventos, localizada no bairro Ayrton Senna; Indicações nºs 574 e 
575/2022 de autoria do Vereador Paulo Fundão, término de calçamento da rua Nossa 
Senhora de Fátima, situada no bairro Litorâneo; calçamento da rua Santa Rita de Cássia, 
situada no bairro Litorâneo; Indicação nº 576/2022 de autoria da Vereadora Preta do 
Nascimento, Pavimentação da rua Jasmim, no loteamento Jardim Eldorado, localizada no 
bairro Pedra D’água; Moção nº 061/2022 voto de congratulação do Vereador Cristiano 
Balanga ao Sr. IGLO SILVA DE OLIVEIRA, pelos relevantes serviços prestados ao esporte 
mateense e do Norte do Estado, em especial o futebol de campo e de salão, bem como, na 
formação de novos talentos; ERRATA: Fica RETIFICADO o número da Moção nº 059/2022, 
que concede VOTO DE PESAR aos familiares do Sr. VINICIUS LIMA MEDEIROS, em 
virtude do seu falecimento ocorrido no dia 24 de julho de 2022, de autoria do Vereador Paulo 
Fundão, aprovada na Sessão Ordinária do dia 26/07/2022, onde se lê 059/2022, leia-se 
062/2022. DIVERSOS: Protocolizado sob o nº 001151/2022, datado de 05/08/2022, de 
autoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Mateus - APAE, que 
convida o Presidente e demais Vereadores para participarem de uma caminhada com saída 
na frente da APAE a realizar-se no dia 22 de agosto (segunda-feira) às 08:30 horas na 
Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual, Múltipla e Autismo. Ato contínuo, 
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o Senhor Presidente constou que que 03 (três) Vereadores se inscreveram no Pequeno 
Expedinte. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio 
Mendes, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez um 
convite a população mateense para se fazer presente na quinta-feira na assinatura de 
Ordem de Serviço de área de lazer da área no Vila Nova, Nova São Mateus, Guriri, Antigo 
Praiano, do Lado Sul de Guriri e revitalização das praças, reformas de praças e campos dos 
bairros; em conversa com o Senhor Presidente da Câmara relatou que o lazer e o esporte 
ajuda a construir homens e mulheres de bens. Informou que em São Mateus já se encontra 
cadeiras de rodas para basquete sobre rodas. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora 
e todos os presentes, expressou sua alegria em poder ser contemplados com nome “Rua 
Daniel Santa Rosa Cardozo”, que era morador da Vila Pirola no Km 25, um rapaz que era 
muito envolvido na comunidade eclesial de base, tinha uma rotina de ir para os Km’s e para 
São Mateus em uma dessas idas e vindas perdeu sua vida e hoje tem a honra de 
homenageá-lo dando seu nome em uma rua no Km 25. Ato contínuo, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que iniciou sua fala cumprimentando a 
Mesa Diretora e todos os presentes, ressaltou alguns eventos que tem acontecido em São 
Mateus, e sobre o apoio que o Prefeito tem dado aos músicos do Município; relatou sobre o 
evento que terá no bairro Seac, realizado pela Associação de Moradores e a Organização 
do evento; relatou que os legisladores são preocupados com o Município estão fazendo seu 
papel de legislar e fiscalizar o Município. O Senhor Presidente fez uso da palavra 
esclarecendo sobre o projeto de lei que tramita nesta Casa de Leis, que continuarão com o 
diálogo, e não será votado de qualquer jeito; esclareceu também que as Sessões estão 
sendo as 15 horas pois está no Regimento Interno; portanto o Projeto de Lei será estudado 
com atenção e cautela juntamente com o jurídico desta Casa de Leis e o diretor do Sindicato 
buscando o melhor pelos servidores do Município. A seguir, o Senhor Presidente concedeu 
a palavra ao senhor Iglo Silva, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos 
os presentes, relatou que foi pego de surpresa pelo Vereador Cristiano Balanga na semana 
passada para receber uma homenagem sobre os eventos esportivos organizados pelo 
mesmo, e pela equipe do ‘Bolinha Esportes’, que já algum tempo vem organizando eventos 
esportivos no Município de São Mateus e no Estado do Espírito Santo, expressou sua 
felicidade em receber a homenagem do Vereador Cristiano Balanga; contou um pouco de 
sua história de vida, se apresentando como Iglo Silva de Oliveira, mais conhecido como 
Bolinha, formado em educação física, exerce um trabalho na escolinha de futebol do CEPE 
há mais de 10 (dez) anos, com parceria com Iran Dias; iniciaram com um projeto social no 
bairro Seac em 1999, estão parados há 04 (quatro) anos devido a pandemia e não 
conseguiram retornar as atividades; relatou que é pai de um filho de 23 (vinte e três) anos 
que joga na Polônia, em um time da 2ª divisão da Polônia, o Igor de Souza Oliveira, 
conhecido como Bibi. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador 
Delermano Suim, que parabenizou o Vereador Cristiano Balanga pela homenagem ao Iglo, 
relatou que o conhece do CEPE, onde a esposa do Vereador Delermano trabalhou por mais 
de 22 (vinte e dois) anos, sempre observavam o trabalho do Iglo juntamente com o Iran; 
relatou que o esporte é uma ferramenta eficaz na vida das crianças e adolescentes. Ato 
contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que 
parabenizou o Iglo pelo trabalho dentro do esporte no Município; relatou sobre o trabalho 
que realiza e já realizou com alguns jogadores a nível nacional e internacional, das viagens 
com os times para campeonatos fora do Estado. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra ao Vereador Kacio Mendes, que parabenizou o Vereador Cristiano Balanga pela 
homenagem ao senhor Iglo, relatou sobre o filho do Iglo estar jogando fora do país levando 
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o nome do Município; relatou sobre o trabalho do Iglo dentro do Município no esporte nas 
escolinhas de futebol e na formação humana do jovem como cidadão na sociedade. Em 
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que 
parabenizou ao Iglo pelo belíssimo trabalho dentro do esporte no Município de São Mateus, 
e fez memória do senhor Ailton, pai do Iglo, que sempre incentivou as pessoas a praticar 
esporte porém hoje se encontra dentro de casa pois não pode se locomover, tirava do 
próprio bolso para ajudar os jogadores, tinha um bar onde ele dava as coisas para os 
jogadores de futebol logo após os jogos para ajudá-los; expressou seu orgulho de hoje estar 
como Vereador representando o bairro Seac; relatou sobre os campeonatos que o Iglo tem 
ganhado com raça e garra, juntamente com os jogadores do Seac, bairro este que é um 
celeiro de excelentes jogadores. Em seguida, o Senhor Presidente realizou a entrega do 
certificado de congratulação ao senhor Iglo Silva de Oliveira. GRANDE EXPEDIENTE: com 
06 (seis) 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 que a Casa de Leis foi feita para debates, foi feita para ter aplausos e 
para ter vaias; relatou que lutará pela legalidade e pelos direitos dentro das Leis; relatou que 
foi eleito para debater o que é melhor para a sociedade e servidores; fez memória da 
semana: estiveram com a engenheira da educação em uma visita de reforma da escola 
“Roseli Pires” no bairro Seac; no CEIM “Meu Amiguinho” também no bairro Seac fazendo 
alguns levantamentos para realizar melhorias no prédio para melhor atender as crianças 
que nelas estudam; relatou que a parceria do Prefeito Daniel com o Governador Renato 
Casagrande e com os Deputados que representam o Estado trouxeram para o Município 03 
(três) tratores para atender as comunidades do interior; fez memória também do final de 
semana que foi bem festivo em algumas comunidades, e esteve participando em vários 
festejos onde estiveram presentes a comunidade escolar, os pais, as crianças, os 
educadores, jovens, idosos, esteve na EMEF “Bonsucesso”, onde a escola esteve fazendo 
um evento, estiveram também no “Valério Coser” onde no bairro Areinha também estavam 
em festa, estiveram também no CEIM “São João”, estiveram no CEIM no “Sernamby”, 
estiveram no Nova Conquista, no São Pedro, finalizou parabenizando a Secretaria de 
Turismo, por trazer para as comunidades as tradições das festas juninas; relatou que no 
sábado teve um curso de Primeiros Socorros no SESC realizado pela Secretaria de 
Educação, onde estiveram presentes professores, diretores, pedagogos, estagiários, todos 
os prestadores de serviços para a Secretaria de Educação; hoje pela manhã o Vereador 
esteve visitando a escola “Omir Fonseca” conversando com a diretora Mara, acolhendo as 
demandas da escola; pela manhã o bairro Seac está recebendo uma limpeza de todas as 
vias e ruas para dar melhorias para a comunidade, além de fazer a limpeza é necessário 
fazer uma conscientização sobre os dias de recolhimento dos resíduos sólidos (lixos), pois 
tem acontecido a limpeza e logo em seguida a população tem jogado o lixo no lugar já limpo. 
Rogou por suas indicações  que são: Que na próxima licitação para contratação de empresa 
prestadora de serviço de coleta de lixo, seja inserido no termo de referência, uma cláusula 
para que a empresa adquira, por ano de contrato, 300 lixeiras tipo contêiner coletor de 2.000 
(dois mil) litros com tampas e rodas, bem como, que possua os caminhões adequados para 
a coleta do lixo contêineres; Pavimentação com asfalto, marcação de faixa de pedestres em 
frente ao Posto de Saúde e da Escola, bem como, com a instalação de redutores de 
velocidade em pontos estratégicos da Avenida Karina, localizada no bairro Seac. A seguir, 
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião que iniciou sua fala 
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que não usaria a tribuna, 
mas como haviam falado que o Prefeito é da periferia e os servidores? Relatou sobre as 
festas que vem acontecendo dentro das comunidades, já que não está tendo emprego no 
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Município, é necessário atender as comunidades com qualidade sim; relatou que esteve na 
comunidade do Frei Galvão, fez o acompanhamento com a empresa na parte elétrica 
durante toda a semana, onde recebeu os agradecimentos da comunidade ao Executivo pelo 
atendimento dentro da legalidade;  relatou que esteve em uma cavalgada, que também há 
dinheiro público e expressou que não pode ser superfaturado esses eventos; relatou que 
havia recebido uma mensagem clamando para acompanhar as licitações das empresas que 
vão contratar as bandas que irão tocar no evento da festa da cidade, relatou que pedirá 
prestação de contas do que será gasto na festa da cidade com estrutura e bandas;  
“senhores funcionários desta Casa de Leis, servidores Municipal, vou falar sobre um Projeto 
de Lei que chegou nesta Casa de Leis na data de 29/07/2022, Projeto de Lei Complementar 
nº 002/2022, revoga a parte dispositiva da Lei Complementar nº 08/2014, que altera o artigo 
138 da Lei nº 237/1992, bem como, concede efeito repristinatório a Lei Complementar nº 
36/2009 e das outras providências, aqui está revogando a Lei que foi votada em 2009 por 
mim, nesta Casa de Leis, chegou um Projeto aqui na terça-feira para que seja tirado o 
decênio do servidores públicos, tinha mais de 2 mil pessoas nesta Casa de Leis, todos os 
meios de comunicações estavam nesta Casa de Leis, e corajosamente eu e outro Vereador 
votamos e fomos vencidos, precisava de pelo menos 04 (quatro) votos, mas continuamos 
trabalhando, para votar no segundo turno, que era 10 (dez) dias depois, com dispensa de 
interstício, conseguimos buscar mais 02 (dois) Vereadores junto com intermédio dos 
políticos do nosso Município, com jeitinho, conversando, para ficar do lado povo, ficamos 
até 02 horas da manhã conversando e mostrando as dificuldades e a importância dos 
nossos funcionários trabalhar com vontade, com alegria nos olhos, fizemos um acordo dos 
04 (quatro) Vereadores, e a imprensa acompanhando tudo e no dia seguinte a matéria 
estava no jornal as 07 horas da manhã, e aqui a votação foi 08 horas da manhã, 
conseguimos manter o decênio, propostas foram muitas, porém proposta não compra a 
gente, quando é agora fomos pegos de surpresa na semana passada com esse Projeto de 
Lei para revogar aquela de 2009 para tirar o decênio; a Lei de 2009 foi votado para manter 
o decênio, só que no primeiro turno nós perdemos, e ali foi votado a Lei e ali foi turno único, 
quando a gente manifestou e conseguimos outros 02 (dois) Vereadores para a próxima 
votação manteve o decênio, veio 2014 precisava regulamentar aquela Lei, mandaram o 
Projeto esta Casa de Leis e aqui foi votado para manter os 25%, só que eles estão querendo 
tirar o decênio por que não foi feito o impacto financeiro, como é que precisa de um impacto 
financeiro se já vem pagando desde 2009? Foi pago até 2016 e todo mundo aqui sabe disso, 
não pagou por causa da gestão nova que está aí, e está vindo esse Projeto para revogar; o 
judiciário não está mandando a gente tirar não, ele só está informando, pois já busquei 
informações sobre essa questão com alguns jurídicos e alguns funcionários que entendi, só 
está informando, a gente pode manter ou não, mas estou muito satisfeito, hoje teve uma 
reunião nesta Casa de Leis, reunião das Comissões, que o Vereador Gilton Gomes é o 
presidente da Comissão de Justiça fez um bom trabalho, conduzindo bem, estava aqui 
presente o presidente do Sindicato, o Herickson juntamente com alguns funcionários aqui 
presenciando a Comissão; saí daqui alegre, ouvindo a fala dos 11 (onze) Vereadores, que 
aquele Projeto vai ser mudado, vai contemplar todos os funcionários, ninguém vai perder 
nada, assim eu espero, manter o direito adquirido a gente não poder tirar, então vamos fazer 
as Emendas que precisam e vamos continuar sempre defendendo o que é melhor. Rogou 
por suas indicações que são: Substituição das lâmpadas atuais de iluminação pública dos 
postes situados na rua Camurupim, no bairro Chácara do Cricaré – Inocoop, por lâmpadas 
mais eficientes (vapor de sódio/LED); Poda das árvores situadas na rua Camurupim, no 
bairro Chácara do Cricaré – Inocoop. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra 
ao Vereador Cristiano que teve direito réplica, que relatou sobre o atendimento do Prefeito, 
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que o mesmo está atendendo normalmente a toda e qualquer pessoa que o procura na 
prefeitura; falou sobre o direito de fiscalização que o Vereador Carlinho Simião comentou, 
relatou ainda que o Vereador Carlinho nunca foi em uma licitação na Prefeitura; relatou ainda 
que em 2014 houve uma violação da lei orçamentária e não agiram dentro da lei. Em 
seguida, o Senhor Presidente fez um esclarecimento sobre a reunião que houve na parte 
da manhã, relatou que estudarão e dialogarão melhor sobre o Projeto de Lei para não 
prejudicar a nenhum servidor público, e esse Projeto não entrará na Ordem do Dia sem que 
o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Sindicato entrem num denominador comum, onde 
os direitos adquiridos pelos servidores serão mantidos conforme foi conversado na reunião 
na parte da manhã junto a Comissão de Justiça, bem como o adimplemento de todo passivo 
de 2016 até agora; pelo debate exaustivo do Vereador Carlinho Simião e do Vereador 
Cristiano Balanga, o Senhor Presidente fez uma breve síntese do que aconteceu e do 
Projeto de Lei que chegou nesta Casa de Leis: Em 2009 foi enviado para esta Casa de Leis 
o Projeto de Lei referente ao Estatuto do Servidor, da mesma forma foi enviado para esta 
Casa de Leis um Projeto de Emenda à Lei Orgânica; muitas vezes os Vereadores 
confundem-se, até mesmo quem votou naquele mandato, na época o Presidente da 
Câmara, era o ex Vereador Jailson Barbosa, e o vereador Paulo Fundão era Procurador 
desta Casa de Leis; então chegou nesta Casa de Leis dois Projetos, um Projeto que diminuía 
para 10% dentro do Estatuto do Servidor e um outro Projeto para também alterar a Lei 
Orgânica do Município; no primeiro Projeto, no Estatuto, por 09 (nove) votos a 02 (dois) a 
Câmara de São de Mateus aprovou e no primeiro turno o projeto de emenda Lei Orgânica 
foi aprovado por 09 (nove) votos a 02 (dois). o Estatuto ficou aprovado, o Estatuto só 
precisava de 06 (seis) votos, teve a segunda votação, novamente o Estatuto foi aprovado, 
gerando a Lei Complementar nº 36/2009, mas quando chegou no Projeto de Emenda a Lei 
Orgânica , na votação do segundo turno, os Vereadores Arino Braga, Vanderlei Segantini, 
Eneias e Carlinho Simião  votaram contra a modificação da Lei Orgânica, e ali havia um 
quórum qualificado, eram necessários 08 (oito) votos para mudar a Lei Orgânica; como a 
Lei Orgânica é maior que o Estatuto, a Lei Orgânica é como se fosse a Constituição do 
Município, prevaleceu os 25%; quando falam que derrubaram em 2009 não tem nada a ver 
com o Estatuto, que foi aprovado, a Lei Orgânica é que não foi aprovada porque precisava 
de quórum qualificado, e tiveram 07 (sete) votos a 04 (quatro); em 2014 foi encaminhado 
para este Parlamento o Projeto de Lei que veio a ser a Lei Complementar 82/2014, este 
Projeto de Lei para delimitar o que era verba indenizatória e verba remuneratória, nesse 
Projeto de Lei foi inserido um artigo que retornava no Estatuto os 25%, esse Projeto de Lei 
não teve qualquer tipo de documento a não ser o próprio Projeto de Lei, ou seja, não teve 
impacto financeiro, não teve nada que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige, se falou 
naquela época que aquele projeto sendo aprovado ele diminuiria e muito a folha de 
pagamento da Prefeitura, ocorre que passados alguns anos, no ano passado foi votado 
duas contas após a aprovação dessa Lei, duas contas do ex Prefeito Amadeu Boroto, e 
todas duas, um dos fatos que gerou a rejeição das contas pelo Tribunal de Contas, foi o 
excesso da folha de pagamento, então, aquilo que se falou do Projeto em 2014 foi efeito 
contrário, não baixou o índice e abriu-se um leque muito grande para pagamentos; então 
esse Projeto de Lei que tramita na Câmara ele está revogando a Lei Complementar 82/2014, 
pois ela não teve respeitado exigência da Lei de Responsabilidade, qual seja, o impacto 
financeiro, revogando e retornando a Lei Complementar 36/2009, não se está mexendo na 
Lei Orgânica, portanto, nenhum direito adquirido do servidor até hoje vai ser mexido, os 
Vereadores irão dialogar, buscar uma forma junto com o Executivo, colocar uma emenda ao 
Projeto para que possa garantir tudo isso, ou seja,  o que vai ser analisado é o daqui para 
frente; o que foi adquirido no passado não será mexido, por isso será dialogado com o 
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Sindicato, com os servidores e com o Chefe do Executivo, para que se chegue a um 
denominador comum. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora 
Preta que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou 
que não seria a mesma se retirasse o de direito dos servidores, porém não assumiria erro 
do parlamento passado, pois direito adquirido não se mexe; relatou que por causa de uns 
colegas que não têm bom relacionamento com o Prefeito e que vem colocando a culpa dos 
erros em outras pessoas; fez uma nota de repúdio ao senhor André Oliveira sobre Fake 
News. Rogou por sua indicação que é: Pavimentação da rua Jasmim, no loteamento Jardim 
Eldorado, localizada no bairro Pedra D’água; relatou sobre o Projeto de Lei Maria da Penha 
nas Escolas, que dispõe do agosto Lilás, que tem como base a Lei Federal 11340/2006; 
relatou que fez visita a comunidade que foi convidada no campo de futebol do bairro Aviação; 
agradeceu ao Carlinho e Alan do Barra Nova Norte pela recepção no final de semana; esteve 
no bairro Sernamby prestigiando a festa do Chocolate, festas essas que até o catador de 
latinha ganha seu dinheiro para o sustento de sua família; esteve na festa do Solar, onde as 
crianças puderam se divertir gratuitamente. Finalizou com a seguinte frase ‘as pessoas só 
recebem respeito quando respeita o próximo’. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra ao Vereador Gilton Gomes, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e 
todos os presentes, relatou que o Vereador Cristiano Balanga havia falado que as festas 
das comunidades são de graça, porém são usadas para lavagem de dinheiro, expressou 
que o papel do Vereador é legislar e fiscalizar e que estão fiscalizando a fundo as festas que 
a Prefeitura vem promovendo, e não só andar atrás de máquinas, relatou que não ganhou 
nenhuma secretaria pois não queria acobertar nenhuma coisa errada que pudesse 
acontecer posteriormente; relatou sobre o desrespeito do Vereador Cristiano Balanga as 
advogadas que participaram da Comissão Processante. O Vereador Cristiano Balanga 
solicitou a réplica ao Presidente a qual foi concedida, com a palavra o Vereador Cristiano 
relatou sobre as festas das comunidades e que nas festas da comunidade Ponte o mesmo 
estava bajulando o Prefeito; fez memória das advogadas relatou que a mesma havia 
infringido a Lei, e elas estavam erradas em subir até a mesa da Presidência e interferir nas 
decisões do Presidente da Comissão Processante. Ato contínuo, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que relatou sobre a retirada dos benefícios 
das festas das escolas e agora o Prefeito vem resgatar a tradição assim como a festa da 
cidade, podendo assim contribuir para o turismo e cultura do Município; relatou sobre a 
reunião da parte da manhã das comissões, e que irão dialogar sobre os projetos e estudar 
com os Procuradores da Casa de Leis para poder valorizar os servidores do Município; 
relatou sobre a limpeza que está acontecendo na cidade e no interior; relatou sobre a 
agenda positiva que teve com o Governador na semana anterior que veio ouvir de perto a 
comunidade mateense para melhor atender o Município; relatou que hoje é o dia dos povos 
indígenas, povos esses que estão sendo extinguido com a ganância do ser humano; relatou 
sobre a Lei Maria da Penha que deu a coragem as mulheres de denunciar agressões. Rogou 
por suas indicações que são: Pavimentação da rua Caetano Zanelato, situada no distrito de 
Nestor Gomes, Km 41; Pavimentação da rua das Flores, situada no distrito de Nestor 
Gomes, Km 41. Em seguida, o Senhor Presidente fez um esclarecimento sobre as 
divergências: é necessário ter respeito entre os parlamentares, sob a minha ótica a 
divergência é necessária e salutar para a democracia, mas ao final deve sempre prevalecer 
o respeito e a harmonia entre os pares; o Vereador Carlinho Simião se coloca como opositor, 
mas ele votou contra  apenas 03(três) do executivo, que foram as contas de Amadeu Boroto, 
o impeachment, e uma outra. O Presidente declarou que não vê onde está errado aquele 
que votou de forma divergente a ele; só está comprovando que o Parlamento atual está no 
caminho certo, o que não pode é por conta de um voto divergente do seu você desrespeitar 
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o outro Vereador, é inadmissível o desrespeito ou agredir de forma física ou verbal os demais 
colegas nobres Vereadores; dos 03 (três) projetos que o Vereador Carlinho Simião votou 
contra, dos demais todos os projetos foram votados com consciência e cada Vereador com 
sua certeza que votou de acordo com sua consciência; então é necessário ter uma postura 
diferente para as ações não tomarem grandes proporções como as que se podem ver pelo 
país, pessoas se digladiando em face de posicionamento político. 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, que expressou sua tristeza por ser 
agredido por palavras de pessoas que não o conhecem e que infelizmente  o parlamento 
atual está se encaminhando para o mesmo caminho que o parlamento anterior; relatou que 
nunca usou a tribuna para agredir colegas de Parlamento, ou o Prefeito; relatou que só 
deseja que seus pedidos sejam atendidos; relatou que não é contra a ninguém, e que seu 
maior desejo é que São Mateus se torne um canteiro de obras, mas seus pedidos 
infelizmente não estão sendo atendidos e quem está perdendo é a população. Rogou por 
suas indicações que são: reitera a indicação nº 025/2022, que diz respeito à pavimentação 
das ruas Acácio de Oliveira Campos e Santa Rita, situadas no bairro São Miguel (nas 
proximidades da EMEF ‘Professora Marizete Venâncio do Nascimento’ e CEIM ‘Brilho do 
Saber’); reitera a indicação nº 172/2022, que diz respeito à pavimentação asfáltica da 
Avenida São Domingos, principal acesso aos loteamentos Parque das Brisas e Vila dos 
Ventos, localizada no bairro Ayrton Senna. ORDEM DO DIA: Em seguida, o Senhor 
Presidente submeteu em discussão e votação as indicações nºs   556 a 576/2022, tendo sido 
aprovadas por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão e 
votação da Moção de nº 061/2022, tendo sido aprovada por unanimidade. A seguir, o Senhor 
Presidente submeteu em discussão e votação, em Turno Único, do Projeto de Lei nº 
018/2022, de autoria do Poder Legislativo, que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE 
ESPAÇO PÚBLICO – CONTROLADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o 
Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, em Turno Único, do Projeto de Lei 
nº 019/2022, de autoria do Poder Legislativo, que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE 
ESPAÇO PÚBLICO – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, tendo sido aprovado por 
unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, em 
Turno Único, do Projeto de Lei nº 020/2022, de autoria do Poder Legislativo, que “DISPÕE 
SOBRE A DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – SECRETARIA LEGISLATIVA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, tendo sido 
aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e 
votação, em Turno Único, do Projeto de Lei nº 021/2022, de autoria do Poder Legislativo, 
que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – SUPERINTENDÊNCIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, 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 022/2022, de autoria do Poder Legislativo, 
que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”, tendo sido aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente 
submeteu em discussão e votação, em Turno Único, do Projeto de Lei nº 023/2022, de 
autoria do Poder Legislativo, que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO 
PÚBLICO – DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente 
submeteu em discussão e votação, em Turno Único, do Projeto de Lei nº 024/2022, de 
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autoria do Poder Legislativo, que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO 
PÚBLICO – SECRETARIA DE APOIO AOS MUNÍCIPES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 
MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, 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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