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Ata nº 029/2022 da reunião da 27ª Sessão Ordinária, realizada aos 05 (cinco) dias do mês 

de julho de 2022 (dois mil e vinte um), às 18h00 (dezoito horas), reuniu-se ordinariamente, 

em Sessão Itinerante, no prédio da ECORM Maria Francisca Nunes Coutinho, localizada no 

Distrito de Barra Nova, conforme requerimento nº 008/2022 de autoria dos Vereadores Paulo 

Fundão, Adeci de Sena e Carlinho Simião, aprovado na Sessão Ordinária do dia 07 de junho 

de 2022, 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 requestou ao Vereador Carlinho Simião para 

que fizesse a leitura da Bíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE:  Ato contínuo, o Senhor 

Presidente solicitou à Senhora Secretária que efetuasse a chamada dos Senhores 

Vereadores para verificação do quórum legal, aos quais responderam 11 (onze) presentes. 

Alicerçado no art. 98 do Regimento Interno, o senhor presidente determinou à senhora 

Secretária Ciety Cerqueira que efetuasse a leitura da Ata nº 028/2022 e da Ata da Sessão 

Legislativa Específica para Renovação da Mesa Diretora e Constituição das Comissões 

Permanentes para o biênio de 2023/2024. Com fundamento no § 1º, do artigo 98 do 

Regimento Interno da CMSM, não tendo nenhum Vereador que quisesse retificar a Ata, 

considerou-a aprovada por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente determinou à 

Senhora Secretária que procedesse a leitura do expediente da Sessão Ordinária do dia 

05/07/2022, que constou o seguinte: Poder Executivo: OF/PMSM/SMGAB Nº 338/2022, 

protocolizado sob o nº 000959/2022, datado de 04/07/2022, da Prefeitura Municipal de São 

Mateus, que encaminha resposta das Indicações nºs 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 

445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452 e 453/2022; OF/PMSM/SMGAB Nº 339/2022, 

protocolizado sob o nº 000960/2022, datado de 04/07/2022, da Prefeitura Municipal de São 

Mateus, que encaminha Lei nº 2.066/2022; Lei nº 2.066/2022, que “AUTORIZA A 

REVERSÃO DE IMÓVEL DOADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 449/1995”; 

OF/PMSM/SMGAB Nº 341/2022, protocolizado sob o nº 000961/2022, datado de 

04/07/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei nº 

030/2022; Projeto de Lei nº 030/2022, de autoria do Poder Executivo, que “AUTORIZA A 

REVERSÃO DE IMÓVEL DOADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 920/2010, ALTERADA 

PELA LEI Nº 1167/2012”; OF/PMSM/SMGAB Nº 342/2022, protocolizado sob o nº 

000962/2022, datado de 04/07/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha 

Projeto de Lei nº 032/2022; Projeto de Lei nº 032/2022, de autoria do Poder Executivo, que 

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR IMÓVEL AO 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Poder 

Legislativo:  Resolução nº 004/2022, 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”; 

Protocolizado sob o nº 000924/2022, de autoria do Vereador Carlinho Simião, que solicita 

seja concedido espaço no horário as segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão 

Ordinária do dia 05/07/2022, para que a Senhora RITA PEROBA DE LIMA, possa proferir 

pronunciamento referente “aos trabalhos voluntários prestados através da Comunidade São 

José, e seu histórico de vida no Município de São Mateus-ES”; Protocolizado sob o nº 
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000964/2022, de autoria do Vereador Paulo Fundão, que solicita seja concedido espaço no 

horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 05/07/2022, 

para que o Senhor CAPITOLINO SOUZA MACHADO – Líder da Comunidade Nativo de 

Barra Nova, possa proferir pronunciamento referente “aos trabalhos prestados e sua 

trajetória de vida, construída na Comunidade Nativo de Barra Nova no Município de São 

Mateus”; Protocolizado sob o nº 000966/2022, 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 05/07/2022, para que o Senhor TADEU MACHADO CORREIA – 

Diretor da ECORM Maria Francisca Nunes Coutinho, possa proferir pronunciamento 

referente “a Educação do Campo, a relação entre Escola x Família x Estudantes, e a relação 

entre a Escola e a Comunidade, além dos aspectos vivenciados, quanto à estrutura física e 

pedagoga da Escola em Nativo de Barra Nova”; Protocolizado sob o nº 000972/2022, de 

autoria dos Vereadores Adeci de Sena e Paulo Fundão que solicita seja concedido espaço 

no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 

05/07/2022, para que o Senhor JERÔNIMO NUNES COUTINHO, possa proferir 

pronunciamento referente “aos trabalhos das Associações e sobre o trabalho dos pequenos 

agricultores e pescadores da região Nativo de Barra Nova no Município de São Mateus”; 

Projeto de Lei nº 008/2022, do Poder Legislativo, que INSTITUI PROGRAMA MUNICIPAL 

“OPORTUNIDADES” QUE DISPÕE SOBRE COTAS PARA PRIMEIRO EMPREGO 

VISANDO GARANTIR VAGAS EM TODOS PROCESSOS SELETIVOS NO ÂMBITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA, de autoria dos Vereadores 

Kacio Mendes, Paulo Fundão e Cristiano Balanga. Proposições:  indicações nºS 454 – 

Ativação para o funcionamento do consultório odontológico da Unidade de Saúde do Nativo 

de Barra Nova, localizado no Distrito Nativo de Barra Nova e 455/2022 – Instalação de 04 

(quatro) redutores de velocidade (quebra-molas), na Comunidade Nativo de Barra Nova, 

sendo 01 (um) nas proximidades da Escola Maria Francisca Nunes Coutinho, 01 (um) nas 

proximidades da Igreja Assembleia de Deus, 01 (um) nas proximidades da padaria e 01 (um) 

nas proximidades do bar do Joel, Distrito Nativo de Barra Nova, ambas de autoria do 

Vereador Adeci de Sena; indicações nºS 456 – Perfuração de poço artesiano nas 

Comunidades Ferrugem, São Miguel, Nativo de Barra Nova Sul e Norte, localizadas em 

Distrito Nativo de Barra Nova e 457/2022 – Aquisição de área de terra em Nativo de Barra 

Nova para construção de Escola de Ensino Médio Estadual, ambas de autoria dos 

Vereadores Carlinho Simião e Lailson da Aroeira; indicações nºS 458 – Construção de nova 

ponte na Comunidade da Gameleira, localizada em Distrito de Barra Nova e 459/2022 – 

Disponibilização de depósito de argila às Comunidades de Campo Grande e Nativo de Barra 

Nova, no Distrito de Barra Nova, para melhorias das estradas vicinais, ambas de autoria dos 

Vereadores Ciety Cerqueira e Adeci de Sena; indicações nºS 460 – Estudo de viabilidade 

econômica e financeira para a instalação de placas de energia solar nas escolas da rede 

municipal e 461/2022 – Construção de uma ponte de concreto em substituição a ponte de 

madeira, localizada no final da pavimentação asfáltica da ES-010, em Nativo de Barra Nova, 

Distrito de Barra Nova, ambas de autoria dos Vereadores Cristiano Balanga, Adeci de Sena 

e Paulo Fundão; indicação nº 462/2022 – Extensão de rede elétrica com instalação de 03 

(três) postes com luminárias na rua Beré, Comunidade Ranchinho, localizada na estrada de 
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Barra nova, de autoria do Vereador Delermano Suim; Indicação nº 463/2022 – Instalação de 

sistema de videomonitoramento na Comunidade Nativo, Distrito Nativo de Barra Nova, 

autoria dos Vereadores Delermano Suim e Adeci de Sena; indicações nºS 464 – Reitera a 

Indicação nº 374/2022, que diz respeito à pavimentação do estacionamento do Cemitério, 

localizado em Nativo de Barra Nova, Distrito Nativo de Barra Nova e 465/2022 – Reitera a 

indicação nº 121/2022, que diz respeito à construção de banheiros no cemitério de Nativo 

de Barra Nova, com instalação hidráulica e elétrica, ambos de autoria dos Vereadores Gilton 

Gomes e Adeci de Sena; indicações nºS 466 – Perfuração de poços artesianos nas 

Comunidades de Campo Grande, Urussuquara e Barra Seca, situadas no Distrito Nativo de 

Barra Nova e 467/2022 – Aquisição de área de terra no Distrito Nativo de Barra Nova, para 

ser disponibilizada aos praticantes de cavalgada, ambas de autoria dos Vereadores Isael 

Aguilar e Adeci de Sena; indicações nºS 468 – Reforma da quadra poliesportiva situada em 

Nativo de Barra Nova, Distrito Nativo de Barra Nova e 469/2022 – Instalação de placas 

informativas nas Comunidades do Distrito Nativo de Barra Nova, a saber: Barra Nova Sul, 

Barra Seca, Campo Grande, Candeias, Cedro, Ferrugem, Gameleira, Ilha Preta, Nativo, São 

Miguel e Urussuquara, bem como na Rodovia ES-315, ambas de autoria dos Vereadores 

Kacio Mendes e Adeci de Sena; indicações nºS 470 – Implantação de CRAS (Centro de 

Referência de Assistência Social) em Nativo de Barra Nova e 471/2022 – Construção do 

muro entorno de todo o prédio da ECORM Maria Francisca Nunes Coutinho (Escola do 

Nativo), situada em Nativo de Barra Nova, Distrito Nativo de Barra Nova, ambas de autoria 

do Vereador Paulo Fundão; indicações nºs 472 – Solicitação de um posto policial na 

Comunidade Nativo de Barra Nova, Distrito Nativo de Barra Nova e 473/2022 – Término da 

pavimentação da rua do cemitério, localizado em Nativo de Barra Nova (trecho 

compreendido entre o Colégio ECORM Maria Francisca Nunes Coutinho até a entrada da 

Comunidade de Barra Nova), Distrito Nativo de Barra Nova ambas de autora da Vereadora 

Preta do Nascimento; Moção nº 042/2022 – Voto de Congratulação a Sra. RITA PEROBA 

DE LIMA, em virtude da sua trajetória de vida e pelos serviços voluntários prestados através 

da Comunidade São José, em Nativo de Barra Nova no Município de São Mateus-ES de 

autoria dos Vereadores Carlinho Simião e Lailson da Aroeira; Moção nº 043/2022 – Voto de 

Congratulação ao Sr. PEDRO RIBEIRO CLARINDO, pela tradição em realizar eventos de 

cavalgada na região do Nativo de Barra Nova no Município de São Mateus-ES de autoria do 

Vereador Adeci de Sena; Moção nº 044/2022 – Voto de Congratulação ao Sr. CAPITOLINO 

SOUZA MACHADO – Líder da comunidade Nativo de Barra Nova, em virtude da sua 

trajetória de vida e pelos relevantes serviços prestados à Comunidade Nativo de Barra Nova 

no Município de São Mateus-ES de autoria do Vereador Paulo Fundão. Em seguida, o 

Senhor Presidente convidou a senhora RITA PEROBA DE LIMA, e o senhores CAPITOLINO 

SOUZA MACHADO, TADEU MACHADO CORREIA e JERÔNIMO NUNES COUTINHO. De 

imediato, o Senhor Presidente concedeu a palavra a senhora Rita Peroba de Lima, iniciou sua 

fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, se apresentou, relatou que nasceu 

e se criou no Nativo de Barra Nova, terra esta que é rica, que tem de tudo para sua população; 

reside na comunidade de São José, distrito do Nativo de Barra Nova; é líder da comunidade; 

relatou que o Vereador Carlinho Simião participou da comunidade de São José e que sua mãe 

era uma grande líder da comunidade; expressou sua felicidade e sua honradez em poder estar 
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junto com os Vereadores do Município em sua comunidade. Em seguida, o Senhor Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que agradeceu a presença da Rita Peroba; 

teceu elogios a senhora Rita; relatou sobre a homenagem de congratulação que irão fazer para 

a mesma. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, 

que fez memória do saudoso tio que na infância o visitava no Nativo, e esse tio que soava o sino 

da igreja, e que o tio o levava para igreja. Ato contínuo, o Senhor Presidente realizou a entrega 

do certificado de congratulação a senhora Rita Peroba. Em seguida, o Senhor Presidente 

concedeu a palavra   ao senhor Capitolino de Souza Machado líder da comunidade Nativo de 

Barra Nova, iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, expressou 

sua satisfação em estar pela 2ª (segunda) vez assistindo uma Sessão de Vereadores; relatou 

que foi funcionário da Prefeitura por 10 (dez) anos; relatou que sempre foi eleitor de Teteu Fundão 

e hoje tem o Vereador Paulo Fundão como amigo; reivindicou sobre a Unidade de Básica de 

Saúde, que tem infiltração, rogou para que olhem com carinho pela Unidade de Saúde, pois a 

população necessita de um bom atendimento e os funcionários de um local melhor para 

trabalhar; relatou que a igreja da comunidade Nossa Senhora Aparecida e da comunidade de 

São José foram feitas com a ajuda de seu saudoso pai; relatou que na região de Barra Nova tem 

uma faixa de 10 (dez) representantes de Associações, e que tem 02 (dois) representantes na 

Câmara de Vereadores; relatou que há alguns anos assistiu ao uma Sessão na Câmara 

Municipal mas acabou saindo antes da finalização pois só tinha brigas e xingamentos, relatou 

que viu um cadeirante ser tratado como um “zé ninguém” e expressou que todos merecem ser 

tratados por iguais, parabenizou a união dos Vereadores, rogou para que esquecerem picuinhas, 

desunião, e que todos tem o direito de votar em quem quiser, mas estando dentro da Câmara 

precisam trabalhar para o povo com união. Assumindo a fala, o Senhor Presidente fez memória 

da presença do Governador assinando a deliberação de verbas para obras que serão realizadas 

no Município, e relatou que isso só está sendo possível por conta da união do parlamento e 

estabilidade política dentro entre o Legislativo e o Executivo.  A seguir, o Senhor Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, relatou que conhece já alguns anos o 

Capitão, assim conhecido; relatou como era um bom profissional, como zelava das ambulâncias 

as quais dirigia; relatou que o Capitolino sempre foi um homem íntegro, dedicado. Em seguida, 

o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, parabenizou o Capitolino, 

por sempre estar presente em reuniões e movimentos, sempre ajudando as comunidades, nas 

festividades das comunidades, trabalhando como motorista da ambulância, sempre zeloso do 

veículo que usava em seu trabalho. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador Delermano Suim, parabenizou o Capitão, fez memória de algumas histórias que 

quando Eliezer Nardoto escreveu um livro sobre São Mateus relatou que o bairro Ideal os 

moradores são descendentes dos moradores do Nativo de Barra Nova, e que sua mãe é nascida 

no Nativo.  A seguir, o Senhor Presidente realizou a entrega do certificado de congratulação ao 

senhor Capitolino de Souza Machado. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 

senhor Tadeu Machado Correia, o diretor da escola Maria Francisca Nunes Coutinho, iniciou sua 

fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, prestou condolências à família do 

jovem Pedro Justino, ex aluno da escola, a qual a vida foi  ceifada; relatou sobre a escola e sobre 

a pedagogia da alternância, solicitou que a equipe da AEC se colocassem de pé para que a 

comunidade e os Parlamentares os conhecessem; relatou que a pedagogia da alternância iniciou 

seu trabalho no Município com 03 (três) escolas, uma no zumbi, uma no Córrego Seco e a Maria 

Francisca Nunes Coutinho; relatou que a escola de alternância que é voltada para o homem do 
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campo, com diretrizes voltado para a agricultura, não que se deseja que os jovens sejam um 

homem do campo mas dá autonomia para escolher uma profissão que desejar, mas ter a 

sabedoria de que o campo é o pilar para a construção de valores; existe um plano de estudo que 

é feito pelos próprios estudantes através desse plano de estudo onde os professores elaboram 

estratégias para novas atividades e os alunos juntamente com seus familiares realizam a 

atividades, e daí vem os pontos de aprofundamento; relatou sobre a necessidade que a escola 

está precisando de uma reforma, pois está em uma situação precária, quando chove molha tudo, 

o prédio é bem antigo; rogou pela reforma e ampliação da escola; agradeceu ao Secretário de 

Obras, o Albino, que quando um morador da região liga relatando sobre a situação da estrada 

prontamente atende as demandas das comunidades; relatou que o prédio atende do CEIM ao 

EJA; relatou que o prédio não tem condições físicas para atender ao CEIM, expressou o desejo 

da construção de um CEIM para melhor atender as crianças com qualidade e atenção 

necessária; trouxe mais uma demanda que é um poço no pátio da escola que atenderá não 

somente a escola mas as famílias próximas a escola. Em seguida, o Senhor Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, parabenizou o diretor Tadeu conhecedor da 

luta da região e da escola, relatou que o Vereador Adeci de Sena tem buscado melhorias para a 

região e cobrado do Executivo, e relatou que a escola está no plano de reforma do Prefeito 

Daniel. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim 

parabenizou o diretor da escola ECORM, expressou sua felicidade pelo desempenho no trabalho 

na direção da escola e na busca de melhorias na escola do campo; relatou sobre o problema 

que o diretor levantou que é um problema crônico e fez memória de quando o poço foi perfurado, 

que o problema é o cloreto de sódio e o excesso de ferro que é a ferrugem na água, relatou que 

há 40 anos atrás quando visitava sua tia no Nativo que furavam uma cacimba superficial e a 

água já era salgada, e imagina hoje com o avanço do mar para com o lençol freático, deve estar 

muito mais salgada. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho 

Simião parabenizou o diretor Tadeu a frente da escola ECORM por sempre fazer um belo 

trabalho. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, 

parabenizou o diretor Tadeu pelo brilhante trabalho frente à escola Francisca Nunes Coutinho e 

frente a educação do campo; relatou que também teve a honra de trabalhar durante 30 (trinta) 

anos em uma escola do campo e ajudar a construir o plano de estudo que é a ferramenta maior 

para a educação do campo; relatou que os alunos do 9º ano apresentam o projeto que é o 

objetivo maior do plano de ensino que é a avaliação final; relatou que acontecerá na UFES um 

encontro como já foi mencionado em Sessões passadas, educadores do campo para montar o 

plano de ensino para as escolas do campo, e com a  ajuda do Prefeito Daniel as escolas do 

campo está cada dia mais tendo oportunidade de crescer em educação. A seguir, o Senhor 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, agradeceu a todos que contribuíram 

com o local para que a Sessão Itinerante acontecesse; relatou que o número de alunos está 

aumentando, porém, o espaço físico da escola é pequeno para abrigar a todos os alunos, e que 

lutará pela ampliação do espaço escolar; e tem trabalho para realizar a demanda que o diretor 

tem trazido para o mesmo e o Prefeito tem atendido prontamente a seus pedidos. Ato contínuo, 

o Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Jerônimo Nunes Coutinho, iniciou sua fala 

cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez um breve histórico de vida, relatou 

que sempre morou na comunidade do Nativo; relatou que uma das primeiras Associações 

criadas no Nativo foi a de moradores, que lutou pelas melhorias da comunidade e a da 

construção da escola ECORM Francisca Nunes Coutinho; agradeceu a equipe da Rádio Cidade 
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que sempre esteve presente nos eventos da comunidade, fazendo toda a cobertura; agradeceu 

ao diretor da escola, o Tadeu Machado, por sempre estar buscando a comunidade para estar 

engajados no meio escolar; agradeceu a equipe da Secretaria de Obras pela manutenção das 

estradas, e expressou seu desejo de que a estrada fosse asfaltada; agradeceu ao Vereador 

Adeci de Sena por estar levando as Sessões Itinerantes para a comunidade, e expressou que é 

assim que desejam que os políticos estejam e sejam mais próximos da população e mostrar para 

que foram eleitos; relatou sobre a época de seca, e que o Nativo tem muito gado, e muita das 

vezes não tem água para dar de beber para o gado, sugeriu que contratasse hora máquina para 

poder agilizar a limpeza dos poços para os animais beberem água e também para usarem para 

outros fins; relatou que o Vereador Adeci de Sena é um Vereador presente, que cobra, que está 

em cima em busca de melhorias e benefícios para as comunidades. Em seguida, o Senhor 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, expressou sua alegria em ouvir o 

Jerônimo sobre o trabalho que o Secretário da pasta e a Paloma tem executado na região; relatou 

que o papel do Vereador é fiscalizar e cobrar, e que tem cobrado equipamentos para manutenção 

das estradas; agradeceu ao Jerônimo por estar prestando seu serviço de qualidade na região, e 

por conhecer melhor cada deficiência da região e tentar amenizar cada uma delas. Em seguida, 

o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, relatou que não poderia 

deixar de cumprimentar o companheiro de partido, parabenizou pela liderança dentro da 

comunidade juntamente com o Vereador Adeci de Sena, e relatou que estão todos juntos por 

uma causa maior que é  trazer mais benefícios para o Município e para o interior; relatou que 

esses benefícios só estão chegando pois estão todos trabalhando em conjunto, Secretarias, 

Poder Executivo e Poder Legislativo. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra a 

Vereadora Preta, parabenizou ao seu Jerônimo; relatou que não foi a comunidade pedir voto, 

mas sim foi como assessora do Senador Marcos do Val, e foi bem recepcionada pela diretora da 

escola, e agradeceu a Deus por permitir chegar até onde estar hoje, pois construiu ao longo do 

caminho amizades que a ajudou; parabenizou ao Vereador Adeci de Sena que tem lutado pela 

comunidade, se colocou à disposição da comunidade não somente como Vereadora, mas 

assessora de um Senador e amiga da comunidade de estar buscando melhorias.  GRANDE 

EXPEDIENTE: com 07 (sete) Vereadores inscritos.  Em seguida, o Senhor Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que assim se pronunciou: “saúdo o 

Presidente Paulo Fundão, a Secretária Ciety, todos os presentes, os funcionários, todas as 

lideranças da região do Nativo, o meu irmão Carlo Simião e todos que estão nos assistindo 

pelos meios de Comunicação. Quero iniciar minha fala dizendo que estou muito feliz em 

estar nesta região. Aqui eu nasci, estudei. Aqui minha mãe foi professora e diretora de 

escolas municipais e estaduais. Seria impossível não ter no coração uma gigantesca 

consideração pelo Distrito do Nativo de Barra Nova. Esse lugar fez e continua fazendo parte 

da minha história, da minha trajetória. Como forma de melhor pôr em prática meu papel de 

legislador municipal busco sempre atender as demandas necessárias e urgentes de todos 

que me procuram, e com nosso povo aqui do Distrito do Nativo de Barra Nova e região, não 

seria diferente. A mim, como um membro do Poder Legislativo Municipal, cabe a tarefa de 

legislar e de fiscalizar todos os atos praticados pelo Poder Executivo, conforme reza a 

Constituição Federal de 1988. Nossa Carta Constitucional assegura, em nível de cláusula 

pétrea a separação dos Poderes do Estado quando em seu artigo 2º, assevera que “São 

poderes da união, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
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Judiciário”. A organização política, instituída pelo princípio da separação dos poderes, 

determina como função típica que o Executivo como administrador da coisa pública, o 

Legislativo como o elaborador e fiscalizador do cumprimento das Leis e o Judiciário como 

aplicador das normas e função jurisdicional. A independência e harmonia dos três poderes, 

traz legitimidade como modo de limitação e controle do poder, assegurando o efetivo 

exercício. Além disso, resguarda a garantia de efetividade dos direitos fundamentais dos 

indivíduos. Sou Vereador no meu segundo mandato e busco sempre entregar o melhor para 

a população que me colocou aqui, confiando em mim e no meu trabalho por duas 

oportunidades. Carrego no meu coração uma gratidão imensa pelo povo desta região, que 

me concedeu a oportunidade de representa-los, duas vezes na Câmara Municipal de São 

Mateus. No meu primeiro mandato, conquistamos diversas benfeitorias para esta região, 

como diversas solicitações para manutenção da estrada, a manutenção da rede elétrica 

rural, além do calçamento. Neste segundo mandato, já fiz diversas indicações ao Poder 

Executivo Municipal, como manutenção e reforma da unidade básica de saúde – o Postinho, 

a reforma da Escola Maria Francisca Nunes Coutinho, diversas contratações de 

horas/máquina, para patrolar, arar, gradear e capinar, já fiz indicação para destacamento de 

posto policial aqui neste Distrito, para trazer mais segurança, além de indicação para 

videomonitoramento. Além disso, venho solicitando reiteradamente, não desistirei até 

conseguir, a perfuração de poços artesianos para trazer água para esta região, assim como 

uma Escola de Ensino Fundamental, para que as crianças daqui possam estudar perto de 

suas casas, sem precisarem se deslocar até Guriri para que seja assegurado o direito a 

educação. Assim, estou sempre buscando o melhor para esta região, pautando meu 

mandato sempre em um mandato limpo e transparente, observando tudo que dita nossas 

Leis, e respeitando sempre o que reza o princípio da separação dos poderes, que tem íntima 

ligação com o princípio da democracia. A separação dos poderes é de imensurável 

importância para a construção, consolidação e permanência de um Estado Democrático de 

Direito, dado que, se tal divisão não for assegurada e não for respeitado os direitos 

individuais não haverá uma verdadeira democracia. Eu, como legislador e representante 

deste povo mateense perante à Câmara Municipal vou lutar sempre para que esses 

princípios sejam preservados e respeitados, sou eterno defensor da democracia. A esta 

região deixo minha eterna gratidão de terem me colocado como membro do Poder 

Legislativo por duas vezes, e deixo ainda a certeza de que não me cansarei de buscar 

melhorias para todo Distrito do Nativo de Barra Nova, como Barra Nova Norte e Sul, 

Ferrugem, Fazenda da Ponta, São Miguel. Vamos juntos buscar melhorias e contem comigo 

para o desenvolvimento de toda essa região”. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu 

a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que assim se pronunciou:  iniciou sua fala 

cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou sobre o susto que o Comitê 

do Campo tomou quando recebeu a notícia onde o Tribunal de Contas ameaça incluir as 

escolas do campo na rede municipal, será um impacto muito grande, pois tirará o que o 

Comitê vem lutando que é plantar no dia a dia da criança o desejo de cuidar da terra, e 

relatou ainda que quando se tem um Executivo que trabalha e luta pela educação do campo 

e garante o direito das escolas do campo, os profissionais trabalham com mais tranquilidade, 

mas quando não se tem quem lute por essa causa a primeira coisa que fazem é fechar as 
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escolas do campo, fechar uma escola em uma comunidade é um atraso muito grande, pois 

a escola é uma referência de uma comunidade; relatou que na próxima quinta feira 

acontecerá o 34º encontro de educadores e educadoras das escolas do campo, se reunirão 

todos os professores das redes municipais e estudais no Campus da Ufes, para planejarem, 

e levantarem demandas para melhor trabalharem sobre o campo nas escolas; lembrou da 

importância da Sessão Itinerante, fez memória do ano passado que foi realizado uma Sessão 

Itinerante na região de Nestor Gomes, e dia 09 de agosto a mesma e o Vereador Delermano 

Suim estão querendo levar mais uma Sessão Itinerante para a região de Nestor Gomes; 

parabenizou a comunidade pelo espaço cedido para que esta Sessão Itinerante pudesse 

acontecer, relatou que a Política é a melhor forma de levar benefícios para a comunidade. 

Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, que assim 

se pronunciou: iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez 

memória das sessões itinerantes que já aconteceram na região, nas comunidades de Campo 

Grande e Nativo de Barra Nova, tendo o prazer juntamente com os demais colegas nobres 

Edis, Paulo Fundão e Carlinho Simião e estar levando mais uma Sessão Itinerante para a 

comunidade do Nativo de Barra Nova; relatou que  região tem uma grande demanda no setor 

pesqueiro, pecuária e agricultura, agradeceu ao senhor Lauzino Peroba por ceder a internet 

para que a Sessão possa ser transmitida, agradeceu também ao Capitão que fez o uso da 

tribuna, a senhora Rita Peroba pelo apoio no dia de hoje na Sessão Itinerante; agradeceu 

sua equipe que trabalhou incansavelmente juntamente com o mesmo; agradeceu seu filho 

por trabalhar na comunidade apresentando o trabalho do Prefeito Daniel, sua nora que tem 

trabalhado para ajudar os alunos com deficiência e sua esposa que cuida do mesmo com 

tanto carinho; agradeceu aos presidentes das Associações e representantes de 

comunidades, que são: José Luiz de Urussuquara, Flávio de Barra Seca, Pedro Clarindo do 

Nativo de Barra Nova, Adenilton Pimenta do Sítio da Ponta, Rubin de Barra Nova Norte, 

Reginaldo Costa da Pimenta Rosa, Francisco (Chiquinho) do Nativo, Silvia Lafaiete de São 

Miguel, João Barros de Ferrugem, José Martins Barra Nova, e a Secretária de Pesca Maria 

da Glória; fez memória do evento que tiveram no dia 1º de julho e mostrou como a união do 

setor pesqueiro tem avançado muito, expressou sua felicidade em poder estar trabalhando 

ao lado do Presidente da Câmara Municipal, o Vereador Paulo Fundão, que tem 

acompanhado a todos os Vereadores nos projetos; agradeceu a todos os nobres Edis por 

terem feito as indicações pelo Nativo de Barra Nova para esta Sessão Itinerante;  agradeceu 

a presença de todos na Sessão em sua região; relatou que atualmente tem 11 mil 

pescadores no papel, e que agora é o momento de ir em busca dos pescadores que 

realmente usam da pesca como profissão, pois até hoje o pescador profissional não recebeu 

nada, e hoje como líder se tem o compromisso de lutar pelo setor pesqueiro; relatou que em 

agosto terá um evento onde buscará em Brasília os registros dos pescadores profissionais 

da região de São Mateus; relatou sobre os calçamentos rural que foram 6 mil metros para a 

região do Nativo, Gameleira, São Miguel, que veio do Governo do Estado através do 

Deputado Freitas; falou do convênio com o Município com o Governo Federal para trazer 

calçamento, iluminação para a região do Nativo de Barra Nova; relatou sobre o projeto da 

rodovia do sol que pega do Sul do Estado e vem até Conceição da Barra, passa por Pontal 

do Ipiranga e Barra Nova Norte e Sul, que nesse projeto inclui duas pontes de madeira da 
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região de Barra Nova; projeto este que já está aprovado pelo Governo do Estado e Deputado 

Estadual Freitas, que ficou 126 milhões de investimento inicial para este projeto. Rogou por 

suas indicações que são: Ativação para o funcionamento do consultório odontológico da 

Unidade de Saúde do Nativo de Barra Nova, localizado no distrito Nativo de Barra Nova; 

Instalação de 04 (quatro) redutores de velocidade (quebra-molas), na comunidade Nativo de 

Barra Nova, sendo 01 (um) nas proximidades da escola Maria Francisca Nunes Coutinho, 

01 (um) nas proximidades da Igreja Assembleia de Deus, 01 (um) nas proximidades da 

padaria e 01 (um) nas proximidades do bar do Joel, distrito Nativo de Barra Nova. Em 

seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que assim 

se pronunciou: iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez 

memória de sua infância no Nativo, lembrando dos colegas Capitão, Chico, Devaldo filho do 

saudoso Bininha, do Ferruginha, do Jarildo, Gerônimo, o Josemar, e o Janildo, relatou que 

até aos 13 anos viveu no Nativo, na casa da tia Bezinha e o tio Duquesa, expressou o orgulho 

de ter passado a infância no Nativo e relatou que deseja estar ao lado dos nobres Edis que 

representa o Nativo para levar o que for de benefício para a região, agradeceu a todos com 

quem teve a oportunidade de conviver na infância; fez uma breve reflexão “Deus nunca disse 

que a jornada seria fácil, mas Ele disse que a chegada valeria a pena” (Max Luccado), 

agradeceu ao diretor da escola pela recepção. Rogou por suas indicações que são: Extensão 

de rede elétrica com instalação de 03 (três) postes com luminárias na rua Beré, comunidade 

Ranchinho, localizada na estrada de Barra Nova; Instalação de sistema de 

videomonitoramento na comunidade Nativo, distrito Nativo de Barra Nova.  Em seguida, o 

Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta do Nascimento, que assim se 

pronunciou: “Quero primeiramente cumprimentar a Mesa, cumprimentando o Presidente 

Paulo Fundão e assim eu cumprimento todos os membros; quero cumprimentar a todos os 

Vereadores presentes nesta Casa de Leis; quero cumprimentar a todos os presentes no 

Plenário; quero também cumprimentar a todos os internautas que nos assistem pelas redes 

sociais; e por fim quero deixar um agradecimento especial a toda a minha equipe, vocês são 

grandes amigos e parceiros. Esta semana vivi mais uma semana de muito trabalho, meus 

amigos: estive em reunião com moradores no Balneário de Guriri, na Rua São Gabriel, onde 

Dona Eliete, Bernadete e os demais presentes solicitaram melhorias para a Comunidade; 

participei da reunião com os moradores do bairro Porto e Maruim; participei da cavalgada 

em Nova Lima, parabenizo o Vereador Isael pela belíssima festa; estive também, ontem, na 

Escola Marizete Venâncio, no bairro Aroeira juntamente com o Diretor Rissi e demais 

moradores onde os mesmos estão organizando uma festa junina no sábado, que com 

certeza será um sucesso; esta semana protocolamos duas indicações: término da 

pavimentação da Rua do cemitério, localizado em Nativo de Barra Nova (trecho 

compreendido entre a ECORM Maria Francisca Nunes Coutinho até a entrada da 

Comunidade de Barra Nova), Distrito Nativo de Barra Nova e solicitação de um posto policial 

na Comunidade Nativo de Barra Nova, Distrito Nativo de Barra Nova. Para finalizar vou 

deixar uma frase de Steve Jobs ‘Não deixe o ruído da opinião dos outros abafar a sua própria 

voz interior’. A todos uma ótima noite e estamos juntos”. Em seguida, o Senhor Presidente 

concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que assim se pronunciou: que iniciou 

sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, parabenizou ao Vereador 
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Adeci de Sena pelas conquistas para a população de Barra Nova e região, e por 

incansavelmente buscar benefícios para sua comunidade, parabenizou também o Vereador 

Carlinho Simião por sempre lutar pela comunidade e pelo bem da mesma; relatou que os 

meios de comunicação estão noticiando que o Prefeito Daniel está em Brasília buscando 

recurso para o Município, relatou que o Prefeito juntamente com a Câmara de Vereadores 

tem buscado a estabilidade política no Município e com esta estabilidade política os 

Deputados Federais Josias da Vitória, Paulo Foletto, e Estaduais Alexandre Quintino, Janete 

de Sá,  juntamente com a Senadora Rose de Freitas tem abraçado São Mateus e trazido 

recursos para os munícipes, relatou que os investimentos estão chegando em São Mateus 

e que os nobres Veadores tem buscado benefícios para o Município; o Vereador clamou por 

duas pontes novas para o Nativo, relatou que já levou essa demanda para o Executivo para 

que possa cobrar do Secretário de Agricultura Estadual a execução da obra das pontes, pois 

as mesmas correm  riscos de acidente, e não quer que venham se mover depois que o 

acidente acontecer e sim antes deles acontecer, como já foi citado pelo Vereador Adeci de 

Sena que as pontes estão inclusas no projeto rodovia do Sol do Governo do Estado, porém 

tem que ter agilidade na para iniciar e finalizar a construção das novas pontes, parabenizou 

o Governador por atuar nos 78 Municípios do Estado; relatou que no dia 07 de julho de 2022, 

as 09 horas acontecerá a licitação de 180 mil metros2  de calçamento, uma conquista desta 

Casa de Leis junto ao Prefeito para as comunidades do interior; relatou sobre a limpeza da 

cidade que está acontecendo, relatou que o Município tem dinheiro, porém tem 45 dias para 

que uma licitação fique pronta dentro da legalidade para que possa funcionar tudo conforme 

manda a lei, tudo precisa de documentação para que a empresa ganhadora da licitação 

possa trabalhar. Rogou por suas indicações que são: Estudo de viabilidade econômica e 

financeira para a instalação de placas de energia solar nas escolas da rede municipal; Estudo 

de viabilidade econômica e financeira para a instalação de placas de energia solar nas 

escolas da rede municipal.  Em seguida, o Senhor Presidente Paulo Fundão fez o uso da 

palavra, se pronunciando: iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os 

presentes, iniciou com uma reflexão “quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem 

pratica a maldade acabar se prejudicando” Provérbios 11, 17. Agradeceu as mensagens que 

recebeu na semana pretérita pelos votos de confiança dos nobres Edis desta Casa de Leis, 

expressou sua alegria em receber as mensagens de felicitações pela reeleição para estar à 

frente da Presidência da Câmara Municipal no biênio 2023/2024; fez memória de sua 

juventude ao lado pai, Teteu Fundão, ao qual externava desejo de passar seus últimos dias 

em um sítio que havia adquirido no Nativo, e relatou sobre a paixão que seu pai tinha pela 

região; relatou que nunca imaginou entrar para a política, trabalhou como Secretário, 

Assessor Parlamentar em Brasília, mas em 2016 resolveu lançar seu nome como candidato 

a Vereador, foi o 07º (sétimo) Vereador mais votado do Município, porém 06 (seis) 

Vereadores com menos votos que o mesmo assumiram as cadeiras de Vereadores e o 

mesmo não conseguiu assumir por conta da legenda partidária, em 2020 com ajuda de 

alguns amigos conseguiu assumir a cadeira de Vereador no Parlamento mateense, e 

juntamente com os nobres Edis o elegeram Presidente desta Casa de Leis no biênio 

2021/2022; relatou que na escola da política teve as digitais do Prefeito Pedro dos Santos 

Alves, do Secretário Eliezer Nardoto, e do Vereador Teteu Fundão, expressou seu orgulho 
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em estar como Presidente do Legislativo mateense; relatou que seu maior desejo é colocar 

cada vez mais o Legislativo mais próximo da sociedade, relatou que seu desejo é que a partir 

do ano de 2023, 01 (uma) vez ao mês tenha uma Sessão Itinerante, relatou também que é 

através da política que se pode transformar uma sociedade, relatou que política não é 

somente Vereadores e Prefeitos ou do mesmo segmento, mas também tudo que está 

envolvido na sociedade, e expressou o desejo de inserir o ensino sobre política nas escolas 

para que os jovens possam entender melhor como funciona a política dentro da sociedade; 

relatou ainda que depois de 03 (três) décadas o Município está tendo 80 (oitenta) milhões 

de reais em investimento, e enalteceu aos nobres Edis que tem trabalhado para que esses 

benefícios tem chegado para São Mateus, graças a estabilidade política que os mesmos tem 

dado para o desenvolvimento do Município. Ato contínuo, o Senhor Presidente acusou o 

recebimento do requerimento assinado pelos Vereadores Cristiano Balanga, Adeci de Sena, 

Carlinho Simião, Ciety Cerqueira, Delermano Suim, Gilton Gomes, Isael Aguilar, Kacio 

Mendes, Lailson da Aroeira, Preta do Nascimento, de acordo com o artigo 162 inciso IV do 

Regimento Interno desta Casa de Leis,  requerendo a inclusão do Projeto de Lei nº 030/2022 

que “Autoriza a Reversão de Imóveis Doado Através da Lei Municipal nº 920/2010, Alterada 

pela Lei nº 1167/2012 de autoria do Poder Executivo e o Projeto de Lei nº 032/2022 que 

“Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a Doar Imóvel Ao Governo do Estado do 

Espírito Santo e Dá outras Providências”, de autoria do Poder Executivo. A seguir, o Senhor 

Presidente acusou o recebimento do Requerimentos e assinados pelos Vereadores Cristiano 

Balanga, Adeci de Sena, Carlinho Simião, Ciety Cerqueira, Delermano Suim, Gilton Gomes, 

Isael Aguilar, Kacio Mendes, Lailson da Aroeira, Preta do Nascimento, de acordo com o artigo 

162 inciso IV do Regimento Interno desta Casa de Leis, requerendo a inclusão o Projeto e 

Lei nº 008/2022, que “Institui o Programa Municipal ‘Oportunidades’ Que Dispõe  Sobre 

Cotas Para Primeiro Emprego Visando Garantir Vagas em Todos os Processos Seletivos no 

Âmbito da Administração Pública Municipal Direta e Indireta”, de autoria do Poder Legislativo, 

todos na ordem do dia do corrente ano para a votação imediata, sendo deferida pelo Senhor 

Presidente a qual suspendeu a sessão para a emissão dos pareceres. Retomando os 

trabalhos, o Senhor Presidente deu seguimento a ORDEM DO DIA: Em seguida, o Senhor 

presidente submeteu em discussão e votação as Indicações de nºs  454 à 473/2022, tendo 

sido aprovadas por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão 

e votação as Moções nºs 042 a 044/2022, tendo sido aprovadas por unanimidade. Em 

discussão, em Turno Único, do Projeto de Lei nº 029/2022, de autoria do Poder Executivo, 

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 ”. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador Carlinho Simião, pediu vista do projeto para que pudessem discutir e estudar 

melhor o projeto, solicitou duas Sessões para poder ouvir o Diretor do SAAE sobre este 

Projeto de Lei 029/2022. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador 

Cristiano Balanga, que relatou que o Projeto já havia sido feito as discussões nas Comissões, 

e que o Município de São Mateus não tem aplicado nem 2% das tarifas dos 78 Municípios 

do Estado, relatou que a empresa SAAE necessita que este Projeto seja aprovado e 

encaminhado para o Executivo, pois a mesma não tem verba para caminhar sozinha. Ato 
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contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião que rogou 

por 02 (duas) Sessões para estudar melhor o Projeto com o Diretor do SAAE como foi 

combinado nas Comissões, e relatou que este Projeto não havia passado pela Comissão 

que o mesmo faz parte. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador 

Cristiano Balanga, relatou que o Projeto não será de uma tarifa alta, relatou até que quem 

tem o bolsa família atualmente não paga com desconto que são as tarifas sociais, relatou 

que nesse projeto agora vai ter até 60% de economia na tarifa de água e esgoto, nesse 

Projeto o Município tem colocado o percentual 1,3% e o menor percentual dos 78 Municípios 

do Estado é 2,5%, e relatou que nesse percentual não atingirá nem 2%, e que é necessário 

fazer esse reajuste para que a empresa possa trabalhar, muitas das vezes pedem extensão 

de rede de água mas a empresa não tem verba para poder fazer um trabalho bem feito, 

então é preciso que seja aprovado para que se possa realizar um trabalho para atender 

melhor a população de São Mateus. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra 

ao Vereador Isael Aguilar, que sugeriu que coloque em votação se entra na ordem do dia ou 

na próxima Sessão. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador 

Lailson da Aroeira, que também pediu vista do Projeto por mais 02 (duas) Sessões para 

melhor estudar o Projeto juntamente com o Diretor da instituição. Em seguida, o Senhor 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes que relatou que haviam 

combinado uma agenda com o diretor do SAAE para comparecer na reunião de Comissão 

para esclarecer melhor sobre o Projeto de Lei nº 029/2022, e exclamou que não é o momento 

de votar o aumento de água e esgoto. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra 

ao Vereador Cristiano Balanga que expressou sua tristeza pela fala do Vereador que relatou 

que combinou com o Diretor, pois se trata de um documento e existe nesta Casa de Leis 04 

(quatro) Comissões, e este Projeto passou por todas as 04 (quatro) Comissões e hoje entrou 

para a Ordem do Dia. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em votação o Projeto de Lei 

nº 029/2022, tendo sido aprovado com votos contrários dos Vereadores Carlinho Simião, 

Lailson da Aroeira e Gilton Gomes. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em 

discussão e votação o Projeto de Lei nº 030/2022 que “Autoriza a Reversão de Imóveis 

Doado Através da Lei Municipal nº 920/2010, alterada pela Lei nº 1167/2012” de autoria do 

Poder Executivo, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente 

submeteu em discussão e votação o Projeto de Lei nº 032/2022 que “Autoriza o Chefe do 

Poder Executivo Municipal a Doar Imóvel Ao Governo do Estado do Espírito Santo e Dá 

outras Providências”, de autoria do Poder Executivo, tendo sido aprovado por unanimidade. 

A seguir, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação o Projeto e Lei nº 008/2022, 

que “Institui o Programa Municipal ‘Oportunidades’ Que Dispõe Sobre Cotas Para Primeiro 

Emprego Visando Garantir Vagas em Todos os Processos Seletivos no Âmbito da 

Administração Pública Municipal Direta e Indireta”, de autoria do Poder Legislativo. Em 

seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes, que solicitou 

a inclusão do nobres Vereadores Cristiano Balanga e Paulo Fundão no Projeto de Lei nº 

008/2022 de autoria do Vereador Kacio Mendes, parabenizou sua Assessora Yolanda que 

trabalhou ao lado do Vereador Kacio na confecção do Projeto de Lei, é um projeto que o 

Poder Municipal possa disponibilizar 20% de todo o processo seletivo para os jovens recém 

formados do Município, que se chama o primeiro emprego, rogou aos colegas nobres Edis 
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que votassem a favor do Projeto de Lei nº 008/2022 que dá oportunidade aos jovens recém 

formados do Município de São Mateus.  A seguir, o Senhor Presidente submeteu em votação 

o Projeto de Lei nº 008/2022, 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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