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Ata nº 013/2022 da reunião da 11ª Sessão Ordinária, realizada aos 15 (quinze) dias
do mês de março 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 ao
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 à Senhora 1ª Secretária
que efetuasse a chamada dos Senhores Vereadores para verificação do quórum
legal, aos quais responderam 11 (onze) presentes. Alicerçado no art. 96 do
Regimento Interno, o Senhor Presidente determinou à Senhora Secretária Ciety
Cerqueira, que efetuasse a leitura da Atas nºs 011 e 012/2022, com fundamento no
§1º, do artigo 96 do Regimento Interno da CMSM, não tendo nenhum Vereador que
quisesse retificar as Atas, foram aprovadas. Em seguida, o Senhor Presidente
determinou a Senhora Secretária que procedesse a leitura do expediente: PODER
EXECUTIVO: OF/PMSM/SMGAB Nº 111/2022, Protocolizado sob o nº 000328/2022, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei nº 2.035/2022, para conhecimento
e arquivo; Lei n° 2.035/2022, que DISPÕE SOBRE O CONJUNTO DE AÇÕES E
CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES; OF/PMSM/SMGAB Nº 123/2022, Protocolizado sob o nº 000344/2022, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei nº 2.036/2022, para conhecimento
e arquivo; Lei nº 2.036/2022, que ALTERA O ANEXO I DA LEI MUNICIPAL Nº 2024, DE 06
DE JANEIRO DE 2022; OF/PMSM/SMGAB Nº 112/2022, Protocolizado sob o nº
000329/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta das
Indicações nºs 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137 e 138/2022; OF/PMSM/SMGAB Nº 096/2022, Protocolizado sob o nº 000330/2022, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta das Indicações nº s 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 e 119/2022;
OF/PMSM/SMGAB Nº 124/2022, Protocolizado sob o nº 000345/2022, da Prefeitura Municipal
de São Mateus, que encaminha resposta das Indicações nº s 139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 e 156/2022; OF/PMSM/SMGAB Nº
127/2022, Protocolizado sob o nº 000354/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha Projeto de Lei nº 010/2022; Projeto de Lei nº 010/2022, de autoria do Poder
Executivo, que “ALTERA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL 1.949,
DATADA EM 07 DE JUNHO DE 2021”. PODER LEGISLATIVO: Protocolizado sob o nº
000346/2022, datado de 10/03/2022, de autoria do Vereador Adeci de Sena, que solicita o uso
da Tribuna na Sessão Ordinária do dia 15 de março de 2022, para que o Sr. OZIEL
BITENCOURTH DE LIMA – Presidente da Comunidade Terapêutica há esperança sem
drogas, possa se pronunciar sobre o Projeto da Comunidade Terapêutica Há Esperança sem
Drogas, que vem beneficiando várias famílias, jovens e adultos. PROPOSIÇÕES: Indicação
nºs 157 e 158/2022 de autoria do Vereador Adeci de Sena, perfuração de poço artesiano na
comunidade Sítio da Ponta, Distrito Nativo de Barra Nova; calçamento da rua principal da
comunidade Nativo, Distrito Nativo de Barra Nova, (trecho compreendido entre o trevo da
Rodovia ES – 315 até a Igreja Assembleia de Deus); Indicação nº s 159 e 160/2022 de autoria
do Vereador Carlinho Simião, extensão da rede elétrica com instalação de postes com
luminárias na estrada situada na comunidade Mata sede – Km 28; (trecho compreendido
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entre as imediações da residência de Dona Maria e a Escola); construção de Unidade de
Saúde na comunidade Ferrugem, Distrito de Nativo de Barra Nova; Indicação nºs 161 e
162/2022 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, instalação de alambrado na quadra de
futevôlei no bairro Vila Nova; realização de estudo para adotar as medidas legais cabíveis,
objetivando a construção de uma barragem na comunidade Terra Fresca, situada no Distrito
de Nestor Gomes no Km – 41; Indicação nºs 163 e 164/2022 de autoria do Vereador Cristiano
Balanga, pavimentação da rua Projetada 01, localizada no bairro Jaqueline; pavimentação da
rua Tancredo de Almeida Neves, localizada no bairro Jackeline; Indicação nºs 165 e 166/2022
de autoria do Vereador Delermano Suim, instalação de academia popular ao ar livre no bairro
Porto; instalação de lixeiras nas ruas e avenidas do Centro da Cidade, especialmente em
locais com maior fluxo de pessoas; Indicação nºs 167 e 168/2022 de autoria do Vereador Isael
Aguilar, perfuração de poço artesiano na comunidade Contenda (Córrego do Chiado), no
Distrito de Itauninhas; pavimentação rural da via situada à Igreja Católica Comunidade de São
Domingos até o bar do Bio, conhecida como rua Principal, localizada na comunidade São
Domingos, no Distrito de Itauninhas; Indicação nºs 169 e 170/2022 de autoria do Vereador
Kacio Mendes, reforma geral do prédio do CEIM Sementinha, localizado no bairro Cohab;
pavimentação da avenida Maria Eliza Rios, localizada no bairro Ayrton Senna; Indicação nºs
171 e 172/2022 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, aquisição de área para construção
de um novo Cemitério Municipal no Município de São Mateus; pavimentação asfáltica da
avenida São Domingos, de principal acesso aos loteamentos parque das brisas e vila dos
ventos, localizado no bairro Ayrton Senna; Indicação nº 173/2022 de autoria dos Vereadores
Paulo Fundão e Kacio Mendes, iluminação Pública com lâmpadas de LED, trecho
compreendido entre o bairro Pedra D’Agua e a ponte sobre o rio Mariricu; Indicação nºs 174 e
175/2022 de autoria da Vereadora Preta do Nascimento, pavimentação da rua Cabo
Francisco Carlos Nascimento (rua 40) com extensão na rua Hermenegildo Costa, lado norte,
no bairro Guriri; construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), no bairro Liberdade, neste
município; Moção nº 013/2022 voto de congratulação dos Vereadores Paulo Fundão e
Cristiano Balanga ao Chefe Escoteiro ADELSON CARNEIRO RODRIGUES, pelos relevantes
serviços prestados a cidade de São Mateus e ao Brasil na inédita Expedição do Oiapoque ao
Chuí, tendo já percorrido num caiaque 5.000 dos 8.000 quilômetros de nossa Costa Atlântica.
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Oziel Bitencourth de Lima,
que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez uma breve
apresentação, presidente e pastor na Comunidade Terapêutica há esperança sem drogas,
que atende as famílias carentes que não tem condições de pagar terapia para seus entes

que sofrem com essas doenças, desde 2019 funcionando em São Mateus, porém o
projeto iniciou seus trabalhos em 2015 em Conceição Barra. Conta com a
colaboração dos nobres Edis para que possam poder atender melhor os dependentes
químicos, recuperar os jovens, adultos e reestruturá-los para voltar para a sociedade,
família e mercado de trabalho. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Delermano Suim, que parabenizou o trabalho realizado pela comunidade
terapêutica, questionou quantas pessoas fazem uso dos trabalhos da comunidade. O
Pastor Oziel relatou que hoje por conta da pandemia há 17 pessoas sendo atendidas.
Retomando a fala o Vereador Delermano relatou que nesta Casa de Leis há um
projeto que vai atender ao projeto Comunidade Terapêutica há esperança sem
drogas. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de
Sena que parabenizou o trabalho, relatou que fez uma visita no local onde o projeto
funciona e que precisa realmente de ajuda, pois o pastor e sua esposa não tem
salário para custear o projeto, mas estão trabalhando pela recuperação de jovens, se
colocou à disposição para ouvir e buscar ajuda para que o projeto continue
funcionando, como já perdeu alguns amigos e familiares para as drogas e que sentiu
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a necessidade de ajudar o projeto. Ato contínuo, o Senhor Presidente se colocou à
disposição para estudar sobre o projeto para melhor atender a população, pois se
trata de um projeto que presta a sociedade de grande relevância. A seguir, o Senhor
Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memória da semana
anterior com agendas positivas e um pouco triste, na quinta feira participou de um
julgamento, relatou que viu a justiça acontecer, em 22 de dezembro de 2019, onde
uma jovem foi brutalmente assassinada na frente de suas filhas, por seu ex
companheiro por ciúmes, mas faleceu antes de chegar ao hospital de Nova Venécia,
relatou que ontem fez aniversário da morte da Marielle Franco e seu motorista, que o
mandante desse crime bárbaro ainda não foi preso. Agradeceu a equipe desta Casa
de Leis por ter trabalhado para que a Sessão Solene acontecesse. A seguir, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que relatou que tem
sido atendido pelo Chefe do Executivo, relatou sobre a volta as aulas no dia 7 de
fevereiro, das merendas em parceria com a agricultura familiar, a garantia dos
transportes escolares universitários para atender os alunos do interior. Hoje dia 15
chegaram 14 toneladas de carne para as escolas. O centro de educação infantil terá
secretários escolares pois não tinham. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Kacio Mendes, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
Diretora e todos os presentes, relatou que sábado iniciou com uma grande alegria
sobre uma indicação que o Cristiano havia feito para atender todos os alunos do
interior, e logo após o evento da entrega dos ônibus universitários do interior,
desceram para o porto para participar de outro evento com a comunidade de entrega
do campo de futebol. GRANDE EXPEDIENTE: com 06 (seis) Vereadores inscritos.
Em seguida, o Senhor Presidente transferiu a cadeira da presidência para proferir seu
discurso, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores,
servidores desta Casa de Leis, órgão de imprensa, público presente e os que assiste
através dos meios de comunicação desta augusta Casa de Leis, boa tarde. “parte da
vida é o que acontece com você e a outra parte maior e mais importante, é como você
reage. Isso sim é o que define como você vive.” Estivemos na sexta dia 11 de março
presentes em uma Audiência Pública com tema “A economia do Espírito Santo em
debate”, com a presença do Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal
Arthur Lira, nosso querido Governador Renato Casagrande, a Procuradora Geral de
Justiça Doutora Luciana, Vice-presidente da Assembleia Legislativa, Deputado
Marcelo Santos, Deputado Estaduais Marcos Madureira, Alexandre Quintino, Prefeitos
Kleber Médici, de Santa Tereza; Romero de Santa Leopoldina, Bruno Araújo; e os
nobres Vereadores Cristiano Balanga, Kacio Mendes, Adeci de Sena, Preta, e a nossa
competente assessoria, Deo Santana, Jefferson Barcellos, Gilmar Henriques, Falcão
e Maicksson. No dia 12 de março, a inauguração do campo de futebol do bairro Porto
que não pude comparecer mas fui bem representado por todos os nobres Vereadores
presentes ao evento e o superintendente da Câmara, onde o Prefeito se
comprometeu em fazer o calçamento da rua Mateus Antônio Matos – ao lado do
Campo de futebol inaugurado – que é uma indicação apresentada por mim sob o
número 154/2022; agradeço ao Prefeito Daniel por atender este nosso pedido; não
poderia deixar de agradecer a presença da nossa Vice-governadora Jacqueline
Moraes na Sessão Solene ocorrida no dia 12 de março do corrente ano, como
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homenageada e de igual forma palestrante, contando um pouco da história de sua
vida com muitas lutas e conquistas para chegar onde chegou, sendo exemplo de vida
para todas as mulheres, que lugar de mulher é onde ela quiser. Parabéns a todas as
mulheres. Tivemos uma reunião com empresários, Secretário de Desenvolvimento,
Delcimar oliveira, na manhã de ontem no centro administrativo da Prefeitura, onde
dialogamos sobre a expansão das respectivas empresas RX Industria Comércio
Importação LTDA – Alhos Roxão – propriedade de André Britto, sua genitora Dona
Lenir Britto e do querido Pastor Esequiel Santos, Empresa A. Constâncio Consultoria
e C&A LTDA, de propriedade Adriana Constâncio; empresa Frigorifico e Distribuidora
Passamani Eireli – Carnes Nobres – e da empresa SM Norte Embalagens do
Empresário Eber. Inicialmente geração de 500 empregos para nosso povo. Inúmeras
outras empresas estão dialogando com o Município, e em breve estarão
apresentando a sua carta de intenção para que se faça uma análise e possam estar
investindo em São Mateus. Em breve também, teremos a presença do Presidente do
Bandes, meu amigo particular, advogado Munir Abud, que cobrou publicamente que
pudesse convidá-lo a estar em São Mateus falando a todos os empreendedores sobre
interesse do Bandes em expandir sua carteira de crédito em São Mateus, por ser
nossa cidade polo, e contarmos com incentivos fiscais da Sudene e que poucos
Municípios do Estado têm. É assim que iremos trabalhar, cada dia mais buscando o
Desenvolvimento para nossa cidade. Também solicitei a minha assessoria que
pudéssemos marcar uma agenda com a Assenor para que possamos dialogar e ver o
que este Parlamento pode contribuir para nossos cidadãos. É no diálogo que iremos
vencer os obstáculos e ajudar no desenvolvimento da nossa cidade. Ao fim e ao cabo,
conclamo a todos os mateenses, nossos empresários, a sociedade civil organizada,
maçonaria, instituições, igrejas católicas e evangélicas, lideranças políticas,
Presidente de Associações de bairros, para que possamos nos unir em prol do
desenvolvimento de nossa amada cidade, com geração de emprego e renda para
nossos munícipes. Unidos na vibração harmônica que une e constrói, vamos juntos
somar forças com humildade, trabalho e sabedoria, vamos juntos. Que Deus nos
abençoe. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano
Balanga, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
parabenizou sua filha que está completando idade nova hoje, a Wigna Carla Ezzer
Silva, fez memória da semana passada que teve uma agenda no IFES, juntamente
com o professor José Roberto, pois os diretores do campus querem construir uma
quadra. Relatou que teve o prazer da entrega do campo de futebol na comunidade do
Porto, agradeceu ao Prefeito Daniel e o Secretário de Obras, o Albino, visitou a EMEF
Herinéia e o Tesouro da Ilha, expressou seu orgulho na iluminação Seac ao Rodocon,
que o Prefeito fez a liberação para concluir a finalização. O Vereador Kacio Mendes
solicitou a parte a qual foi concedida, parabenizou a luta do Vereador pela iluminação
e o saneamento da Comunidade do Seac, agradeceu ao Secretário de Agricultura, o
José Carlos. Fez memória a cerimônia de homenagem ao “Dia Internacional da
Mulher”, parabenizou a equipe de servidores da Câmara pelo empenho na cerimônia.
Teve na manhã desta terça assinatura de ordem de serviço. Rogou por suas
indicações que são: Pavimentação da rua Projetada 01, localizada no bairro
Jaqueline; Pavimentação da rua Tancredo de Almeida Neves, localizada no bairro
Jackeline. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta
que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
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expressou sua felicidade em participar da cerimônia da Sessão Solene do Dia
Internacional da mulher, agradeceu ao Vereador Kacio pela homenagem, parabenizou
a equipe de servidores da Câmara Municipal pelo belíssimo trabalho neste dia,
agradeceu ao Presidente pelo apoio, agradeceu a vice-Governadora, a primeira
Sargento Feminina do Estado, fez memória da semana anterior com agendas com a
Vereadora Ciety que foram entrevistadas pela equipe da Radio Kairós, e teve uma
agenda no Porto para a entrega do campo de futebol juntamente com os Vereadores
e o Prefeito Daniel Santana, e na sexta terá a ordem de serviço do Cras do Porto. Fez
memória da visita que fizeram na Audiência Pública em Vitória juntamente com os
Vereadores e alguns Deputados, esteve na Secretaria de Esporte solicitando
materiais esportivos para atender aos grupos de jovens, mulheres que praticam
esporte. Rogou por suas indicações que são: Pavimentação da rua Cabo Francisco
Carlos Nascimento (rua 40) com extensão na rua Hermenegildo Costa, lado norte, no
bairro Guriri; Construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), no bairro Liberdade,
neste município. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Adeci de Sena que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes fez das palavras do Presidente as suas da agenda que tiveram em Vitória,
também com a agenda da inauguração do campo de futebol no bairro Porto, da
entrega das carteirinhas de estudante para os jovens universitários do interior,
agradeceu ao colega Vereador Cristiano Balanga pela indicação para atender aos
universitários do interior do Município que precisa estudar, fez memória de sua visita
ao Nativo de Barra Nova, relatou que esteve visitando a região do Nativo de Barra, e
falou que o dinheiro público precisa ser investido de maneira correta, precisa saber
onde aplicar, relatou dos vídeos que saiu da comunidade da Gameleira da população
fazendo chacota dos Vereadores, Prefeito e Secretários. A população tem visto que o
tempo está chuvoso, e que os mesmos estão trabalhando para melhorar as estradas
para melhor tráfego dos moradores daquela região, agradeceu ao servidor Valter Luiz
Pigati por ter atendido ao pedido do Vereador Adeci de Sena, para atenderem a
região de Nativo e Gameleira. Agradeceu a outras ajudas que vieram de Linhares
para dar um suporte nos trabalhos. Relatou sobre suas homenageadas, que são
caranguejeiras, sua primeira professora que doava seu tempo para ensinar sem
cobrar nada para que as crianças pudessem estudar, hoje é aposentada como
professora, dona Marluza, que sempre trabalhou na cultura da comunidade, dona
Creusa que ficava no mercado vendendo caranguejo, tiraram ela desse trabalho e
hoje tem um trabalho e moradia digna, parabenizou as mulheres da região do Nativo
e Ferrugem. Rogou por suas indicações que são: Perfuração de poço artesiano na
comunidade Sítio da Ponta, Distrito Nativo de Barra Nova; Calçamento da rua
principal da comunidade Nativo, Distrito Nativo de Barra Nova, (trecho compreendido
entre o trevo da Rodovia ES – 315 até a Igreja Assembleia de Deus). Ato contínuo, o
Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua
fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que os que ficam
fazendo Fake News e que quem precisa denunciar são os alunos, expressou sua
alegria em ver a juventude do interior por ter condução para cursar sua faculdade,
agradeceu ao Secretário de Esporte, o Jasson, por atender a comunidade, fez
memória da cerimônia da Sessão Solene do Dia Internacional da Mulher, relatou que
suas homenageadas são pessoas inspiradoras, relatou que agora o mês de março é
o mês das mulheres e que tem muitos cursos de capacitação empreendedora para
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todas as mulheres sob o comando da Linda e Delcimar, tem também o aderis na
estrada, uma indicação da Vereadora Ciety aprovada pelos demais Vereadores sobre
cursos de empreendedorismo, relatou que no dia 21 de março estarão no Distrito de
Nestor Gomes levando oportunidade para todas as pessoas dar continuidade ou abrir
a sua pequena empresa, relatou também sobre entrega das pontes nas comunidades
Patrimônio da Areia, São Bento, e já tem uma ponte instalada nas comunidades de
Zumbi dos Palmares e Terra Fresca. Agradeceu ao Vereador Kacio pela homenagem.
Chamou a atenção da população de São Mateus sobre o que vem acontecendo no
Km 41, sobre o caramujo africano agradeceu aos profissionais que atenderam ao
pedido da Vereadora Ciety para sanar as dúvidas de como prevenir e como cuidar
das plantações no dia 17 de março, na comunidade do São Pedro. Ato contínuo, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira que declinou
sua fala. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Isael Aguilar
que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez
memória da conquista do ônibus universitário para o interior do Município, uma luta
desde seu primeiro mandato e agora juntamente com o Vereador Cristiano
conquistaram esse benefício, relatou sobre a conquista da reforma do prédio do CEIM
Isabel Vieira, relatou sobre o atendimento da patrulha mecanizada na região de Nova
Lima, expressou sua alegria por participar da reunião com os empresários sobre
espaços para expandir e melhorar o Município. Deu uma notícia da região que os
calçamentos e a abertura dos poços já estão começando os estudos para a
perfuração, agradeceu ao Prefeito Daniel pelo apoio. O Senhor Presidente solicitou à
parte, onde esclareceu sobre as questões das empresas que estão vindo para São
Mateus que de imediato vão gerar 500 empregos, e logo virão inúmeras empresas
para o polo industrial do Município. Rogou por suas indicações que são: Perfuração
de poço artesiano na comunidade Contenda (Córrego do Chiado), no Distrito de
Itauninhas; Pavimentação rural da via situada à Igreja Católica Comunidade de São
Domingos até o bar do Bio, conhecida como rua Principal, localizada na comunidade
São Domingos, no Distrito de Itauninhas. ORDEM DO DIA: Em seguida, o Senhor
Presidente submeteu em discussão as indicações nº s 157 a 175/2022, em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, as indicações nº
161/2022 de uma instalação de alambrado na quadra de futevôlei no Bairro Vila Nova,
pois é um dos bairros mais populosos. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Delermano, que rogou pelas indicações nº 165/2022 para melhor
atender a população deste bairro, pois é um bairro turístico; 167/2022, pois o centro
está necessitando de lixeiras urgentes. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Lailson, rogou por sua indicação nº 171/2022, Aquisição de área
para construção de um novo Cemitério Municipal no Município de São Mateus, pois
não há mais espaço no cemitério; nº 172/2022, Pavimentação asfáltica da avenida
São Domingos, de principal acesso aos loteamentos parque das brisas e vila dos
ventos, localizado no bairro Ayrton Senna. Ato contínuo, o Senhor Presidente
submeteu em votação as indicações nºs 157 a 175/2022, tendo sido aprovadas por
unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em discussão da Moção nº
013/2022, em seguida, o Senhor Presidente transferiu a cadeira da presidência para o
Vice-presidente, para proferir seu discurso: “nos últimos cinco dias, o chefe escoteiro
e aventureiro internacional Adelson Carneiro Rodrigues dá-nos a honra de estar em
território mateense, conhecendo nossas belezas naturais, o nosso patrimônio histórico
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e o nosso povo hospitaleiro, de Guriri, Urussuquara e Barra Seca, além de breve
passagem pelo Centro. Com um currículo de provas nacionais e internacionais em
competições de triatlo, mergulho, maratona, escalada e outros esportes de aventura,
este paulista de nascimento, de 60 anos, é escritor, com dois livros relatando suas
aventuras. Com esse currículo de aventuras, é naturalmente Chefe de Escoteiro.
Estimulado pelo lema “Sempre alerta para servir”, ingressou há 12 anos nesta
organização que reúne mais de 50 milhões de associados em todo o planeta.
Atualmente, realiza um sonho e um grande desafio: ser o primeiro brasileiro a remar
toda costa do Brasil de caiaque oceânico, do Oiapoque ao Chuí. Nesse desafio, já
remou mais de 5.000 dos 8.000 quilômetros pelo Oceano Atlântico. No diário de bordo
destes recém-completados dois anos de aventura inédita, com apoio oficial da
Marinha do Brasil, o chefe Adelson Carneiro Rodrigues registra a beleza e a
exuberância das paisagens e também a boa receptividade da nossa população
ribeirinha. Ato contínuo, Senhor Presidente submeteu em votação a moção nº
013/2022, 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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