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Ata nº 014/2022 da reunião da 12ª Sessão Ordinária, realizada aos 22 (vinte e dois) 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 Ata nº 013/2022, 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
126/2022, Protocolizado sob o nº 000372/2022, datado de 16/03/2022, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha o Projeto de Lei nº 009/2022; Projeto de Lei nº
009/2022, de autoria do Poder Executivo, que “DISPÕE SOBRE A AMPLIAÇÃO DO LIMITE
PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES DURANTE A EXECUÇÃO DO
ORÇAMENTO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2022 E ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 4º,
DA LEI MUNICIPAL Nº 2.022, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021”; OF/PMSM/SMGAB Nº
137/2022, Protocolizado sob o nº 000386/2022, datado de 18/03/2022, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha resposta das Indicações nº s 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174/2022. PODER
LEGISLATIVO: Protocolizado sob o nº 000364/2022, datado de 15/03/2022, de autoria do
Vereador Kacio Mendes, que solicita o uso da Tribuna na Sessão Ordinária do dia 22 de
março de 2022, para que o Sr. CLAITON MONTE – Coordenador Articulador do CRJ de
São Mateus-ES, possa se pronunciar apresentando o CRJ – Centro de Referência das
Juventudes para Câmara Municipal; Projeto de Lei nº 001/2022, datada de 22/03/2022, de
autoria da Mesa Diretora, que “DISPÕE SOBRE AS VERBAS INDENIZATÓRIAS DO
EXERCÍCIO PARLAMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; Protocolizado sob o nº
000384/2022, datado de 18/03/2022, de autoria do Vereador Adeci de Sena, que comunica
que nos dias 29 e 30 de março de 2022 participará do Seminário Estadual do Conselho
Pastoral dos Pescadores, conforme programação constante no Ofício 008/2022 do
Conselho Pastoral dos Pescadores – CPP, solicitando que seja justificada sua ausência
nestes 02 (dois) dias; Protocolizado sob o nº 000385/2022, datado de 18/03/2022, de
autoria do Vereador Adeci de Sena, que solicita uso da Tribuna na Sessão Ordinária do dia
22 de março de 2022, para que a Senhora REGINA CELIA ALMEIDA – Administradora da
Fazenda de Camarão na Comunidade de Nativo, possa se pronunciar sobre a produção de
camarão em cativeiro na região do Nativo; Protocolizado sob o nº 000393/2022, datado de
21/03/2022, de autoria do Vereador Paulo Fundão, que solicita uso da Tribuna na Sessão
Ordinária do dia 22 de março de 2022, para que a Senhora POLIANI DE PAULA MACHADO
– Presidente do Rotary Club de São Mateus, Ilha de Guriri, Distrito 4751, possa se
pronunciar sobre os Trabalhos Sociais do Rotary Club. PROPOSIÇÕES: Indicação nºs 176
e 177/2022 de autoria do Vereador Adeci de Sena, extensão de rede de água na rua João
Mafra de Araújo, lado sul, no bairro Guriri, Município de São Mateus-ES; implantação de
Crematório Municipal em São Mateus-ES; Indicação nºs 178 e 179/2022 de autoria do
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Vereador Carlinho Simião, revitalização com reforma, limpeza e jardinagem da Praça São
Mateus, situada em frente à igreja Matriz, no centro da cidade, Município de São MateusES; revitalização com reforma, limpeza e jardinagem da Praça São Benedito, localizada no
centro da cidade, Município de São Mateus-ES; Indicação nºs 180 e 181/2022 de autoria
da Vereadora Ciety Cerqueira, instalação de alambrado no campo de futebol da equipe do
“Guarani Futebol Club”, localizado em Nestor Gomes – Km 41, Distrito de Nestor Gomes;
construção de quadra poliesportiva no Assentamento Palmeira, Distrito de Nestor Gomes;
Indicação nºs 182 e 183/2022 de autoria do Vereador Cristiano Balanga, construção de
campo de futebol no bairro Seac, gramado, com vestiários, banheiros e arquibancadas;
construção de rede e estação de tratamento de esgoto no bairro Seac, interligando ao bairro
Nova Era; Indicação nºs 184 e 185/2022 de autoria do Vereador Delermano Suim, reforma
do prédio da Unidade Básica de Saúde, situada no bairro Morada do Ribeirão; demarcação
com placas de sinalização de vagas para vans e ônibus escolares, em todas as escolas,
no Município de São Mateus – ES; Indicação nºs 186 e 187/2022 de autoria do Vereador
Gilton Gomes, substituição das lâmpadas comuns por outras mais eficientes em
luminosidade e custo (LED 400W), dos postes de iluminação pública situados nas pistas
paralelas à rodovia BR -101; reparo do calçamento da ladeira situada na rua Três Morros,
no bairro Santo Antônio, Município de São Mateus-ES; Indicação nºs 188 e 189/2022 de
autoria do Vereador Isael Aguilar, construção de capela mortuária na comunidade Nova
Lima, Distrito de Itauninhas; aquisição de área para construção de Praça Pública, na
comunidade de Santa Maria, Distrito de Itauninhas, de acordo com a Emenda Aditiva nº
006/2021 à Lei Orçamentária nº 2022/2021 (Estima a receita e fixa a despesa para o
exercício financeiro de 2022); Indicação nº 190/2022 de autoria dos Vereadores Kacio
Mendes, Cristiano Balanga e Paulo Fundão, construção de casas populares para
população e servidores municipais e estaduais de baixa renda, em Guriri; Indicação nº
191/2022 de autoria de todos os Vereadores, doação de terreno para construção de IML
(Instituto Médico Legal) e da Delegacia de Polícia Civil no Município de São Mateus-ES
bem como solicitação ao Governo do Estado para efetivação urgente da obra; Indicação
nºs 192 e 193/2022 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, implantação de academia
popular ao ar livre nas proximidades da Unidade de Saúde “Maria Tomaz Nascimento”, no
bairro Aroeira, com a devida orientação técnica, sobretudo às pessoas idosas; calçamento
das ruas Santo Antônio dos Santos e Alaíde Silva Mattos, situadas no entroncamento com
a avenida Maria Calixto Conceição, bairro Bonsucesso II; Indicação nºs 194 e 195/2022 de
autoria do Vereador Paulo Fundão, reforma da Escola Pluridocente Municipal “Antônio
Maciel Filho” na comunidade do Jambeiro, neste Município de São Mateus-ES; construção
de Unidade de Saúde no bairro Nova Era, neste Município; Indicação nºs 196 e 197/2022
de autoria da Vereadora Preta do Nascimento, reconstrução da passarela e limpeza do
pátio do CEIM “Brilho do Saber” localizado no bairro Aroeira; construção de Praça
Saudável, ao lado do campo de futebol do Cricaré na avenida Cricaré (Beira Rio).
DIVERSOS: Protocolizado sob o nº 000394/2022, datado de 21/03/2022, da Fundação
RENOVA, comunicando que a Fundação RENOVA faz a checagem de todas as
informações e documentos que são enviados pelas pessoas que solicitam indenizações. A
verificação antifraude é feita por equipes dedicadas em todas as etapas do requerimento.
Além disso os processos e regras estão em constante revisão e melhoria para mapear
riscos e situações suspeitas. Em seguida, o Vereador Kacio Mendes solicitou aos demais
Vereadores que assinassem juntamente com ele a indicação nº 190/2022, a qual todos os
Vereadores anuíram a solicitação do mesmo. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu
a palavra ao Senhor Claiton Monte, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora
e todos os presentes, se apresentou, relatando que faz parte da rede Salesiano de ação

092

social, relatou que foi convidado a fazer um projeto Centro de Referência da Juventude, é
uma política de Estado Presente, é voltado para juventude negra especialmente
vulnerável, no Estado do Espirito Santo serão 14 CRJ, São Mateus juntamente com
Linhares, Aracruz e Colatina, são os 04 Municípios que serão contemplados com a unidade
com o Centro de Referência da Juventude, e que abrange alguns territórios de público
prioritário, como Guriri, Bom Sucesso, Vila Nova, Cacique e bairro Vitória, os cinco
territórios prioritários, é um espaço bastante preparado para acolher a juventude, o CRJ é
itinerante apesar de ter uma sede, percorre todo Município, tem por objetivo acolhimento,
cultura, oficinas de ensinamento e um viés de formação , toda atividade que será feita
dentro do CRJ vai ser de demanda dos próprios jovens que frequentará o espaço, e
solicitou que houvesse políticas públicas que pudesse abranger esse projeto. Em seguida,
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano, que relatou que esteve na
assinatura do projeto no Município, e agradeceu por ter uma pessoa que busque o melhor
para a juventude. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety, que
relatou que esteve na assinatura do Conselho da Juventude, uma oportunidade de olhar
para a juventude. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta,
que parabenizou ao Vereador Kacio pela indicação de trazer o representante da CRJ para
trazer esclarecimento do funcionamento do projeto. Ato contínuo, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Isael, que parabenizou ao Claiton pelo projeto, e rogou
para que o Governo olhasse para o interior também. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Delermano, que parabenizou ao Vereador Kacio, e relatou
que o CRJ é um projeto de grande valia para dentro do Município, e se colocou à disposição
do Projeto. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho,
que parabenizou ao Vereador Kacio pela iniciativa de trazer o Claiton, relatou que a
juventude do Município está precisando de algo para tirá-los do mundo das drogas. A
seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio que agradeceu a
presença do Claiton pelo trabalho, e relatou sobre fazer parte do conselho da juventude, e
expressou sua felicidade em ver que o projeto está tomando forma dentro do Município.
Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a senhora Regina Célia, que iniciou
sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, veio representar a empresa
Camarão Vitória, veio falar sobre a criação de camarão na região do Nativo, relatou que
trouxe um especialista para falar sobre a carcinicultura, o Itamar, que é biólogo, para falar
sobre o camarão e processos da criação, da larva até a engorda e comercialização, iniciou
sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, que após se apresentou,
é biólogo, especialista em produção aquícola, não só de camarão mas também de peixes,
relatou que o Município tem uma capacidade de produção de camarão, carcinicultura é
seleção de área, elaboração de projeto, unidades de larviculturas onde o camarão nasce,
berçários fase de recria, sistema de produção que é intensivo, extensivo e semi-intensivo ,
que é o caso do Nativo que tem uma unidade intensivo que está sendo posta em operação,
e tem a Camarão Vitória que é um sistema semi-intensivo na produção de camarão, e o
processo de venda in natura ou processados, o camarão nasce na maturação, onde ocorre
a cópula, desova, e em seguida para a larvicultura, na fase de pós larva é vendido para a
fazenda que irá passar pela engorda, isso ainda no setor de larvicultura para se produzir
tem que ter larvas, que é recebido pelos pré-berçários que uma parte da recria do camarão,
para daí ele passar pelo processo de engorda, fez uma comparação com o país que é
próximo o Equador, que em 1998 o Brasil estava iniciando a produção de camarão, em
2002 e 2003 chegaram a uma produção maior que o Equador, no ano de 2020 o Equador
chegou a cerca de 736 mil toneladas de camarão enquanto o Brasil produziu 112 mil
toneladas, isso porque o Brasil não tem explorado as áreas propícias, hoje o Equador se
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mantém através de quase 50% da exportação de camarão, e o Brasil tem ficado muito
atrás, quando comparado com outros países da América Latina, o Brasil não tem avançado
na produção do camarão e o Equador vem avançando na produção, isso porque o país
investe na tecnologia, e há um fomento por parte do Governo já no Brasil a larva do
camarão é produzido por empresas privadas, e a alta das proteínas animal para produção
da ração para alimentação do camarão, então o país fica atrás do Equador na exportação
de camarão. E na produção de camarão é necessário de viveiros limpos, comportas,
taludes, rede elétrica, e alguns equipamentos específicos, dentro da carcinicultura emprega
diversas pessoas que não tem oportunidade de estudar. Durante 05 anos o mercado de
camarão exportava toneladas para fora do Estado. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Carlinho, que relatou que é um grande empreendimento
na região do Nativo, estão viabilizando no projeto de energia solar na produção de camarão,
se colocou à disposição do projeto. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Cristiano, que parabenizou ao trabalho, relatou sobre a dificuldade de ter 11
empresários e que o projeto acabou por acabar, e deseja que este projeto volte a caminhar.
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano que
parabenizou ao Vereador Adeci pela indicação, parabenizou também ao Itamar pelo
trabalho árduo na luta da criação do camarão. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a
palavra a Vereadora Preta, que relatou sobre o emprego as mulheres, onde ela é uma
mulher que luta pela liberdade e independência da mulher. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci, que relatou que na sexta passou o dia
conhecendo os tanques e a história sobre a criação do camarão, e hoje estão aqui
explicando como funciona, relatou que a maior preocupação é passar pela Secretaria de
Meio Ambiente, e precisa muito da ajuda dos nobres Edis para que consigam reerguer a
fazenda de criação de camarão. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a
senhora Poliani de Paula que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes, é a atual presidente do Rotary Club de São Mateus – na Ilha de Guriri,
apresentou um pouco sobre os trabalhos que o Rotary Club realiza dentro do Município, é
uma instituição que presta serviço as comunidades, o Rotary foi fundado sobre alguns
princípios que permanece até os dias de hoje, como integridade, diversidade, serviços
humanitários, liderança e companheirismo, expressou sua felicidade em participar de uma
instituição que é nível internacional, o Rotary faz um trabalho que é bem reconhecido
mundialmente, a maioria da atuação do Rotary é em combate a pólio, e é um dos principais
fundadores a nível nacional de combate a essa doença, que muitos conhecem como
paralisia, e prestam serviços a nível regional também. O Rotary é demonstrado
geograficamente como Distrito, o Rotary Club de São Mateus faz parte do 4751, são 87
Clubes que fazem parte deste Distrito, faz parte o Estado do Espírito Santo e um pedaço
do Rio de Janeiro. O Rotary Club de São Mateus – Ilha de Guriri, é uma família composta
hoje com 29 Rotaryanos, há um projeto junto a UFES, na qual há o Rotaraty com 15 jovens
atuantes que fazem parte da família Rotary como um braço dentro da UFES, e tem os
pequenos que são o Interaty, hoje dentro de São Mateus tem 5 Interatyanos, há dentro do
Club avenidas de serviços internos, que nesta gestão foi iniciado com 26 e atualmente tem
29, os serviços profissionais de conhecimento a qual são passados para nível interno e
para a comunidade que prestam serviços, dentro destes serviços existem profissionais
formados em diversas áreas, como educação, advocatícia, áreas de CLT, agrícola,
empresariais, umas das pautas é a paz e resolução de conflitos, tem hoje crianças fazendo
parte de projetos como desbravadores. Trabalham também com prevenção e tratamentos
de doenças juntamente com a Secretaria de Saúde, com campanhas de vacinação,
conscientização da pólio, com estes trabalhos estão tendo reconhecimentos a nível
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Estadual, com projetos na área de recursos hídricos e saneamento básico, e foi
reconhecido com o projeto “água na mesa”, no ramo de educação e alfabetização foram
trabalhados projetos internos. Estão tendo participações de jovens em projetos
internacionais, e trabalhos prestados a nível de Governadoria, e estes trabalhos da Rotary
Club é prestado juntamente com os associados e algumas instituições parceiras, com muita
força de vontade. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra o Vereador Adeci,
que relatou sobre a importância do Rotary club, que leva o nome do município para fora do
país, sobre os projetos sociais dentro do Club, parabenizou pelo trabalho de
conscientização, dentre outros serviços. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Carlinho, que parabenizou a Poliani pelo trabalho. GRANDE
EXPEDIENTE: com 07 (sete) Vereadores inscritos. 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 memória da semana passada pela busca de
conhecimento nas Comunidades de Gameleira e Nativo, relatou sobre a fala do Itamar que
desde o início do mandato tem trabalhado pelo setor de pesca, relatou sobre o ofício onde
ele foi convidado para participar de um evento sobre pesca do movimento de CPP,
esclareceu a carteira de pescador, não é somente para pescador profissional, mas para
também quem faz pesca esportiva. Dia 08 de abril estará em Belo Horizonte em uma
audiência sobre o os rejeitos de Mariana que atingiu Nativo e região, relatou sobre a o
festival de caranguejo que trará algumas informações para o público dos estudos da UFES
e FAESA de 04 anos de pesquisa sobre o caranguejo, peixe e camarão. Rogou por suas
indicações que são: Extensão de rede de água na rua João Mafra de Araújo, lado sul, no
bairro Guriri, Município de São Mateus-ES, foi procurado por esta comunidade; Implantação
de Crematório Municipal em São Mateus-ES, pois não tem mais espaço para enterrar os
entes queridos. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety
Cerqueira, que iniciou sua fala com uma frase do Papa Francisco, relatou que hoje se
comemora o dia internacional da água, data esta que foi implantada pela ONU. Relatou
sobre a seca que teve de 2015 a 2018 que acabou com as lavouras e muitos seres vivos,
e sobre a consciência de usar com responsabilidade este bem precioso. Rogou por suas
indicações que são: Instalação de alambrado no campo de futebol da equipe do “Guarani
Futebol Club”, localizado em Nestor Gomes – Km 41, Distrito de Nestor Gomes; Construção
de quadra poliesportiva no Assentamento Palmeira, Distrito de Nestor Gomes, relatou sobre
a agenda que teve na segunda na comunidade. Relatou sobre a CRJ e solicitou que este
projeto chegue ao interior, falou sobre o encontro que aconteceu na semana passada sobre
o caramujo africano. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Cristiano Balanga, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes, relatou sobre o processo do Prefeito Daniel Santana volta à estaca 0, relatou na
quinta feira haverá o dia verde com a limpeza do Município, relatou sobre, no dia 16 de
março houve uma abertura da aula inaugural da saúde da FVC, no dia 17 houve a
inauguração da Comunidade da Paulista, expressou sua alegria na inauguração da
iluminação do bairro Rodocon até o Seac, exibiu um vídeo mostrando a iluminação,
agradeceu ao Prefeito Daniel, ao Deputado Davitória, Deputada Raquel Lessa, aos nobres
Edis, aos Procuradores que ajudaram nos trâmites, agradeceu a empresa de iluminação
que realizou o trabalho tão sonhado pela comunidade. O Vereador Kacio Mendes solicitou
a parte que parabenizou a luta incansável por esta obra. O Vereador Isael solicitou a parte
a qual foi concedida que parabenizou ao Vereador pelo trabalho e pela luta. Retomando a
fala o Vereador Cristiano relatou sobre o dia 19 que esteve na comunidade do Nativo em
um momento de festa de São José. Relatou sobre a linha que agora vai atender ao bosque,
e sobre a posse do Conselho da Juventude. Rogou suas indicações que são: Construção
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de campo de futebol no bairro Seac, gramado, com vestiários, banheiros e arquibancadas;
Construção de rede e estação de tratamento de esgoto no bairro Seac, interligando ao
bairro Nova Era. A Vereadora Ciety solicitou a parte a qual foi concedida, que relatou sobre
a insistência do Vereador, em busca do melhor para a comunidade, que quem ganha é a
população. O Vereador Cristiano finalizou dizendo que aquela obra de iluminação saiu para
honra e glória de Deus. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Delermano Suim, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes, relatou sobre o dia mundial da água, deixando um verso bíblico, relatou que a
ONU instituiu no ano de 1993 que o dia 22 de março seria o dia mundial da água, relatou
que o nosso município tem vivido momentos de escassez, relatou que muitos mananciais
estão acabando por falta de políticas públicas, e parabenizou aos servidores do SAAE pelo
belíssimo trabalho em executar a tarefa de tratamento da água no Município. Rogou suas
indicações que são: Reforma do prédio da Unidade Básica de Saúde, situada no bairro
Morada do Ribeirão, a população tem clamado por melhorias na unidade de saúde;
Demarcação com placas de sinalização de vagas para vans e ônibus escolares, em todas
as escolas, no Município de São Mateus – ES. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu
a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
Diretora e todos os presentes, fez memória das visitas na região do Nativo, Gameleira, da
estrada que está sendo feita o patrolamento, estiveram nos festejos do padroeiro São José,
relatou sobre a dificuldade do abastecimento de água na região do Nativo, relatou que os
caminhões pipa tem locais que não tem acessibilidade. Relatou sobre um terreno que o
mesmo disponibilizou para fazer uma análise para a perfuração de um poço para atender
as comunidades, solicitou para que todos os nobre Edis buscassem benefícios para dar
essa melhoria de água para os munícipes. Relatou sobre a decisão do STF ter devolvido a
Justiça Eleitoral o processo do Prefeito Daniel, e relatou que quer muito que o Município
volte a ter estabilidade e emprego para a população. Rogou por suas indicações que são:
Revitalização com reforma, limpeza e jardinagem da Praça São Mateus, situada em frente
à igreja Matriz, no centro da cidade, Município de São Mateus-ES; Revitalização com
reforma, limpeza e jardinagem da Praça São Benedito, localizada no centro da cidade,
Município de São Mateus-ES. Rogou pela limpeza da cidade. A seguir, o Senhor Presidente
concedeu a palavra a Vereadora Preta do Nascimento, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memória da reunião que teve
com os jovens que estudam em outro Município, que solicitam um ônibus para que eles
possam estar indo para Nova Venécia, relatou sobre a ordem de serviço do CRAS Porto,
relatou da reunião que teve com a diretora que fez o pedido de acessibilidade para crianças
com deficiência que estudam no CEIM Brilho do Saber. Parabenizou o Cristiano Balanga
pela luta e conquista da iluminação da entrada do bairro Rodocon até o Seac, e o Kacio na
inauguração da rua Cristiano, esteve também em reunião que teve no bairro Cacique,
relatou que deseja lutar pelo bairro Guriri. Rogou por suas indicações que são:
Reconstrução da passarela e limpeza do pátio do CEIM “Brilho do Saber” localizado no
bairro Aroeira; Construção de Praça Saudável, ao lado do campo de futebol do Cricaré na
avenida Cricaré (Beira Rio). Relatou sobre o dia mundial da água. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu ao convite do Grupo
dos Desbravadores da igreja Adventista, relatou sobre uma reunião que teve na
comunidade Córrego Grande e Aroeira, sobre a estrada que dá acesso as comunidades
juntamente com a empresa Suzano, solicitou que remarcarão uma reunião juntamente com
os Secretários Municipais com a empresa Suzano para que possam trabalhar juntos na
estrada de acesso. Lembrou do Dia Mundial da Água, onde há pouco tempo atrás teve uma
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mobilização com o Governo do Estado e o Município estavam estudando sobre uma nova
rede de captação da água potável para a população. Relatou sobre o transtorno dos
cemitérios que não há mais vagas, que está na hora de buscar novos lugares para sepultar
os entes queridos. Parabenizou o Vereador Cristiano Balanga pela conquista da iluminação
do bairro Rodocon ao Seac. Rogou por suas indicações que são: Implantação de academia
popular ao ar livre nas proximidades da Unidade de Saúde “Maria Tomaz Nascimento”, no
bairro Aroeira, com a devida orientação técnica, sobretudo às pessoas idosas; Calçamento
das ruas Santo Antônio dos Santos e Alaíde Silva Mattos, situadas no entroncamento com
a avenida Maria Calixto Conceição, bairro Bonsucesso II. Ato contínuo, o Senhor
Presidente prorrogou a sessão por mais 1 hora de acordo com o Regimento Interno, e de
imediato fez a leitura do requerimento de autoria dos nobres Vereadores solicitando a
inclusão dos Projetos de Leis nº 001/2022 autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre
as verbas indenizatórias do exercício parlamentar e o nº 009/2022 de autoria do Poder
Executivo, que dispõe sobre a ampliação do limite para a abertura de crédito suplementares
durante a execução do orçamento municipal no exercício de 2022 e altera a redação do
artigo 4º da Lei Municipal 2022 do 30 de dezembro de 2021, na ordem do dia, em turno
único. O Senhor Presidente suspendeu a sessão pelo prazo indeterminado. Ao retornar, O
senhor Presidente retirou da ordem do dia o Projeto de Lei nº 001/2022, até chegar o
parecer do Tribunal de Contas do Estado. Antes de passar para ordem do dia o Senhor
Presidente relatou que havia recebido o parecer do Tribunal de Contas no aplicativo de
conversa em seu telefone, de 42 laudas, porém deixou para ser estudado por ele e decidiria
se o mesmo entraria na ordem do dia 29/03/2022 para votação ou arquivaria o Projeto de
Lei nº 001/2022. ORDEM DO DIA: Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em
discussão e votação as indicações nºs 176 a 197/2022, tendo sido aprovadas por
unanimidade. Ato contínuo, o Senhor presidente submeteu em discussão e votação, em
Turno Único, do Projeto de Lei nº 004/2022, tendo sido aprovado unanimidade. Em seguida,
o Senhor presidente submeteu em discussão e votação, em Turno Único, do Projeto de Lei
nº 010/2022, tendo sido aprovado por unanimidade. A seguir, o Senhor presidente
submeteu em discussão e votação, em Turno Único, do Projeto de Lei nº 009/2022, 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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