
97 

 

Ata nº 015/2022 da reunião da 13ª Sessão Ordinária, realizada aos 29 (vinte e nove) 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 Carlinho Simião 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 09 (nove) presentes, os Vereadores Adeci de Sena 
e Cristiano Balanga protocolizaram as justificativas de suas ausências. Alicerçado no art. 
96 do Regimento Interno, o Senhor Presidente determinou à Senhora Secretária Ciety 
Cerqueira, que efetuasse a leitura da Ata nº 014/2022, 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/CAAICA Nº 
017/2022, Protocolizado sob o nº 000412/2022, datado de 23/03/2022, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha Relatórios conclusivos da Comissão para 
verificação e análise de atos e seus impactos sobre a continuidade administrativa – Decreto 
nº 13.567/2022 – Portaria nº 065/2022 – sobre possíveis irregularidades/ilegalidades e/ou 
crimes praticados no período de 01/10/2021 a 22/12/2021 durante a gestão do Prefeito 
Interino Ailton Caffeu no Município de São Mateus/ES; OF/PMSM/SMGAB Nº 147/2022, 
Protocolizado sob o nº 000415/2022, datado de 24/03/2022, da Prefeitura Municipal de São 
Mateus, que encaminha Projeto de Lei nº 011/2022; Projeto de Lei nº 011/2022, de autoria 
do Poder Executivo, que “ALTERA A LEI Nº 1.430/2015 QUE DISPÕE SOBRE A 
GRATIFICAÇÃO DO PMAQ AB PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA ESTRATÉGIA 
DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; OF/PMSM/SMGAB Nº 
150/2022, Protocolizado sob o nº 000416/2022, datado de 24/03/2022, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei nº 2.037/2022; Lei nº 2.037/2022, que 
“DISPÕE SOBRE O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL E OS PROCEDIMENTOS DE 
INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL EM ESTABELECIMENTOS QUE PRODUZAM 
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; OF/PMSM/SMGAB 
Nº 151/2022, Protocolizado sob o nº 000417/2022, datado de 24/03/2022, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha resposta das Indicações nºs 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 e 
197/2022; OF/PMSM/SMGAB Nº 152/2022, Protocolizado sob o nº 000418/2022, datado 
de 24/03/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei nº 2.038/2022; 
Lei nº 2.038/2022, que “ALTERA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL 
1.949, DATADA EM 07 DE JUNHO DE 2021”; OF/PMSM/SMGAB Nº 153/2022, 
Protocolizado sob o nº 000419/2022, datado de 24/03/2022, da Prefeitura Municipal de São 
Mateus, que encaminha a Lei nº 2.039/2022; Lei nº 2.039/2022, 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”. PODER LEGISLATIVO: Protocolizado sob o nº 000424/2022, datado de 
24/03/2022, de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, que solicita seja concedido espaço 
no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 
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29/03/2022, para que o Professor Senhor EROS SILVA SPALLA – Diretor Geral do IFES – 
Campus São Mateus, possa se pronunciar referente “A Importância do IFES no Município 
e os Trabalhos que estão sendo realizados”; Protocolizado sob o nº 000430/2022, datado 
de 25/03/2022, de autoria do Vereador Paulo Fundão, que solicita seja concedido espaço 
no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 
29/03/2022, para que as Professoras Senhoras JAKELINE MARTINS SILVA ROCHA e 
BETINA BAPTISTA – Universidade Vale do Cricaré - UNIVC, possam se pronunciar 
referente “A Importância da graduação do curso de Direito no Município de São Mateus-
ES”; Ofício JF.0001/2022, Protocolizado sob o nº 000431/2022, de autoria do Vereador 
Cristiano Balanga, justificando a ausência na Sessão Ordinária do dia 29 de março de 2022, 
em virtude de agenda política que participará na capital do Estado, Vitória; Protocolizado 
sob o nº 000432/2022, do Vereador Paulo Fundão, requerendo a retirada do Projeto de Lei 
nº 001/2022, de autoria da Mesa Diretora, que “DISPÕE SOBRE AS VERBAS 
INDENIZATÓRIAS DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, 
consubstanciado no § 3º do artigo 115 da Resolução nº 002/2021 – Regimento Interno 
desta Casa de Leis, o Senhor Presidente, em virtude de esclarecimento, relatou que este 
Projeto é de autoria do Legislativo Municipal, sobre a questão da interpretação que o 
Tribunal de Contas entendia que era através de Projeto de Lei e era através de resolução, 
só que naquele  momento em que seria votado foi recebido aquela manifestação foi 
analisado todo o processo que veio de Vitória, e foi constatado que o Tribunal de Contas 
voltou atrás  e disse que através de Resolução é Constitucional, então foi retirado da pauta 
do dia. Tendo anuência de todos os nobres Edis presentes no dia 29/03/2022. 
PROPOSIÇÕES:  Indicação nºs 198 e 199/2022 de autoria do Vereador Carlinho Simião, 
extensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias na estrada situada na 
comunidade Gameleira, Distrito de Nativo de Barra Nova (trecho compreendido entre a 
igreja Nossa Senhora Aparecida e às proximidades da residência do Sr. João); perfuração 
de poço artesiano (próximo ao trevo que dá acesso à igreja São José), Distrito de Nativo 
de Barra Nova; Indicação nºs 200 e 201/2022 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, 
aquisição de implementos agrícolas (secador de café e pimenta-do-reino – 1650l, máquina 
de pilar café e micro trator com carreta agrícola) para atender a APPRACOG – Associação 
de Pequenos Produtores Rurais do Assentamento Córrego Grande do Município de São 
Mateus-ES; substituição das lâmpadas comuns por outras mais eficientes em luminosidade 
e custo (vapor de sódio/lED) dos postes de iluminação públicas situados no centro de 
Nestor Gomes, Distrito de Nestor Gomes; Indicação nºs 202 e 203/2022 de autoria do 
Vereador Delermano Suim,  extensão de rede elétrica com instalação de postes com 
luminárias na avenida Cachoeira do Cravo (até as imediações da ponte sobre o rio São 
Mateus) em Nestor Gomes; extensão de rede elétrica com instalação de postes com 
luminárias na Rodovia Miguel Curry Carneiro (trecho compreendido entre os Kms 13 e 14, 
nas imediações da antiga Fábrica Inquinor); Indicação nºs 204 e 205/2022 de autoria do 
Vereador Isael Aguilar, implantação de sistema de videomonitoramento nas comunidades 
Santa Maria, Nova Lima, São Geraldo e Itauninhas, Distrito de Itauninhas; instalação de 
alambrado no campo de futebol situado na comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas; 
Indicação nº 206/2022 de autoria do Vereador Kacio Mendes, construção de vestiário com 
banheiros, bem como instalação de alambrados no campo de futebol da comunidade 
Vaversa – Km 16; Indicação nºs 207 e 208/2022 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, 
calçamento das ruas Esmeralda e Boa Vista, situadas no bairro Aroeira; construção de 
CEIM no bairro Ayrton Senna; Indicação nºs 209 e 210/2022 de autoria do Vereador Paulo 
Fundão, calçamento da rua Pinheiros, situada no bairro Guriri; calçamento da rua Ronaldo 
Barbosa Caran, situada no bairro Carapina; Indicação nºs 211 e 212/2022 de autoria da 
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Vereadora Preta do Nascimento, conclusão da pavimentação asfáltica da avenida 
Alemanha, localizada no bairro Novo Horizonte (atrás do antigo Ginásio Greca); criação de 
programa no município de São Mateus com a finalidade de viabilizar aquisição de cadeiras 
de rodas, cadeiras de banho e muletas para empréstimo às pessoas acamadas ou com 
limitações físicas; Moção nº 014/2022 voto de congratulação do Vereador Paulo Fundão ao 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO CRICARÉ, pelos relevantes serviços prestados à 
coletividade deste município, pois formar profissionais, é gerar conhecimento e 
desenvolvimento a sociedade Mateense. Ato contínuo, o Senhor Presidente convidou o 
senhor Eros Silva Spalla para proferir seu discurso, que iniciou sua fala cumprimentando a 
Mesa Diretora e todos os presentes, agradecendo a visita ao nosso campus, do Vereador 
Cristiano Balanga e da Vereadora Ciety Cerqueira, e estender o convite a todos os 
Parlamentares desta Casa. O campus do IFES na cidade de São Mateus foi fundado em 
agosto de 2006, e está situado às margens da BR 101 no bairro Litorâneo, a, 
aproximadamente, 5 km do centro da cidade. A atuação do IFES – campus São Mateus na 
região tem sido um importante fator para a melhoria de vida dos moradores, exemplificada 
pela atuação profissional dos alunos egressos nas empresas pertencentes aos arranjos 
produtivos locais, gerando trabalho e renda, priorizando o desenvolvimento sustentável da 
região. O campus, atende às demandas de educação profissional do norte e noroeste do 
Espírito Santo, nordeste de Minas Gerais, e do sul da Bahia, ofertando os seguintes cursos 
com a seguinte quantidade de alunos ingressados anualmente: 1) técnico em mecânica 
integrado ao ensino médio, 32 alunos; 2) técnico em eletrotécnica integrado ao ensino 
médio, 32 alunos; 3) técnico de mecânica (noturno), 64 alunos; 4) técnico em mecânica 
(noturno), 64 alunos; 5) engenharia mecânico, 40 alunos; 6) engenharia elétrica, 20 alunos; 
7) pós-graduação lato sensu em eficiência energética industrial, 30 alunos por turma 
ofertada; 8) pós-graduação em práticas educacionais do campus de São Mateus, 30 alunos 
por turma ofertada. O projeto inicial do campus previa de 1.200 matriculas após a 
implantação da unidade. Contudo, devido a problemas de infraestrutura, com apenas 08 
salas de aulas e falta de espaço físico para muitas das atividades práticas previstas nos 
Projetos Pedagógicos de Cursos, o número máximo de matrículas alcançadas foi de 998 
em 2019. Com muitos desafios pós-pandemia, como atender às atividades atrasadas que 
não puderam ser realizadas de forma virtual e alunos que permanecerão por mais tempo 
no campus, a demanda pela ampliação do espaço físico torna-se ainda mais imperativa. 
Para ofertar mais vagas para os alunos da região em busca da meta institucional e superar 
os desafios, estamos planejando ações como: a) alcançar metas de 1.200 alunos 
matriculados até 2025: I) ampliar o número de turmas dos cursos técnicos integrados ao 
ensino médio; II) recuperar o número de estudantes nas turmas dos cursos técnicos 
concomitantes com ações de combate a evasão; III) ampliar oferta de vagas nas turmas de 
engenharia elétrica com entrada anual de 40 estudantes; IV) abrir mais turmas regulares 
de pós-graduação para cada eixo tecnológico do campus; b) ampliar a infraestrutura de 
apoio ao ensino, pesquisa e extensão: I) finalização do prédio principal – finalizar o termo 
de referência da compatibilização do projeto original com a estrutura atual; II) duas salas 
de aula (anexo I); III) refeitório/ampliação cantina – adaptação do espaço atual; IV) 
cobertura da quadra (anexo I); V) espaço cultural (anexo I); VI) implementar um novo 
laboratório de informática com 40 máquinas. Além disso, temos outras atividades 
desenvolvido em nosso campus nas áreas da pesquisa e extensão; na área pesquisa 
temos vários projetos, dentre eles: a) de volta para o futuro: a história da ciência no contexto 
da educação STEAM e o desenvolvimento da literacia cientifica; b) proposta de 
metodologia para o dimensionamento de sistemas híbridos fotovoltaico/térmicos em 
aplicações residenciais; c) aplicação de técnicas de inteligência artificial em estratégias de 
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controle de sistemas de tração de veículos elétricos; d)utilização de métodos de inteligência 
computacional na identificação da resposta auditiva em regime permanente; e) 
fortalecimento das comunidades produtoras de pimenta rosa. Destes projetos, o valor total 
captado em 2021/2022 junto a agências de fomento foi de aproximadamente 300 mil reais. 
Na extensão, temos projetos de cursos de curta duração como: 1) eletricista básico; 2) 
soldador básico; 3) educador 4.0; 4) instalador de painéis fotovoltaicos. Além disso, temos 
projetos que envolvem a comunidade escolar como: I) a feira de ciência fecinc (maior feira 
de ciências do Estado); II) Projeto Criança Feliz; III) o projeto de introdução à robótica; IV) 
iniciação em programação para o ensino fundamental; V) o baja e; VI) o aero. Por fim, vale 
reforçar que o campus São Mateus está alinhado com os objetivos de capacitação de mão 
de obra especializada, geração de emprego e renda, oferecendo cursos de qualidade que 
são altamente requisitados pelo mercado de trabalho, além da possibilidade de contribuir 
na capacitação dos docentes da rede municipal. Também salientamos que toda esta 
robusta estrutura faz parte da rede federal de ensino, que consequentemente é pública e 
gratuita. Nos colocamos à disposição da comunidade mateense e temos certeza de que o 
IFES articulado junto aos Poderes Legislativo e Executivo municipal, será uma instituição 
muito mais forte e acessível ao público da nossa região. Obrigado. A seguir, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety, que relatou que a visita foi importante, 
que já saiu divulgando a escola técnica do IFES, agradeceu por ter recebido os Vereadores, 
Ciety e Cristiano Balanga, e relatou também a meta é bater 1200 alunos, um desafio pós 
pandemia. Solicitou que o professor explicasse sobre o projeto de uma equipe que recolhe 
brinquedos para conserto para doar no final do ano. Retomando a fala o professor Eros, 
relatou sobre o Projeto Criança Feliz, que faz visitas as creches para que fazem a entrega 
dos brinquedos que passou pelo Projeto, é a apresentação do IFES para a comunidade de 
tirar dúvidas que IFES é acessível a todos os jovens, e não é algo distante dos jovens. Em 
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta que relatou que 
esteve juntamente com o Senador Marcos Do Val que realizou visitas ao IFES do Estado 
do Espírito Santo. Ato contínuo, o Senhor Presidente fez um registro “quero aqui registrar 
a honrosa presença dos Acadêmicos do Curso de Direito do Centro Universitário Vale do 
Cricaré, capitaneados pelas professoras Jacqueline Rocha e Betina Baptista, que utilizarão 
a tribuna popular desta augusta Casa de Leis para falar sobre a “importância da Graduação 
do Curso de Direito no Município de São Mateus”. Para nós, que a algumas décadas 
também estávamos nos bancos da antiga Fadic – Faculdade de Direito Colatina -, com o 
mesmo espírito de cada um de vocês, em busca de sonhos que permeavam o meu 
horizonte, com uma vasta gama de oportunidades que o Curso de Direito nos oferece, é 
motivo de orgulho poder hoje recebê-los neste parlamento. Albert Einstem explicou que “É 
fundamental que o estudante adquiria uma compreensão e uma percepção nítida dos 
valores. Tem de aprender a ter um sentido bem definido do belo e do moralmente bom”. 
Nossa águia de Haia, Rui Barbosa, asseverou que “não há nada mais relevante para a vida 
social que a formação do sentido da justiça.” Colaciono estas singelas assertivas para que 
vocês possam guardar no coração de cada um de vocês, a importância deste congruente 
Curso de Direito que vocês estão fazendo. Agradeço imensurável e parabenizo a todos 
vocês queridos acadêmicos pela presença aqui neste Parlamento, retornem quando 
desejarem, porquanto, aqui é a casa do povo, consoante sempre expresso, é a caixa de 
ressonância da sociedade. No sábado, em um evento que participei com inúmeras 
lideranças no bairro de Guriri, deixei claro e cristalino que é de extrema importância 
politizarmos nossos cidadãos, pois nada acontece no mundo se não for através da política, 
o aumento dos alimentos, acontece através da política, pois nada acontece senão através 
da política. Ao fim e ao cabo, desejo a todos as máximas dedicação e comprometimento 



101 

 

com a profissão que escolherem, seja Advogados, Servidor Público, Policial, Magistrado, 
Promotor de Justiça, e inúmeras outras oportunidades que o curso de direito proporciona. 
Com presença, dedicação, comprometimento e muito estudo vocês alçarão voos 
inimagináveis. Parabéns a todos e obrigado pela honrosa presença. Ato contínuo, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra a professora Betina Baptista, expressou sua alegria em 
poder estar nesta Casa de Leis, juntamente com a colega de profissão Jacqueline Rocha 
para falar do curso de Direito da FVC, mas anteriormente havia assumido a tribuna o 
professor do IFES. Relatou que os alunos estavam no plenário em uma visita técnica que 
as professoras estão fazendo, um aula prática, sobre o processo legislativo, e o aluno 
Roberto que é servidor da Câmara Municipal de São Mateus, os acompanhou na visita 
técnica com os alunos e professores explicando como funciona todo o procedimento, e 
relatou uma grata surpresa foi que em todos os setores que visitou encontraram ex alunos 
de direito, isso só salienta a importância da educação para uma cidade, para um Estado, 
para o próprio país, em especial o curso de Direito, estiveram nesta Casa de Leis com os 
alunos do curso de Direito da FVC, contribui consideravelmente para o desenvolvimento 
dessa região, então a instituição vem desde de 1997, e a mesma é professora desta 
instituição desde a primeira turma,  e como é observável a qualidade do serviço, acaba 
sendo um diferencial grande, há alunos que lograram êxito em concursos públicos, na 
magistratura, em analistas nos tribunais, tornando-se professores, isso é importante para o 
próprio desenvolvimento da região, o Centro Universitário Vale do Cricaré disponibiliza à 
população do norte do Espírito Santo e sul da Bahia os cursos de Administração, Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Publicidade 
e Propaganda, Pedagogia, Engenharia de Produção, Enfermagem, Arquitetura e 
Urbanismo, Fisioterapia, Psicologia, Estética e Odontologia. Atende aos programas 
estudantis como Prouni, Fies, Nossa Bolsa. A intitulação mínima para os professores é a 
do Mestrado, que é um diferencial também para a instituição. Temos também um programa 
de Mestrado. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a professora Jaqueline 
Rocha, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez 
alguns reconhecimentos de ex alunos, relatou que o professor do IFES havia falado que a 
instituição IFES é grátis e o Centro Universitário Cricaré é particular, entretanto as 
instituições tem a missão com a população, com as comunidades, pela pesquisa visão e 
missão é necessário que se atenda as comunidades, como se pode colaborar com os 
senhores e a população aqui presente de forma gratuita, existe no instituto o NPJ – Núcleos 
de Práticas Jurídicas, é um atendimento gratuito que atende as comunidades, o Centro 
além de atender o indivíduo, atende também com serviços para as famílias que tem 
condições as vezes de um advogado, de resolver algumas demandas que não podem ser 
resolvidas dentro do centro universitário. São 22 anos de processo de ensino e também de 
atendimento a comunidade. GRANDE EXPEDIENTE: com 03 (três) Vereadores inscritos. 
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 da 
semana passada, na comunidade Cacique, que foi a pedido de um morador, fez o registro 
em fotos e vídeos, esteve no Bairro porto, Cricaré, e em Guriri um grupo de mulheres 
solicitou uma reunião com o mesmo, e a população tem cobrado, relatou que os contratos 
das empresas que estão contratando estão dando problemas, e solicitou que o Poder 
Executivo fizesse um contrato emergencial pois a comunidade está precisando, relatou 
sobre os caminhões que estão emprestados pelo Governo do Estado, que são 06 
caminhões e tem a promessa de vir mais, o Presidente solicitou à parte, a qual foi 
concedida, relatou que a mesma preocupação do mesmo, e que tem cobrado, e solicitou 
uma agenda para melhor atender a limpeza do município, e que solicitou para que todos 
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sentassem juntamente com o Executivo para fazer um contrato emergencial. Rogou por 
suas indicações que são:  Extensão de rede elétrica com instalação de postes com 
luminárias na estrada situada na comunidade Gameleira, Distrito de Nativo de Barra Nova 
(trecho compreendido entre a igreja Nossa Senhora Aparecida e às proximidades da 
residência do Sr. João); Perfuração de poço artesiano (próximo ao trevo que dá acesso à 
igreja São José), Distrito de Nativo de Barra Nova. 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 sobre o processo seletivo da Secretaria da 
Saúde, lembrou do Projeto de Lei sobre a gratificação, rogou que os nobres Vereadores 
votassem a favor do Projeto de Lei nº 011/2022 que concede a gratificação aos servidores 
da saúde, parabenizou aos profissionais da saúde que estão presentes no plenário, relatou 
que a maior preocupação sobre a limpeza da cidade de São Mateus. 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, relatou sobre a agenda que teve 
na semana passada sobre a barragem de fundão, e da assinatura da compra de alimentos 
diretamente dos produtores rurais do Município, relatou que teve um congresso no final de 
semana do PSB, relatou sobre as dificuldades que estão passando para lutar sobre a 
limpeza da cidade, relatou que atualmente reside em Guriri e quer lutar por este bairro, e 
pediu as pessoas que vivem em redes sociais desmoralizando os Vereadores, espalhando 
Fake News, que viessem para o plenário cobrar aqui e juntamente com os legisladores 
encontrar uma solução para a melhoria da cidade, e não ficar de falácias em redes sociais. 
Rogou por suas indicações que são: Conclusão da pavimentação asfáltica da avenida 
Alemanha, localizada no bairro Novo Horizonte (atrás do antigo Ginásio Greca); Criação de 
programa no município de São Mateus com a finalidade de viabilizar aquisição de cadeiras 
de rodas, cadeiras de banho e muletas para empréstimo às pessoas acamadas ou com 
limitações físicas (PCD). Ato contínuo, o Senhor Presidente fazendo uso da palavra, fez 
uma homenagem ao escoteiro nacional, Adelson, que o mesmo fez um vídeo agradecendo 
a homenagem. O Senhor Presidente exibiu um vídeo sobre a degradação do antigo 
complexo do Greca, relatou que tem o desejo de entregar um complexo do Greca para a 
população. Em seguida, o Senhor Presidente fez a leitura do requerimento assinado por 09 
Edis, para a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 011/2022, e de imediato 
suspendeu a sessão por tempo indeterminado para a emissão do parecer das Comissões 
Pertinentes. ORDEM DO DIA: Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão 
e votação as indicações nºs  198 a 212/2022,  tendo sido aprovados por unanimidade. Em 
seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação a moção nº 014/2022, 
tendo sido aprovada por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em 
discussão o Projeto de Lei nº 011/2022, em seguida, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra ao Vereador Gilton Gomes, que agradeceu ao Presidente por ter atendido a 
solicitação dos nobres Vereadores sobre o abono dos funcionários da saúde. Ato contínuo, 
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Isael Aguilar, parabenizou ao 
Executivo que se sensibilizou ao pedido dos agentes de saúde. A seguir, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que parabenizou ao 
Presidente por ter acolhido o pedido dos agentes de saúde. Em seguida, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira, que agradeceu ao 
Presidente, o Vereador Gilton Gomes e a Vereadora Ciety, por ter atendido ao pedido dos 
agentes de saúde. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador 
Carlinho Simião, que parabenizou ao Gilton gomes e demais Vereadores que solicitou a 
entrada do projeto de Lei na votação. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra 
a Vereadora Preta que relatou que solicitaram a ela na noite anterior o pedido para que a 
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mesma votasse a favor do abono dos agentes de saúde. A seguir, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes, parabenizou aos agentes de saúde pela 
conquista do abono. Ato continuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora 
Ciety que relatou que estão aqui para ser pontes entre a sociedade e o Poder Executivo. 
Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em votação o Projeto de Lei nº 011/2022, 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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