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Ata nº 016/2022 da reunião da 14ª Sessão Ordinária, realizada aos 05 (cinco) dias do mês de 
abril 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 015/2022, 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 158/2022, 
protocolizado sob o nº 000436/2022, datado de 28/03/2022, da Prefeitura Municipal de São 
Mateus, que encaminha Lei nº 2.027/2022; Lei nº 2.027/2022, que Dispõe sobre a 
Regulamentação do Serviço de Transporte de Passageiros em veículos de aluguel a taxímetro 
no Município de São Mateus/ES, e dá outras providências; OF/PMSM/SMGAB Nº 167/2022, 
protocolizado sob o nº 000480/2022, datado de 31/03/2022, da Prefeitura Municipal de São 
Mateus, que encaminha resposta das Indicações 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 210, 211 e 212/2022; OF/PMSM/SMGAB Nº 167/2022, protocolizado sob o nº 
000461/2022, datado de 31/03/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha a 
Lei nº 2.040/2022; Lei nº 2.040/2022, 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 
166/2022, protocolizado sob o nº 000459/2022, datado de 31/03/2022, da Prefeitura Municipal 
de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei nº 012/2022; Projeto de Lei nº 012/2022, de 
autoria do Poder Executivo, que “AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
A DOAR ÁREA DE TERRAS A EMPRESA RX INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO 
EXPORTAÇÃO LTDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; OF/PMSM/SMGAB Nº 165/2022, 
protocolizado sob o nº 000458/2022, datado de 31/03/2022, da Prefeitura Municipal de São 
Mateus, que encaminha Projeto de Lei nº 013/2022; Projeto de Lei nº 013/2022, de autoria do 
Poder Executivo, que “AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR 
ÁREA DE TERRAS PARA EMPRESA A. CONSTÂNCIO CONSULTORIA E CIA LTDA, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; OF/PMSM/SMGAB Nº 164/2022, protocolizado sob o nº 
000457/2022, datado de 31/03/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha 
Projeto de Lei nº 014/2022; Projeto de Lei nº 014/2022, de autoria do Poder Executivo, que 
“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR ÁREA DE TERRAS A 
EMPRESA FRIGORÍFICO E DISTRIBUIDORA PASSAMANI EIRELI, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”; OF/PMSM/SME/Nº 503/2022, protocolizado sob o nº 000475/2022, datado 
de 04/04/2022, do Subsecretário Municipal de Educação, Felipe Ferreira dos Santos, 
convidando os representantes de Vereadores, a saber: Titular: Cristiano de Jesus Silva e 
Suplente: Elisângela Cristina do Nascimento, componentes do Comitê Gestor Intersetorial da 
Busca Ativa Escolar, para o lançamento da “Campanha Fora da Escola Não Pode”, a realizar-
se no dia 08 de abril de 2022, de 07h30min às 11h30min, no auditório do SESC. PODER 
LEGISLATIVO: Projeto de Lei nº 002/2022, do Poder Legislativo, que “AUTORIZA O PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR OBRAS LITERÁRIAS DE AUTORIA DE POETAS OU 
ESCRITORES MATEENSES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Vereador Paulo 
Fundão; Protocolizado sob o nº 000453/2022, datado de 31/03/2022, de autoria da Vereadora 
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Preta do Nascimento, que solicita seja concedido espaço no horário da segunda parte do 
Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 05/04/2022, para que o Senhor ANDERSON 
ROZENO BOZZETTI BATISTA – Diretor do IFES e  ANA CAROLINE – aluna da Universidade 
de Nova Venécia, possam se pronunciar referente a “viabilização de transporte escolar para os 
universitários da cidade de São Mateus que estudam na Faculdade de Nova Venécia”; 
Protocolizado sob o nº 000454/2022, datado de 31/03/2022, de autoria do Vereador Carlinho 
Simião, que solicita seja concedido espaço no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, 
da Sessão Ordinária do dia 05/04/2022, para que o Senhor RONALDO HOFFMAN, possa se 
pronunciar referente “Os 34 anos de serviços prestados ao Estado do Espírito Santo, no 
BANESTES”, que a pedido do Vereador Carlinho Simião foi retirado da pauta do dia, sendo 
deferido pelo Presidente Paulo Fundão; Protocolizado sob o nº 000471/2022, datado de 
01/04/2022, de autoria do Vereador Cristiano Balanga, que solicita seja concedido espaço no 
horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 05/04/2022, para 
que o Professor Senhor MAURÍCIO DE JESUS, possa se pronunciar referente “a discreta 
atuação da empresa Suzano S.A., inerente à sua responsabilidade socioambiental em nosso 
Município, desde o ano de 1972”; Protocolizado sob o nº 000480/2022, datado de 05/04/2022, 
de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, que solicita seja concedido espaço no horário da 
segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 05/04/2022, para que o 
Senhor LUIZ FERNANDO TAVARES MENEZES – Professor da UFES, Campus São Mateus, 
possa se pronunciar referente “Apresentação do Jardim Botânico Palmarum, localizado no 
território do CEUNES/UFES”. PROPOSIÇÕES:  Indicação nºs 213 e 214/2022 de autoria do 
Vereador Adeci de Sena, construção de vestiário com banheiro, bem como colocação de 
alambrado no campo de futebol da comunidade São Miguel, Distrito de Nativo de Barra Nova; 
construção de sistema de drenagem pluvial na rua Principal, situada na localidade popularmente 
conhecida por COIMEX (nas imediações da Escola Valério Coser); Indicação nºs 215 e 216/2022 
de autoria do Vereador Carlinho Simião, construção de abrigo com estrutura adequada e 
disponibilização de Equipe Especializada para acolhimento de pessoas em situação de rua; 
reparo do calçamento, bem como capina e limpeza da rua Chiquito Bom Gosto, localizada no 
loteamento Jardim Bom Gosto, no bairro Carapina; Indicação nºs 217 e 218/2022 de autoria da 
Vereadora Ciety Cerqueira, construção do Centro de Especialidades em Reabilitação – CER, 
para pessoas com deficiência (PCD), em São Mateus-ES; que, por meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, seja confeccionada cartilha informativa sobre os cuidados e controle da proliferação 
do caramujo-africano; Indicação nºs 219 e 220/2022 de autoria do Vereador Cristiano Balanga, 
ampliação da EMEF Professora Herinea Lima Oliveira, localizada no bairro Guriri; reforma da 
EMEF Roseli Pires Clemente, localizada no bairro SEAC; Indicação nºs 221 e 222/2022 de 
autoria do Vereador Delermano Suim, perfuração de um poço artesiano, localizado em Nestor 
Gomes – Km 41, Distrito de Nestor Gomes; pavimentação da rua Lauro Alves de Almeida, 
situada no bairro Residencial Park Washington; Indicação nºs 223 e 224/2022 de autoria do 
Vereador Isael Aguilar, reforma do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) 
Quilombola, situado na comunidade Córrego do Sapato, Distrito de Itauninhas (trecho 
compreendido entre a rodovia Litorâneo e Boa Esperança); pavimentação da rua Beija Flor 
(antiga rua 37), lado norte, no bairro Guriri; Indicação nº 225/2022 de autoria do Vereador Kacio 
Mendes, término do calçamento da rua Bosque das Oliveiras (rua 06), localizada no bairro 
Morada do Ribeirão; Indicação nº 226/2022 de autoria de todos os Nobres Edis, encaminhe o 
Projeto de Lei “Oportunidades” de cotas para o primeiro emprego; Indicação nºs 227 e 228/2022 
de autoria do  Vereador Lailson da Aroeira, disponibilizar banheiros químicos, nos dias de 
funcionamento das feiras livre dos bairros Vila Nova e Guriri; reitera a indicação nº 026/2022, 
que diz respeito ao reparo e pintura da ciclovia situada na avenida Dom José Dalvit bem como, 
capina e retirada da areia (trecho compreendido entre os bairros Santo Antônio e Aroeira); 
Indicação nºs 229 e 230/2022 de autoria do Vereador Paulo Fundão, fiscalizar o cumprimento da 
Lei Municipal nº 1.283/2013, que “regulamenta o horário de funcionamento e plantões das 
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farmácias e drogarias do município de São Mateus, Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências”, nos termos do art. 4º da Lei Municipal supracitada; que sejam tomadas medidas 
emergenciais, para garantir a limpeza e manutenção das ruas do município de São Mateus; 
Indicação nº 231/2022 de autoria dos Vereadores Kacio Mendes e Paulo Fundão, pavimentação 
da rua Albino Negris (antiga rua 06), lado sul, no bairro Guriri; Indicação nºs 232 e 233/2022 de 
autoria da Vereadora Preta do Nascimento, revitalização com reforma da praça “Vereador Luiz 
Barbosa”, localizada no bairro Cacique; pavimentação da rua Octávio Boroto (antiga rua 17), 
lado norte, no bairro Guriri (nas proximidades da EEEFM Wallace Castello Dutra); Moção nº 
016/2022 voto de congratulação do Vereador Carlinho Simião ao Sr. RONALDO HOFFMAN, 
pelo de tempo de serviços prestados a Instituição Banestes – Banco do Estado do Espírito 
Santo, no município de São Mateus/ES; Moção nº 017/2022 voto de pesar do Vereador Paulo 
Fundão aos familiares do Senhor JOSÉ TOSCANO DE MORAES, em virtude do seu falecimento 
ocorrido no dia 01 de abril de 2022. Ato contínuo, o Senhor Presidente convidou os senhores 
Anderson Rozeno Bozzetti Batista – Mateus Azevedo, Maurício de Jesus e Luiz Fernando 
Tavares Menezes para tomarem assento no plenário, de imediato o Senhor Presidente concedeu 
a palavra ao senhor Anderson Rozeno, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e 
todos os presentes agradeceu a oportunidade de estar falando sobre a necessidade do ensino 
para a população, relatou que o Campus do IFES de Nova Venécia tem um quantitativo de 
alunos do Município de São Mateus, tem alguns cursos que o campus de São Mateus não tem, 
e solicitou que pudessem atender a esse apelo, pois os alunos sonham em ter uma profissão, 
mas precisa de ajuda dos Vereadores, em seguida o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
estudante Mateus, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, 
solicitou a resposta para os alunos que estudam em Nova Venécia, relatou que muitos 
universitários estão deixando o cursos pois não tem como arcar com as despesas de transportes 
para terminarem os seus cursos, relatou que nas faculdades de São Mateus não ofertaram a 
bolsa para atender alguns cursos e que alguns cursos ainda não tem nos polos estudantis. Em 
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta, que agradeceu a vinda do 
diretor do Ifes e o estudante Mateus, relatou que os alunos estão aqui fazendo um apelo de 
misericórdia pois os alunos estão desistindo de estudar por não ter transporte. Em seguida, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que relatou que existe 
uma prerrogativa que o Município só tem o dever de transportar os alunos de São Mateus, se 
colocou a disposição para poder atender dentro da legalidade. Em seguida, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra a Vereadora Ciety, que parabenizou o apoio do diretor ao educando, e 
relatou que o futuro do Brasil passa pelas mãos dos adolescentes e jovens dentro da educação. 
Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Maurício de Jesus, que iniciou 
sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que representa mais de 
450 famílias, juntamente com Conceição da Barra tem mais de 1000 famílias, solicitou que 
reparem com o que vem acontecendo com a empresa Aracruz Celulose, onde foi apresentado 
pela Ministério Público, Fundação Palmares contra a papel Celulose a Fibria, a empresa 
apresentou uma gama de documentos falsos, onde em 2012 ficou comprovados por através de 
acareações que depois de 24 horas eram doadas para a Aracruz Celulose, essa ação da 
Suzano, nos documentos apresenta que a Suzano está proibida de plantar eucaliptos na região 
de São Mateus e Conceição da Barra. Esta empresa vem fazendo violência e opressão dentro 
das comunidades e causando danos, rogou para que esta Casa de Leis que ajudem nesse 
processo, a empresa Suzano não gera emprego para o Município de São Mateus, e não paga 
imposto dentro dos Municípios as quais elas plantam eucaliptos, usando a força e ameaça para 
expulsarem os moradores das pequenas comunidades. E essas plantações tem prejudicado o 
solo e os recursos hídricos do Município. em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra 
ao Vereador Adeci de Sena, expressou sua indignação sobre a exploração injusta, relatou que 
estão aqui para fiscalizar, e relatou que já trabalhou na Aracruz, e que hoje só ficou o resto para 
hoje, que a empresa não deixou social para a população. Ato contínuo, o Senhor Presidente 
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concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que parabenizou a fala do Maurício, relatou 
que se lembra da época que muitas famílias ficaram órfãs, e não deixam nada de imposto para 
o Município e que usam das terras sem deixar nada para a comunidade. Em seguida, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que parabenizou ao Vereador 
Cristiano pelo convite, fez memória de quando a Aracruz e Petrobras ficavam aqui as traças e 
famílias órfãs. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety, que 
parabenizou ao Vereador Cristiano por trazer um líder, e relatou sobre uma reunião em que ficou 
horrorizada com os medos dos antigos políticos, pois vidas seriam perdidas, se colocou à 
disposição das comunidades para a luta pelas famílias do campo. Em seguida, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes, que parabenizou ao senhor Maurício 
pelas falas com propriedade e com conhecimento, e relatou que mora em bairro há quase 40 
anos e no passado tinha diversos trabalhadores da antiga Aracruz Celulose, tinha muitos 
empregos em nosso Município, mas essas empresas saíram para outras cidades, e colocou seu 
mandato a disposição para ajudar as famílias que estão sendo expulsas de suas casas na 
comunidade do Divino Espírito Santo. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a 
Vereadora Preta, que colocou seu mandato a disposição das comunidades que estão sofrendo 
com a represália das empresas que querem a todo custo as terras das famílias das comunidades 
quilombolas, relatou que quando esteve como assessora de Deputados acompanhou alguns 
casos. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, 
que relatou que a empresa Suzano não deixou e não traz nenhum benefício para o Município e 
nem as comunidades do interior, relatou que o prazo de apresentarem uma proposta para 
beneficiar o Município, e que a partir de sexta fecharão o carregamento de madeira das 
comunidades, relatou que as estradas só são deterioradas e deixam para o Município consertar. 
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Luiz que iniciou sua fala 
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, ressaltou a importância do estudantes 
que precisam de transporte para concluírem seus estudos, relatou que fizeram uma pesquisa 
sobre as áreas de coberturas vegetal, e que através da UFES pode ser mais tranquila as 
pesquisas, agradeceu ao convite da Vereadora Ciety, relatou que é necessário para ser ousado 
e para isso é necessário sair daqui com uma audiência pública, e que veio aqui falar sobre o 
jardim botânico do Espirito Santo, que agora fica dentro do campus da Universidade em São 
Mateus, que é uma área também de lazer, e um local de pesquisa, relatou sobre a restinga de 
São Mateus, e dos estudos sobre as passarelas de fácil acesso à praia em Guriri, relatou onde 
está sendo construída um condomínio que é local de restinga, e no antigo lixão, estão vindo de 
fora do país pesquisadores para poder colocar em prática o jardim botânico de São Mateus e as 
áreas de restinga, e locais de preservação e de conservação  ambiental, existe na estrada são 
Mateus a Conceição da Barra uma área de preservação onde a UFES usa para fazer pesquisas 
sobre reflorestamento e APP, e dentro da UFES tem 10 alunos que fazem estágios no programa 
que tem com a Prefeitura, onde desenvolvem mudas de plantas de peças nativas, mudas de 
restingas, e mudas da mata atlântica, para o Jardim Botânico, para apoiar uma série de ações, 
hoje cedo a prefeitura buscou um caminhão de mudas para restaurar essa parte da cabeceira 
que vão as nascentes, essas mudas são reflorestar a primeira área do Litorâneo, mas para isso 
é necessário o reconhecimento de um jardim botânico que é de grande importância para nossa 
cidade, pois em São Mateus falar de jardim botânico ainda é algo fictício, já existe há 02 anos, 
porém poucas pessoas tem o conhecimento, é preciso desse reconhecimento para poder 
ampliar esse apoio, para que esta Casa seja protagonista, não adianta pensarmos que a 
Prefeitura por si só vai resolver o problema de Guriri, Prefeitura e Secretarias não conseguem 
resolver os problemas, por que existem várias ações no Ministério Público, sobre as questões 
ambientais que não foram feitas corretamente, e o MP remete para a Universidade se pronunciar 
sobre essas questões, e não se pode fechar os olhos, são ações totalmente incorretas, a 
Universidade trabalha com a Prefeitura ajudando  a corrigir esses erros, temos os mecanismos 
para que as obras em Guriri recomecem mas precisam de protagonismo. E deseja que esta 
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Casa seja promotora de uma grande conversa com esses segmentos que são: Prefeitura, 
Ministério Público, Universidade e ONG’s, elas são os olhos de tudo que acontece na calada da 
noite e a gente não enxerga, sejam protagonistas neste grande encontro, relatou que essa 
semana os moradores da parte Sul de Guriri não conseguiram transitar pela orla pois há uma 
obra recente que está causando todo um caos que hoje está embargada, para que essa obra 
ande, a Universidade tem todos os recursos para apoiar esta Casa de Leis na resolução destes 
problemas, são os Poderes Executivo e Legislativo que precisam se moverem dentro do 
Município, o professor Luiz trouxe algumas sugestões para a resoluções de alguns problemas 
como: reconstruir as áreas degradadas, reflorestar as cabeceiras, rogou para que seja criada 
uma unidade de conversação, protegendo os circos arqueológicos,  a fauna e a flora, dar 
condições de moradia, de bem estar, de lazer e cultura para as pessoas que ali residem, para 
finalizar, se colocou a disposição para contribuir com a resolução desses problemas. Em 
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, parabenizou a 
colocação do professor Luiz Fernando, e tirou uma dúvida sobre as APP’s, a área que o 
professor apresentou hoje está no comando de quem? Em resposta ao Vereador Adeci, o 
professor explicou que a área da Liberdade tem vários proprietários, e que tem os fundos das 
áreas em um local alagado, que é uma área que não serve para um cultivo que é protegida por 
Lei, existem várias legislações federais que proíbem a derrubada das florestas alagadas, que é 
uma área de APP’s (área de preservação permanente) e tem a APA (área de proteção 
ambiental), essa figura de unidade de conservação ela permite o uso.  Retomando a fala, o 
Vereador Adeci de Sena questionou se a Universidade já levou essa ideia para o Chefe do 
Executivo, e o professor Luiz esclareceu a dúvida relatando que a proposta já se encontra com 
o Secretário de Meio Ambiente, e que relatou que os proprietários que estiverem dentro do 
projeto poderá ser isento de IPTU, quando a unidade de proteção é criada em locais onde existe 
proprietários eles têm que receber alguma coisa inclusive indenizações. De volta com a fala o 
Vereador Adeci relatou que na região de Barra Nova era uma área de APP, depois uma Unidade 
de Conservação para depois chegar e discutir com as comunidades pois a localidade onde o 
mesmo reside é uma área de manguezal e isso vem se estendendo desde 1999 e se estende 
até hoje, e relatou que faz parte do conselho, foi o provocador na época do terminal, e a 
legislação do local se tornar APA vai vir pelo Município, do Estado ou do Federal. Pois a 
comunidade quer que venha pelo Município a legislação da APA. Em resposta ao Vereador 
Adeci, o Professor Luiz relatou que a ideia é que o Município crie uma unidade de conservação, 
relatou que o Estado hoje tem por filosofia não criar novas unidades de conservação, pois não 
consegue proteger essas unidades, como em São Mateus não se tem nenhuma unidade de 
conservação. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho 
Simião que expressou sua dúvida sobre a situação que já foi exposta pelo Vereador Adeci que 
o antecedeu sobre a RDS, por que que chegou aquele ponto para desapropriar as terras 
daquelas pessoas que residem no local, já tiveram várias reuniões, audiências públicas para 
discutirem. Assumindo a fala, o professor relatou que quando se cria unidade de conservação 
não é o intuito de desapropriar ninguém, só quer o convívio harmonioso de quem já está lá com 
a proteção ambiental, e isso precisa ser feito dessa forma, pois pela maneira que foi construído 
pode ter causado algum dano na hora de ser construído, há várias figuras de unidades de 
conservação, vários modelos de unidades de conservação como os bem restritivos como as 
reservas biológicas, que é proibido caçar, não poder recolher plantas; a área de proteção de 
Conceição da Barra, que se pode ter uma em sua terra, pode plantar e colher, o que não se 
pode é ampliar o espaço territorial para as áreas que devem ser protegidas, as zonas que devem 
ser protegidas,  na RDS a figura talvez precise ser discutida. Retomando a fala, o Vereador 
Carlinho relatou que deu um grande alarde na região com algumas reuniões que as pessoas 
ficaram espantadas com maquinários destruindo as moradias, e os moradores sem saber para 
onde ir e procurou os Vereadores e sugeriu que realizassem uma audiência pública para melhor 
explicar para a população sobre o RDS, APP’s, APA, de como proceder nesses momentos. Ato 
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contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, parabenizou 
a explanação sobre o assunto das áreas de preservação da região da Pedra D’Água, já 
aconteceu uma audiência pública em Guriri sobre preservação, então os proprietários já estão 
cientes que não podem mais explorar essas regiões supracitadas, questionou a fala do professor 
Luiz sobre a vegetação da orla de Guriri, e relatou que nesta gestão tem recebido uma proteção 
a mais, do local onde está a vegetação até as propriedades, as pessoas querem invadir uma 
área que é de preservação e tem lei que as amparam, áreas de preservação, relatou que Guriri 
tem 80 loteamentos, e mais de 60 notificados sobre preservação da vegetação, estão querendo 
vender terreno que é área de preservação, e há uma conservação via litoral que se pega ali 12 
km de preservação muito boa, fez memória da fala do professor Luiz, que uma obra foi 
embargada em Guriri, é do calçadão, é do lado norte ou lado sul? E relatou que tem ido a Guriri 
para realizar fiscalizações e surgiu uma dúvida em qual lado de Guriri do calçamento da orla foi 
embargado? Em resposta ao Vereador o professor Luiz respondeu que foi a obra de 
urbanização, a obra do calçadão, foi feito o lado norte e recentemente para o lado sul, acontece 
que é preciso atender a legislação, não pode retirar a vegetação de uma área de proteção 
federal, e a restinga tem diplomas que as protegem amplamente em todo território brasileiro, e 
isso não foi respeitado no momento da obra, existem vários embargos e por natureza quando o 
Ministério Público tem dúvida, não na questão da legislação mas no entendimento nas questões 
ambientais ela procura a Universidade, a explicação que a Universidade dá é a mesma 
explicação que cuidadosamente se faz com a Secretaria Municipal de Meio de Ambiente, a partir 
daí se começa uma fiscalização e quando a obra não atende a legislação, a obra será 
embargada, as pessoas que vivem lá sofrem os transtornos que uma obra parada faz, então foi 
realizado uma conversa de que a Universidade doaria as mudas para serem plantadas porém a 
Prefeitura teria que ajudar na produção das mudas, então o acordo que foi feito com a Prefeitura, 
a Universidade tem direto a 10 bolsas de estudo  para os estagiários que ajudam na produção 
de mudas, hoje se tem 15 mil mudas produzidas em 01 (um) ano, tem um ano que este projeto 
está sendo executado, são doadas para as escolas, doa para a própria Prefeitura para plantar 
nas áreas a serem recuperadas, plantam as mudas que são usadas nas orla de Guriri, agora o 
Poder Executivo precisa resolver a questão do embargo. Retomando a fala, o Vereador Cristiano 
Balanga, questionou se realmente essa parceria existe da Universidade com a Prefeitura, e 
relatou que quando o professor fala em embargar o calçamento, parece que é necessário refazer 
o calçamento, que é necessário refazer uma parte da obra e realizar reparos na obra que já foi 
concluída, fazer uma drenagem e em questão das mudas de árvores e plantas é necessário que 
a Universidade, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e a Secretaria de Meio Ambiente 
trabalhem com a conscientização da preservação das mudas que estão sendo plantadas? Em 
resposta ao Vereador Cristiano o professor Luiz, relatou que sem dúvidas, é necessário que 
refaça o estudo ambiental e também o calçamento da orla de Guriri, concordou com a fala do 
Vereador, relatando que os Vereadores não podem extrapolar até o limite que o papel de 
Vereador tem que ir e fazer. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora 
Ciety Cerqueira, relatou sobre as ações que a UFES desenvolve dentro das comunidades que 
são dignas de respeito, ações essas que o professor Luiz citou em seu discurso, fez memória 
da visita que realizou no campus da UFES para melhor conhecer o viveiro onde a Universidade 
fabrica as mudas a serem doadas, relatou sobre a quantidade de mudas que estão disponíveis 
para as comunidades e associações, e também para pessoas físicas que queiram reflorestar 
uma área que são mais de 5 mil mudas, então chegou a hora da comunidade fazer ações de 
reflorestamento. GRANDE EXPEDIENTE: com 06 (seis) Vereadores inscritos. Em seguida, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga que iniciou sua fala 
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memória da agenda da semana que 
o Município recebeu 350 mil cestas básicas, agradeceu a Secretária Marinalva pelas 
documentações, relatou sobre a questão de calçamento na estrada até a Comunidade do Divino 
Espírito Santo, na semana passada teve uma agenda na grande Vitória, visitou o hospital em 
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Vila Velha, o presidente Fábio, para conhecer o processo de assistência em saúde infantil, no 
mesmo dia o Município recebeu uma escavadeira hidráulica de grande importância para melhor 
atender a população, relatou sobre a visita ao Secretário do Desenvolvimento do Estado 
cobrando o calçamento do bairro Nova São Mateus, e também sobre a água para o Município, 
levou 20 anos para colocar luminárias no bairro Nova São Mateus, relatou no dia 30 e 31, esteve 
em um Congresso de Vereadores, relatou sobre o dia da conscientização do dia mundial do 
autismo, relatou sobre o dia dos filhos, trouxe o filho mais novo, e relatou sobre as duas irmãs 
que não puderam estar juntos neste dia, parabenizou os jornalistas pelo dia 07 de abril, relatou 
sobre a utilidade pública sobre a retirada do título de eleitor, relatou sobre o dia 07 de abril onde 
terão um encontro de todos os prefeitos com o Governador do Estado para trazer benefício para 
a região norte do Espírito Santo. A pedido do Vereador Cristiano Balanga, e o Senhor Presidente 
usando de suas prerrogativas legais concedeu a palavra ao senhor Fábio Luiz sobre o 
Movimento dos Amigos dos Pais de filhos com TEA, que iniciou sua fala cumprimentando a 
Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que trouxeram presentes do movimento de pais dos 
filhos com autismo, convidou a todos os Nobres Edis que se fizessem presentes no próximo 
encontro, relatou a realidade das mães dos filhos que são diagnosticados com TEA, e que deseja 
trazer para São Mateus um centro de referência especializado para TEA, pois as mães com 
filhos com esse diagnóstico precisam estar se retirando de São Mateus para Nova Venécia para 
realizar o tratamento com neurologistas, psicólogos, psiquiatras, pediatras/clínico geral, toda 
semana e acaba gerando um gastos físico, financeiro, e como todos sabem a pessoa com o 
diagnóstico do TEA tem uma rotina, e quando essa rotina é quebrada eles ficam agitados, 
nervosos, estressados e cansados e trazendo um Centro de Referência para São Mateus 
ajudaria bastante as famílias com crianças, adolescentes, jovens e até mesmo adultos 
diagnosticados com TEA. A vereadora Ciety agradeceu a luta dos pais, e relatou que no próximo 
encontro estará presente no encontro. O Vereador Delermano, relatou que esteve presente e 
que não sabia da quantidade de famílias que tem crianças com diagnóstico da TEA, e se 
disponibilizou em lutar juntos para trazer este centro para São Mateus. E seguida, o Vereador 
Kacio Mendes se disponibilizou na luta para trazer os benefícios para as famílias com filhos 
autistas. A Vereadora Preta se colocou à disposição do movimento, relatou que na maioria das 
vezes as mães após o diagnóstico acabam ficando sozinhas. Em seguida, a Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Pastor Assessor do Governador que realizou a entrega de honraria aos 
Vereadores do Município de São Mateus. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra 
ao Vereador Adeci de Sena, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os 
presentes, relatou que na semana pretérita não esteve presente, pois estava em seminário 
pesqueiro em Vitória para o setor pesqueiro e das áreas atingidas pela tragédia de Mariana, 
relatou que teve uma agenda com o Prefeito apresentando unidade de preservação de mangue 
de Barra Nova e região, relatou que o Prefeito Daniel foi o primeiro prefeito a ir a comunidade 
conhecer o mangue e a comunidade, relatou que nos dias 05 e 07 de abril estão em Brasília a 
Secretária de Pesca e a representante do setor pesqueiro para trazer benefícios para a região 
do Nativo de Barra Nova, e no dia 08 terá em Belo Horizonte uma agenda na luta juntos contra 
a empresa, pois a mesma está querendo retirar o benefícios das comunidades que foram 
atingidas pela lama da Samarco. Rogou por suas indicações que são: Construção de vestiário 
com banheiro, bem como colocação de alambrado no campo de futebol da comunidade São 
Miguel, Distrito de Nativo de Barra Nova; Construção de sistema de drenagem pluvial na rua 
Principal, situada na localidade popularmente conhecida por COIMEX (nas imediações da 
Escola Valério Coser). Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador 
Carlinho Simião, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, 
relatou sobre o trabalho realizado na comunidade do Mata Sede, relatou sobre as horas máquina 
que está atendendo as comunidades, relatou que as estradas estão difíceis de escoar os 
produtos, esteve presente na região do Guriri, no Bosque e no lado Norte, ontem estava 
intransitável com inúmeros buracos, solicitou que o Chefe do Executivo atendesse ao pedido do 
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mesmo nos bairros que precisam, cobrou as empresas para fazer a limpeza da cidade, falou do 
caminhão pipa para o abastecimento de água para as comunidades do interior. Rogou por suas 
indicações que são: Construção de abrigo com estrutura adequada e disponibilização de Equipe 
Especializada para acolhimento de pessoas em situação de rua, o Vereador Delermano solicitou 
a parte a qual foi concedida, relatou que essa indicação já tem sido feito como Centro POP; 
Reparo do calçamento, bem como capina e limpeza da rua Chiquito Bom Gosto, localizada no 
loteamento Jardim Bom Gosto, no bairro Carapina, rogou por sua moção VOTO DE 
CONGRATULAÇÃO ao Sr. RONALDO HOFFMAN, pelo tempo de serviços prestados a 
Instituição Banestes – Banco do Estado do Espírito Santo, no município de São Mateus/ES. 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. Rogou por suas indicações que 
são: Revitalização com reforma da praça “Vereador Luiz Barbosa”, localizada no bairro Cacique; 
Pavimentação da rua Octávio Boroto (antiga rua 17), lado norte, no bairro Guriri (nas 
proximidades da EEEFM Wallace Castello Dutra). Relatou que esteve no campinho do Cricaré 
com o Vereador Kacio Mendes e o Secretário de Desenvolvimento, o Delcimar, para o 
recebimento de uma grande notícia da construção da praça saudável, o projeto já está com o 
Secretário para já começar a tirar do papel, o Vereador Kacio Mendes solicitou a parte a qual foi 
concedido, e parabenizou a Vereadora pelo pouco tempo que tem e vem desenvolvendo um 
bom trabalho. Relatou que esteve em um congresso para Vereadores representando o 
Presidente podendo fazer trocas de informações, relatou que o diretor do IFES solicitou sua 
visita no campus e o mesmo pediu em nível de senado, relatou que pode receber mais uma 
emenda para a educação. O Senhor Presidente prorrogou a sessão para mais uma hora 
conforme o Regimento interno. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador 
Lailson que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que 
é um Vereador que falará pouco, e rogou por suas indicações que são: Disponibilizar banheiros 
químicos, nos dias de funcionamento das feiras livre dos bairros Vila Nova e Guriri, trabalhou 
por 30 anos em feiras livres e dentro desses anos não teve banheiros químicos; Reitera a 
indicação nº 026/2022, que diz respeito ao reparo e pintura da ciclovia situada na avenida Dom 
José Dalvit bem como, capina e retirada da areia (trecho compreendido entre os bairros Santo 
Antônio e Aroeira). O Vereador Delermano declinou sua fala. ORDEM DO DIA: Em seguida, o 
Senhor Presidente submeteu em discussão as indicações nºs 213 a 233/2022, em seguida, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes, que rogou por sua indicação 
nº 226/2022, um projeto para menor aprendiz, relatou que já havia conversado com o Prefeito 
de dar oportunidade do primeiro emprego para os adolescentes/jovens, pois logo o término do 
segundo grau os mesmos têm dificuldade em arrumar o primeiro emprego. Em seguida, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que rogou por suas 
indicações nº 221/2022 que é a perfuração de um poço artesiano, localizado no Km 41 - distrito 
de Nestor Gomes, relatou que esteve na semana passada com alguns moradores no Km 28, 
onde o Prefeito já sinalizou uma construção de um poço para aquela comunidade e no Km 41 
para abastecer mais acima como no Km 43, 44 e a região de Nestor Gomes; e nº 222/2022 
pavimentação da rua Lauro Alves de almeida, situada no bairro Park Washington, pois nesse 
tempo de chuva e no tempo seco tem passado por dificuldades naquela rua, pois fica difícil, 
intransitável. Ato contínuo, o Senhor Presidente, concedeu a palavra ao Vereador Cristiano 
Balanga, que rogou pela indicação nº 219/2022 ampliação da EMEF Professora Herineia Lima 
Oliveira, localizada no bairro Guriri, uma escola que precisa no momento ser ampliada para 
melhor atender aos alunos e servidores; e a indicação nº 220/2022 reforma da EMEF Roseli 
Pires Clemente, localizada no bairro Seac, é uma escola que tem uma demanda alta de alunos. 
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Isael Aguilar que rogou por 
suas indicações nº 223/2022 reforma do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) 
Quilombola, situado na comunidade Córrego do Sapato, Distrito de Itauninhas (trecho 
compreendido entre a rodovia Litorâneo e Boa Esperança), para melhor acolher os usuários do 
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equipamento; Pavimentação da rua Beija Flor (antiga rua 37), lado norte, no bairro Guriri. A 
seguir, o Senhor Presidente, o Vereador Paulo Fundão rogou por suas indicações 229/2022 
Fiscalizar o cumprimento da Lei Municipal nº 1.283/2013, que “regulamenta o horário de 
funcionamento e plantões das farmácias e drogarias do município de São Mateus, Estado do 
Espírito Santo e dá outras providências”, nos termos do art. 4º da Lei Municipal supracitada, é 
preciso debater urgentemente com o Executivo e até mesmo com o Ministério Público a questão 
dos plantões das farmácias, muitas vezes uma pessoa precisa comprar um medicamento 
durante a madrugada e não tem uma farmácia dando plantão, foi feito a indicação mas é 
necessário chamar os atores e estabelecer um diálogo. Em seguida, o Senhor Presidente 
submeteu em votação as indicações nºs 213 a 233/2022, tendo sido aprovadas por unanimidade. 
Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão as moções nºs 016 e 017/2022, a 
seguir, o Senhor Presidente, rogou por sua moção nº 017/20022, voto de pesar a família do 
senhor José Toscano de Moraes, expressou os seus mais sinceros sentimentos a família, que 
seu falecimento ocorreu no dia 01 de abril de 2022. A seguir o Senhor Presidente submeteu em 
votação as moções nºs 016 e 017/2022, tendo sido aprovadas 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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