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Ata nº 017/2022 da reunião da 15ª Sessão Ordinária, realizada aos 12 (doze) 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 o 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 10 (dez) 
presentes, o Senhor Vereador Carlinho Simião protocolizou a justificativa pela ausência. 
Alicerçado no art. 96 do Regimento Interno, o Senhor Presidente determinou à Senhora 
Secretária Ciety Cerqueira, que efetuasse a leitura da Ata nº 016/2022, 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 176/2022, protocolizado sob o nº 000493/2022, datado de 
06/04/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei nº 
015/2022; Projeto de Lei nº 015/2022, de autoria do Poder Executivo, que AUTORIZA A 
REVERSÃO DE IMÓVEL DOADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 092/1990, 
ALTERADA PELAS LEIS 134/1990, 240/1992 E 85/2001; OF/PMSM/SMGAB Nº 
181/2022, protocolizado sob o nº 000507/2022, datado de 07/04/2022, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha resposta das Indicações nºs 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 225, 227, 229, 230 e 233/2022; OF/PMSM/SMGAB 
Nº 180/2022, protocolizado sob o nº 000506/2022, datado de 07/04/2022, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei nº 016/2022; Projeto de Lei nº 
016/2022, de autoria do Poder Executivo, que AUTORIZA O CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR ÁREAS DE TERRAS AO GOVERNO DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; OFÍCIO Nº 
195/2022/PMSM/SEMMA, protocolizado sob o nº 000516/2022, datado de 11/04/2022, 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que encaminha Convite para indicação de 
um representante da Câmara Municipal para participação em grupo de trabalho que está 
sendo formado para conduzir o processo de elaboração da Política Municipal de Meio 
Ambiente no Município de São Mateus-ES, a realizar-se todas as quartas-feiras, às 
09:30h no Polo UAB de São Mateus. PODER LEGISLATIVO: Projeto de Lei nº 
003/2022, do Poder Legislativo, que “DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO 
PRIORITÁRIO AO PORTADOR DE DIABETES NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E 
PRIVADOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, DURANTE A REALIZAÇÃO 
DE EXAMES QUE NECESSITEM DE JEJUM TOTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, 
de autoria do Vereador Lailson da Aroeira; Projeto de Lei nº 004/2022, do Poder 
Legislativo, que “INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL O DIA MUNICIPAL DO 
PROTETOR DE ANIMAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria do Vereador 
Paulo Fundão; Projeto de Lei nº 005/2022, do Poder Legislativo, que “TORNA DE 
UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PEQUENOS 
PRODUTORES RURAIS REMANESCENTES QUILOMBOLAS DOS CÓRREGOS 
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CHIADO E CONTENAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES”, autoria do Vereador 
Cristiano Balanga; Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 001/2022, do Poder Legislativo, 
que “ALTERA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 24 DA LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DATADA DE 05 DE 
ABRIL DE 1990”, de autoria da Mesa Diretora; Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 
002/2022, do Poder Legislativo, que “INCLUI O ART. 55-A E REVOGA O ART. 87-A DA 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, QUE INSTITUI DE MANEIRA 
EXPRESSA O ORÇAMENTO IMPOSITIVO E DISPÕE SOBRE A EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA PROGRAMAÇÃO INCLUÍDA POR EMENDAS 
INDIVIDUAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL”, de 
autoria da Mesa Diretora; Emenda Modificativa nº 001/2022 ao Projeto de Lei nº 
007/2021, do Poder Executivo, que “DISPÕE DE MANEIRA OBJETIVA A FORMA DE 
REPASSE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS PROCURADORES 
MUNICIPAIS EM FEITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, CONFORME DISPÕE O 
ART. 2º, §§ 3º E 5º DA LEI MUNICIPAL 1.239/2013 E ART. 85, § 19 DA LEI FEDERAL 
13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL), de autoria do Vereador Paulo Fundão; 
Resolução nº 001/2022, que “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA PROCURADORIA DA 
MULHER NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”; Lei nº 2.041/2022, que “CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE 
COMBATE ÀS NOTÍCIAS FALSAS (FAKE NEWS)”; Ofício UT 002/2022, protocolizado 
sob o nº 000503/2022, datado de 07/04/2022, de autoria do Vereador Cristiano Balanga, 
que solicita seja concedido espaço no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, 
da Sessão Ordinária do dia 12/04/2022, para que a Senhora MARIA CRUZ VENTURA, 
possa se pronunciar referente a “Associação dos Moradores e Pequenos Produtores 
Rurais Remanescentes Quilombolas dos Córregos Chiado e Contenas do Município de 
São Mateus-ES e a necessidade da Associação receber a concessão de 
reconhecimento de Utilidade Pública Municipal”; protocolizado sob o nº 000510/2022, 
datado de 07/04/2022, de autoria do Vereador Adeci de Sena, que solicita seja 
concedido espaço no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão 
Ordinária do dia 12/04/2022, para que as Senhoras MARIA DA GLÓRIA DE ARAUJO 
SANTOS e ADRIANA BORGES DOS SANTOS, possam se pronunciar referente “as 
demandas e desafios enfrentados pelos pescadores, frente às violações de seus direitos 
humanos, sociais e culturais”; protocolizado sob o nº 000520/2022, datado de 
11/04/2022, de autoria do Vereador Delermano Suim, que solicita seja concedido espaço 
no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 
12/04/2022, para que o Professor de Física ROBSON SANTOS GOBBI e os alunos do 
IFES GABRIEL QUINQUIM ZANELATO SANTANA e JENNIFER OLIVEIRA CHECCHIA, 
possam se pronunciar referente “ao Projeto que foi apresentado na Feira Brasileira de 
Ciência e Engenharia (FEBRACE), realizado pela Universidade de São Paulo (USP), 
envolvendo Física e Programação”; protocolizado sob o nº 000522/2022, datado de 
12/04/2022, de autoria do Vereador Paulo Fundão, que solicita seja concedido espaço 
no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 
12/04/2022, para que os Senhores OLDINEI ANDRE SOARES DE BRITTO e 
ESEQUIEL SANTOS – proprietários da empresa RX Indústria Comércio Importação 
Exportação Ltda, possam se pronunciar referente “ao Projeto de Lei nº 012/2022, 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”, que tramita 
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nesta Casa de Leis; protocolizado sob o nº 000523/2022, datado de 12/04/2022, de 
autoria do Vereador Carlinho Simião, que justifica a ausência na Audiência Pública do 
dia 11/04/2022 e na Sessão Ordinária do dia 12/04/2022, conforme atestado médico 
apresentado. PROPOSIÇÕES:  Indicação nºs 234 e 235/2022 de autoria do Vereador 
Adeci de Sena, perfuração de poço artesiano na comunidade Nativo de Barra Nova, 
Distrito de Nativo de Barra Nova; extensão de rede elétrica com instalação de postes 
com luminárias na comunidade Tábuas – Barra Nova Norte, Distrito de Nativo de Barra 
Nova; Indicação nºs 236 e 237/2022 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, 
calçamento das avenidas Nossa Senhora Aparecida e Bom Pastor, localizadas no Bairro 
Morada do Lago; viabilize recursos para a construção de quadra poliesportiva com 
vestiários e palco fixo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito 
Santo – IFES, campus São Mateus; Indicação nºs 238 e 239/2022 de autoria do Vereador 
Cristiano Balanga, construção de rede e estação de tratamento de esgoto sanitário no 
bairro Litorâneo; perfuração de poço tubular profundo, tipo artesiano, na comunidade 
Paulista; Indicação nºs 240 e 241/2022 de autoria do Vereador Delermano Suim, 
regularização fundiária do bairro Morada do Ribeirão; calçamento da rua Ipê, situada na 
comunidade Boa Vista – Km 28, Distrito de Nestor Gomes; Indicação nºs 242 e 243/2022 
de autoria do Vereador Isael Aguilar, calçamento da rua Domingos Duarte Santos (antiga 
rua 16), lado sul, no bairro Guriri; implantação de escolinha de futebol em Nova Lima, 
Distrito de Itauninhas; Indicação nº 244/2022 de autoria do Vereador Kacio Mendes, 
regularização fundiária do bairro San Remo;  Indicação nºs 245 e 246/2022 de autoria 
do Vereador Lailson da Aroeira, reforma do prédio do antigo Posto Policial, situado no 
bairro Bonsucesso, bem como interceda ao comandante do 13º batalhão de Polícia 
Militar em São Mateus-ES para reativação do mesmo; reitera a indicação nº 059/2022, 
que diz respeito à intensificação das ações do carro fumacê no bairro Colina e 
adjacências; Indicação nºs 247 e 248/2022 de autoria do Vereador Paulo Fundão, 
criação de um canal eletrônico, via portal de serviços da prefeitura municipal de São 
Mateus, para requisição e acompanhamento dos serviços relativos à poda, corte e 
supressão de árvores; manutenção das luzes dos pontos turísticos de São Mateus no 
mês de maio, na cor laranja, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; Indicação nºs 249 e 250/2022 de autoria 
da Vereadora Preta do Nascimento, pavimentação da rua Sebastião Soares, situada no 
bairro Bela Vista, no município de São Mateus-ES; calçamento da rua Manoel Mercedes, 
localizada no bairro Bela Vista, no município de São Mateus-ES; Requerimento nº 
004/2022 de autoria do Vereador Cristiano Balanga, realização de Audiência Pública 
com todos os segmentos da sociedade, para discussão do seguinte tema: “Débito social 
da empresa Suzano Papel e Celulose com o município de São Mateus”, a ser realizada 
no dia 13 de maio do corrente ano, no horário das 19:00h, no auditório do SESC de São 
Mateus-ES; Requerimento nº 005/2022 de autoria do Vereador Paulo Fundão, 
realização de Audiência Pública com todos os segmentos da sociedade, autoridades 
Federais, Prefeitos e Vereadores dos municípios do norte do Estado, convocando o 
Diretor da empresa Eco 101, Sr. Júlio César Amorim, para discussão do seguinte tema: 
“Exclusão do trecho norte nos planos da duplicação da rodovia BR-101”, em data horário 
e local a serem agendados posteriormente; Moção nº 017/2022 voto de congratulação 
do Vereador Paulo Fundão VOTO DE CONGRATULAÇÃO a ASSOCIAÇÃO DE 
PESCADORES, CATADORES DE CARANGUEJO, AQUICULTORES, MORADORES E 
ASSEMELHADOS DE CAMPO GRANDE – APESCAMA, através dos seus 
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representantes Adeci de Sena e Kelly Ramalho Sena, pelos 22 (vinte e dois) anos de 
funcionamento, sempre lutando pelos direitos dos pescadores, catadores de caranguejo, 
povos tradicionais e assemelhados no município de São Mateus-ES; Moção nº 018/2022 
voto de congratulação do Vereador Delermano Suim, ao professor ROBSON SANTOS 
GOBBI e aos alunos do Instituto Federal de Educação, e Ciência e Tecnologia do Espirito 
Santo – IFES, GABRIEL QUINQUIM ZANELATO SANTANA e JENNIFFER OLIVEIRA 
CHECCHIA, pelo prêmio e destaque do projeto apresentado na Feira Brasileira de 
Ciência e Engenharia (Febrace), realizado pela Universidade de São Paulo (USP). 
DIVERSOS: APESCAMA-ES 22/2022, protocolizado sob o nº 000512/2022, datado de 
07/04/2022, da Associação de Pescadores, Catadores de Caranguejo, Aquicultores 
Moradores e Assemelhados de Campo Grande de Barra Nova – São Mateus/ES que 
comunica a realização do 22º Festival do Caranguejo dos Povos Tradicionais dos 
Manguezais que irá realizar-se nos dias 22, 23 e 24/04/2022 na Comunidade de Campo 
Grande de Barra Nova e solicita a participação dos Vereadores no dia 22/04/2022 a fim 
de discutir sobre o Encontro das Comunidades pesqueiras e de pequenos agricultores 
atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. Em seguida, o Senhor Presidente 
proferiu algumas falas sobre a convidada, a Secretária Cyntia Grillo, “Senhoras 
Vereadoras, Senhores Vereadores, peço escusas por mais uma razão justa, temos aqui 
na Câmara Municipal a nossa querida Secretária de Trabalho, Assistência e 
Desenvolvimento Social (SETADES), a Cyntia Grillo, e é uma honra indescritível ter a 
presença da ilustre Secretária de Estado neste Parlamento, motivo pela qual a convido 
para que possa assentar-se no banco de honra desta augusta Casa de Leis, com escopo 
de receber uma merecida e honrada homenagem do Dia Internacional da Mulher, 
indicação de minha autoria aprovada por este Parlamento, tendo em vista que no dia da 
sessão solene a nossa ilustre Secretária não pode comparecer, não obstante ter enviado 
um vídeo de agradecimento a homenagem, prometeu vir pessoalmente aqui neste 
Poder Legislativo recebê-la em mãos, o que o faz nesse momento cumprindo 
textualmente o prometido. Seja muito bem vinda Secretária Cyntia Grillo. Muito obrigado 
por sua presença nesta Casa, não tenha dúvidas que induvidosamente Vossa Senhoria 
vem abrilhantar de forma positiva esta profícua sessão. Ato contínuo, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra a Secretaria Estadual de Desenvolvimento, Cyntia, que 
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, expressou a 
alegria e a honra de receber uma homenagem do dia internacional da Mulher no dia 12 
de março no corrente ano, infelizmente não pode estar presente por compromissos 
pessoais, fez uma pequena homenagem as mulheres que lutam pelo bem estar do lar 
juntamente com seus companheiros e na luta diária na sociedade em seus empregos e 
também pelas conquistas no espaço Político, contou um pouco sobre trajetória, é 
funcionária pública há 19 anos no Município de Venda Nova do Imigrante atuando na 
área da Assistência Social, e foi convidada pelo Governador Renato Casagrande para 
atuar na frente da Pasta da secretaria de  Desenvolvimento do Estado. Em seguida, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes que agradeceu a 
presença da Secretaria de Estado de Desenvolvimento. A seguir, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena que agradeceu a presença da Secretária 
de Estado. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety 
que parabenizou o Presidente pela homenagem a Secretária de Desenvolvimento de 
Estado, relatou um fato que aconteceu a uma juíza de futebol que foi agredida por um 
técnico de futebol, e relatou sobre a importância da luta das mulheres por conquistar 
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seu espaço dentro da sociedade, finalizou parabenizando ao trabalho da Cintia dentro 
da pasta da Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Em seguida, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vice Presidente, que agradeceu a visita da Secretária 
ao Município, relatou que é uma honra receber a mesma na Câmara Municipal, 
parabenizou o Presidente pela homenagem a Secretário de Estado. Em seguida, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta do Nascimento que expressou 
sua felicidade em poder estar participando da entrega da homenagem a senhora Cintia, 
fez memória dos trabalhos realizados quando estava como assessora de Estado. Ato 
contínuo, o Senhor Presidente realizou a entrega da placa de homenagem do Dia 
Internacional da Mulher a senhora Cintia. A seguir, o Senhor Presidente convidou os 
Senhores Robson Santos Gobbi e os alunos do IFES, e Oldinei André e Esequiel Santos, 
e as senhoras Maria Cruz, Maria da Glória e Adriana Borges para ocuparem assento no 
plenário. De imediato o Senhor Presidente concedeu a palavra a senhora Maria Cruz 
Ventura, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, se 
apresentou, presidente da Associação Quilombola do Córrego do Chiado (Contena), 
relatou que o objetivo da associação é contribuir com comunidade e sem fins lucrativos, 
relatou sobre o início da sessão com a leitura da Bíblia, que onde Deus está tudo está 
no caminho certo, relatou que a Associação Quilombola é composta por pessoas de 
comunidade que discute sobre a necessidade das famílias da comunidade até mesmo 
da região, expressou o desejo de tornar a Associação regularizada, e rogou aos nobres 
Edis pela regularização da Associação Quilombola. Em seguida, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira que agradeceu a coragem e 
determinação pela luta, relatou que a senhora Maria representa a todos os produtores 
rurais, de jeito simples, e parabenizou pela garra e se colocou à disposição. Em seguida, 
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Isael que parabenizou a senhora 
Maria, e se colocou à disposição da Associação, e relatou que tem trabalhado em prol 
da região. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de 
Sena que parabenizou ao Cristiano por trazer a senhora Maria, relatou que conhece a 
luta da dona Maria, se colocou à disposição. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu 
a palavra ao Vereador Delermano, relatou que é conhecedor das lutas das 
comunidades, e que muitas conquistas estão por vir para o desenvolvimento do 
Município. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta que 
relatou que é conhecedora da luta da senhora Maria, e parabenizou ao Cristiano por ter 
trago a demanda para esta Casa de Leis. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu 
a palavra a Vereadora Ciety que relatou que há inúmeras associações que lutam pela 
regularização, e relatou que é conhecedora das lutas das associações pois também faz 
parte desse movimento. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
Vereador Kacio, que parabenizou a senhora Maria pela luta e fez menção a família da 
mesma está orgulhosa da luta da senhora Maria. Em seguida, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes, que parabenizou a senhora Maria, fez 
memória de sua mãe com a simplicidade. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu 
a palavra ao Vereador Cristiano que agradeceu a simplicidade da senhora Maria por 
procurar por melhorias da Associação e se colocou à disposição da Associação 
Quilombola, relatou que não somente o Chiado que terá benefícios, mas toda região. 
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Senhora Adriana Borges, que 
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, lembrou da 
senhora Maria da Associação Quilombola de Chiado que luta pela regularização da 
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mesma, relatou sobre a Secretaria de Pesca, que vem trabalhando e buscando o melhor 
para o setor pesqueiro, fez memória da tragédia de Mariana onde muitas vidas foram 
perdidas, lembrou de muitas famílias que foram contempladas com a indenização da 
empresa, e hoje tem aparecidos Fake News sobre a tragédia de Mariana, de pessoas 
que não sofreram prejuízo com a barragem quebrada e hoje estão sendo beneficiados, 
porém não só a pesca que foi prejudicado, mas a agricultura também, agradeceu a 
Secretaria de Assistência Social que disponibilizou condução para levar os integrantes 
a Belo Horizonte com um encontro com o Juiz que está acompanhando esse processo. 
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a senhora Maria da Glória, que 
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que 
estavam programadas para virem na semana que vem, mas com o pedido do Vereador 
Adeci estamos aqui hoje, relatou sobre a agenda que teve com o Secretário Estadual 
da Pesca que foram em busca de ajuda para os pescadores que estão passando 
situações difíceis, relatou que o Gerente do INSS terá uma agenda dia 10 de maio com 
o setor pesqueiro para buscarem alguma estratégia para amenizar esse impacto, relatou 
que tem conquistado muitos benefícios para o setor pesqueiro. Relatou que vem 
passando e que o setor tem passado por situações de dificuldades que estão sendo 
criticados por receber o benefício, se o juiz decidir que as pessoas foram prejudicadas 
pela tragédia de mariana, sim eles vão receber, seja eles pescadores, produtores rurais. 
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra aos alunos do IFES, 
apresentaram o projeto que foi apresentado na Feira de Ciência e Engenharia na 
Universidade de São Paulo (USP). Relatou sobre o desinteresse pelo ensino, 
principalmente pela física, onde a velocidade de informações que vem mudando o 
comportamento das pessoas no meio social, e acabaram por ter ideia de prender a 
atenção dos jovens e a ideia foi desenvolver jogos que pudessem atender em forma de 
diversão mas também de atenção de uso em salas de aulas para que a física pudesse 
ser interessante de ser estudada, e esse jogo acaba por desmistificar a questão do erro, 
pois o jovem de hoje tem o medo do erro, e o jogo vem trazer que o erro faz parte do 
jogo e da vida e um dos maiores medos do jovem é aprender física, e mostrar o lado 
interessante da matéria, o jogo tem por objetivo de incentivar o aprendizado em todas 
as áreas, agradeceram a oportunidade de apresentar o projeto. Em seguida, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Isael, parabenizou aos alunos do IFES, e 
expressou sua alegria em poder ter participado da implantação do polo IFES e UFES 
em suas primeiras gestões como Vereador. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu 
a palavra ao Vereador Cristiano que parabenizou aos alunos pela belíssima oratória e 
pela apresentação do projeto, relatou que para se obter algo é preciso querer, e buscar. 
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety, parabenizou 
os jovens e aos pais pelo apoio, e relatou que a única herança que os pais podem deixar 
para os filhos é educação, parabenizou ao professor do IFES que preparou o caminho 
e deixou que eles trilhassem. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
Professor orientador, que expressou sua alegria em poder ter orientado os alunos que 
foram escolhidos para participar de uma feira bem disputada no país. Em seguida, o 
Senhor presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes, que parabenizou os 
alunos e expressou o orgulho do desempenho dos mesmos. Em seguida, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson que parabenizou o trabalho dos 
jovens, ressaltou a inteligência dos mesmos e expressou seu orgulho em recebê-los. 
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta, que expressou 



119 

 

seu orgulho em receber dois jovens para apresentar toda inteligência em um projeto de 
grande importância. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador 
Delermano Suim que agradeceu aos pais pela educação em casa e ao professor pela 
orientação do projeto, expressou sua alegria em saber que o país terá um bom legado 
de jovens que buscam o conhecimento da física. Ato contínuo, o Senhor Presidente 
relatou que pela primeira vez na história desta Casa de Leis o Pequeno Expediente teve 
2 horas de duração. Ato continuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra aos 
senhores Esequiel e Oldinei, assumindo a palavra o Senhor André, que iniciou sua fala 
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, apresentou o projeto do Roxão, 
que é uma empresa 100% mateense, são 03 sócios, a dona Lenir, o Esequiel e Oldinei, 
a senhora Lenir e seu esposo iniciou a empresa dentro de sua própria casa assim que 
o pai saiu da empresa Aracruz Celulose, hoje vem apresentar os produtos do alho roxão, 
que tem inúmeros produtos derivado do alho roxo, que é carro chefe da empresa, a 
empresa Roxão é uma empresa familiar, hoje tem um projeto de expansão como a 
exportação, a ideia é apresentar os produtos de São Mateus para o mundo, tem um 
carregamento para Inglaterra até o final da semana, e o trabalho de exportação é bater 
de porta em porta mostrando o produto e provando sua qualidade. A senhora Lenir, 
relatou que é sempre difícil começar alguma coisa, e relatou que tem mais de 40 mil 
pontos de venda dos produtos Roxão pelo país e o desejo agora é expandir para o 
mundo, relatou que agora passou a empresa para o filho durante a pandemia, e aos 
poucos está retornando a empresa, relatou que o trabalho de conquista de espaço no 
mercado foi árduo, que teve oportunidade de levar a empresa para fora do Município, 
para mais próximo dos filhos como Vitória e Vila Velha, mas por ter um quadro de 
funcionários muito bom resolveram deixar a empresa em São Mateus, sempre vinha de 
Vitória para cuidar da empresa e voltava nos finais de semana para casa dos filhos. Em 
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, que 
parabenizou o trabalho de todos os proprietários da empresa Roxão. Em seguida, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson que parabenizou ao Oldinei 
pelo trabalho e dedicação ao Município de São Mateus, e relatou que o Município sofre 
com a falta de emprego, expressou sua felicidade em ver uma empresa em crescimento, 
e pediu que tirasse duas dúvidas, sobre a expansão, qual o tempo que ela levaria para 
a contratação de novos funcionários, a qual foi citado anteriormente que pode chegar 
até 300 vagas? E de onde vem a matéria prima, o alho, ou se a empresa teria interesse 
em cultivar o alho? Em resposta ao Vereador Lailson, o senhor André, respondendo a 
primeira pergunta, está planejado que no primeiro ano será iniciado o projeto dentro da 
área caso o terreno seja doado pela Prefeitura, já no segundo ano querem estar atuando 
dentro do prédio, em curto prazo já querem estar atuando dentro do novo espaço mais 
amplo, e mais sete anos para implementar todo o processo, é um passo de cada vez, 
pois a busca do mercado está sendo favorável, só que para iniciar precisa ir construindo 
as coisas conforme a evolução do mercado, direta e indiretamente vamos ter pessoal 
envolvidos na construção e isso acontecerá entorno de 10 anos é tempo que a empresa 
tem para estruturar todo o espaço, já quanto ao alho, hoje a empresa trabalha com o 
alho nacional roxo, vem da região do triângulo mineiro, Goiás, Cristalina, e hoje estão 
comprando safras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o Brasil é produtor de alho 
de 50% do mercado, não consegue atingir 100% do mercado, pois a produção não 
consegue atender a todos os fornecedores de produtos à base de alho, então é 
necessário importar, a empresa Roxão também é importadora de alho dos países como 
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a Argentina, Chile, Peru, Espanha, China, e México, esse alho que é importado é usado 
para venda a granel, e o alho que está dentro do potinho é o alho roxo de dentro do 
Brasil, e é 3 vezes mais forte do que aquele alho a granel. Em seguida, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Isael que parabenizou aos proprietários da 
empresa Roxão, que relatou que deseja doar a área para aumentar o emprego no 
Município, parabenizou o Presidente por sempre trazer pessoas que têm benefícios para 
o Município. Em seguida, o senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton 
gomes, que parabenizou aos proprietários da empresa Roxão, pelo trabalho e por trazer 
empregos para a população. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
Vereador Delermano, que parabenizou os proprietários da empresa, e relatou como o 
mercado é exigente e principalmente o Europeu, e como já chegou na Inglaterra que já 
sabe que o produto é bom. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
Vereador Cristiano, que expressou seu orgulho em poder ter recebido a notícia que a 
empresa Roxão ficará em São Mateus, e ficou feliz por saber que a empresa está com 
projeto de aumentar o espaço. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a 
Vereadora Preta, que expressou sua alegria em poder conhecer os proprietários da 
empresa Roxão, e pelos empregos que estão por vir. A seguir, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra a Vereadora Ciety, que expressou sua alegria em ter conhecido a 
proprietária da empresa Roxão, pela segurança da mesma, e expressou seu orgulho de 
ter uma empresa mateense trabalhando em exportação. Em seguida, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio, que agradeceu por ter conhecido a 
senhora Lenir, que expressou sua alegria em ter conhecido a empresa, e  seu desejo de 
expandir a empresa para que possam ter mais empregos para o Município. A seguir, o 
Senhor Presidente usando de suas prerrogativas regimentar prorrogou a sessão por 
mais 1 hora. GRANDE EXPEDIENTE: com 05 (cinco) 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, expressou sua alegria com 
a Dona Maria que veio em busca de regularização da Associação Quilombola, relatou 
sobre as estradas do interior que estão sendo feitas, agradeceu ao Secretário de 
Agricultura Rodolfo e a Paloma que estão trabalhando no Córrego Santa Rita e Córrego 
Rio Preto, relatou sobre os refletores que foram instalados no campo de areia no Bairro 
Nova São Mateus, agradeceu ao Secretário de Obras Albino, o Subsecretário Rafael e 
ao Prefeito Daniel Santana que tem olhado pelas comunidades. Fez memória que 
esteve presente em um projeto “Fora da Escola não Pode”, no colégio Sesc, lugar de 
criança é na escola, agradeceu ao emprenho do Prefeito, diretores em sanar a 
defasagem das crianças nas escolas. Rogou por seu Requerimento: Realização de 
Audiência Pública com todos os segmentos da sociedade, para discussão do seguinte 
tema: “Débito social da empresa Suzano Papel e Celulose com o município de São 
Mateus”, a ser realizada no dia 13 de maio do corrente ano, no horário das 19:00h, no 
auditório do SESC de São Mateus-ES. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa 
Diretora e todos os presentes, relatou que a comunidade do Km 13 de setembro perdeu 
um pilar de sabedoria, o senhor Antônio, parabenizou ao Governador por liberar as 
máscaras depois de 2 anos poder falar na tribuna sem máscara, hoje ela comemora a 
liberdade da máscara, com a baixa do nível de risco de transmissão do Covid-19, 
parabenizou a todos os Secretários que estiveram presentes na Audiência Pública do 
dia 11 de abril, parabenizou ao Prefeito Daniel pelo dia do Prefeito que se comemora no 
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dia 11 de abril. Relatou que fez uma visita no Karatê em Nestor Gomes, um projeto que 
está perdendo a atenção dos jovens da comunidade. Rogou por suas indicações que 
são: Calçamento das avenidas Nossa Senhora Aparecida e Bom Pastor, localizadas no 
Bairro Morada do Lago; viabilize recursos para a construção de quadra poliesportiva 
com vestiários e palco fixo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Espírito Santo – IFES, campus São Mateus. Ato contínuo, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Adeci de Sena que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa 
Diretora e todos os presentes, fez o convite para o “Festival do Caranguejo” em Nativo 
de Barra Nova. Rogou por suas indicações que são: Perfuração de poço artesiano na 
comunidade Nativo de Barra Nova, Distrito de Nativo de Barra Nova; Extensão de rede 
elétrica com instalação de postes com luminárias na comunidade Tábuas – Barra Nova 
Norte, Distrito de Nativo de Barra Nova. Em seguida, 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: Pavimentação da rua 
Sebastião Soares, situada no bairro Bela Vista, no município de São Mateus-ES; 
Calçamento da rua Manoel Mercedes, localizada no bairro Bela Vista, no município de 
São Mateus-ES. Relatou que visitou a Associação Nova Esperança da Professora Luigia 
Bordoni, fez uma visita no CRJ (Centro de Referência da Juventude no Ayrton Senna), 
esteve também no bairro Cacique I, visitando e parabenizando o amigo Romarinho que 
o seu filho foi admitido na escolinha de futebol do Atlético, e o amigo busca realizar o 
sonho do seu filho, agradeceu o Secretário de Obras e ao Prefeito Daniel por ter 
atendido o pedido de refazer o calçamento da rua Macanaíba, que desce ao lado da 
residência de dona Isabel, que através do “zap da Preta” foi solicitado e atendido em 15 
dias. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da 
Aroeira que declinou sua fala. Ato contínuo, o Senhora Presidente transferiu a cadeira 
da Presidência para o Vice-presidente para proferir seu discurso, iniciou sua fala 
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou a saudade que estava 
sentindo em discursar, porém, o que o levou a usar a tribuna no dia 12 de abril foi para 
chamar a atenção das autoridades a ajudar a família do professor Diego Vaccari Moreira, 
que está desaparecido desde sábado, e também fez um apelo a comunidade que se 
alguém souber notícias do mesmo entrar em contato com a família, relatou sobre outro 
assunto de importância para o Município, que é a visita do Governador Renato 
Casagrande na próxima quinta-feira, para anunciar o novo hospital na região, expressou 
sua felicidade, em o Governador estar trazendo um novo complexo hospitalar que 
atenderá melhor o Município de São Mateus e região, fez memória do ex Deputado 
Jorge Daher que convenceu seu tio a doar o terreno na década de 70 para a construção 
do então HRAS, expressou sua satisfação da sessão do dia 12 de abril, que foi uma 
sessão épica de mostrar juntamente com a sociedade que o parlamento é a caixa de 
ressonância, onde teve presente uma Secretária de Estado, a Cintya Grillo, que veio 
receber sua placa de homenagem ao dia internacional da mulher, também teve outros 
convidados que abrilhantou a sessão, como a dona Maria representante da Associação 
da comunidade do Chiado, a Secretária da Pesca, Maria da Glória, os estudantes dos 
IFES, os empresários da empresa do Alho Roxão, relatou que era seu maior sonho ter 
um parlamento uma caixa de ressonância da sociedade, relatou que a sessão perdurou 
um pouco mais valeu a pena, finalizou com uma frase “unidos na vibração harmônica 
que une e constrói, vamos juntos somar forças com humildade, trabalho e sabedoria”. 
ORDEM DO DIA: Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão as 
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indicações nºs 234 a 250/2022, em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
vereador Cristiano Balanga que destacou as indicações nºs 238/2022, construção de 
uma rede de estação de tratamento no bairro Litorâneo e 239/2022 que está reiterando 
a construção de um poço artesiano na comunidade da Paulista. Em seguida, o Senhor 
Presidente submeteu em votação as indicações nºs 234 a 250/2022, tendo sido 
aprovados por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão 
e votação dos Requerimentos de nos

 004 e 005/2022, o senhor Presidente, rogou para 
que agendasse com a empresa ECO 101 sobre a duplicação, e não tem nenhum 
trabalho realizado do lado norte do Estado, solicita que agende com todos os 
Secretários, Governo do Estado e os Prefeitos do Norte. Em seguida, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano, que convida a sociedade para 
realizar uma audiência pública sobre a empresa Suzano. Em seguida, o Senhor 
Presidente submeteu em votação os Requerimentos nºs 004 e 005/2022, tendo sido 
aprovados por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em discussão as 
Moções nº 017 e 018/2022, o Senhor Presidente parabenizou a Apescama e ao 
Vereador Adeci Sena pela luta, e que São Mateus tem recebido recursos justamente 
pela luta do Vereador e de sua família pelos 22 anos de funcionamento, São Mateus 
hoje tem recebido recursos por causa da luta do Vereador Adeci de Sena a frente da 
Associação Apescama. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em votação as 
moções nºs 017 e 018/2022, tendo sido aprovados 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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