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Ata nº 018/2022 da reunião da 16ª Sessão Ordinária, realizada aos 19 (dezenove) 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 10 (dez) presentes, o Senhor Vereador Adeci de Sena
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 017/2022, 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 186/2022, protocolizado sob o nº
000537/2022, datado de 13/04/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha Projeto de Lei nº 017/2022; Projeto de Lei nº 017/2022, do Poder Executivo, que
“ESTABELECE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023”.
PODER LEGISLATIVO: protocolizado sob o nº 000552/2022, datado de 19/04/2022, de
autoria do Vereador Paulo Fundão, que solicita seja concedido espaço no horário da
segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 19/04/2022, para que o
Senhor ALBERTO MUNIZ GOMES JÚNIOR – Presidente da Federação de Surf do Estado
do Espírito Santo – FESURF, possa se pronunciar referente “a trajetória do surf no Município
de São Mateus e no Estado”; protocolizado sob o nº 000555/2022, datado de 19/04/2022,
de autoria do Vereador Paulo Fundão, que solicita seja concedido espaço no horário da
segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 19/04/2022, para que
SARAH PASSAMANI MENDES, Representante legal da empresa Frigorífico e Distribuidora
Passamani Eireli, possa fazer uso da Tribuna Popular, para o pronunciamento referente o
“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”, que tramita nesta Casa de Leis; protocolizado sob o nº
000556/2022, datado de 19/04/2022, de autoria da Vereadora Preta do Nascimento, que
solicita seja concedido espaço no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da
Sessão Ordinária do dia 19/04/2022, para que o Senhor FÁBIO FRIGERIO – Presidente do
CONDISAM, possa fazer uso da Tribuna Popular, para o pronunciamento referente a
“Assuntos inerentes ao Conselho”. PROPOSIÇÕES: Indicação nºs 251 e 252/2022 de
autoria do Vereador Carlinho Simião, pavimentação da ES-010 (Pedro Salvador Pinto de
Lima) que liga Guriri a Barra Nova; realizar estudo com a finalidade de constatar a viabilidade
de implantação de saneamento básico nas ruas e avenidas do bairro Guriri; Indicação nºs
253 e 254/2022 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, estabelecer a política municipal
para compras institucionais da agricultura familiar e empreendimento familiares rurais e da
pesca artesanal; pavimentação da rua Pedro Alves Ribeiro (rua 15), lado norte, localizada
no bairro Guriri; Indicação nºs 255 e 256/2022 de autoria do Vereador Cristiano Balanga,
construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) na comunidade Paulista; Construção de
Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Ayrton Senna; Indicação nºs 257 e 258/2022 de
autoria do Vereador Delermano Suim, implantação de sistema de videomonitoramento no
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entroncamento da avenida João Nardoto com a rua General Osório, que dá acesso aos
bairros Forno Velho (COHAB) e Sernamby; calçamento da rua Goiás, situada no loteamento
Caiçaras, bairro Santo Antônio, neste Município; Indicação nº 259/2022 de autoria de todos
os Vereadores, Regularização fundiária do bairro Santo Antônio; Indicação nº 260/2022 de
autoria do Vereador Gilton Gomes, Reforma do prédio da unidade de saúde no bairro Santa
Tereza (Ponte); Indicação nºs 261 e 262/2022 de autoria do Vereador Isael Aguilar, reforma
geral da EMEF Mercedes de Aguiar, na comunidade de Itauninhas, Distrito de Itauninhas;
implantação de Centro de Referência da Juventude na comunidade Nova Lima, Distrito de
Itauninhas; Indicação nº 263/2022 de autoria do Vereador Kacio Mendes, construção de 02
(dois) galpões de aproximadamente 150m2 (cento e cinquenta metros quadrados) no local
onde funciona a feira livre do bairro COHAB, para atender feirantes e consumidores;
Indicação nº 264/2022 de autoria dos Vereadores Adeci de Sena e Kacio Mendes,
construção de píer na comunidade Barra Nova Norte, Distrito de Nativo de Barra Nova;
Indicação nºs 265 e 266/2022 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, Instalação de
academia ao ar livre na avenida João Batista Crespo, nas proximidades da unidade de
saúde “Verônica Favalessa Pestana”, situada no bairro Santo Antônio, com a devida
orientação técnica; Reitera a indicação nº 097/2022, que diz respeito à reforma e ampliação
do atual prédio da Escola Pluridocente Municipal “Antônio Lima”, localizada na zona rural do
município de São Mateus, comunidade Córrego Grande (estrada da Aroeira); Indicação nºs
267 e 268/2022 de autoria do Vereador Paulo Fundão, habilitar uma Clínica de Reabilitação
Precoce, para atendimento voltado às crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro
Autista – TEA; promover a realização de campanhas anuais, nas escolas públicas e privadas
do município de São Mateus, para solicitação da emissão de cpf e título de eleitor pelos
alunos e a população; Indicação nºs 269 e 270/2022 de autoria da Vereadora Preta do
Nascimento, reparo de calçamento da rua Sempre Viva, localizada no bairro Alvorada;
Término de calçamento da avenida Oceano Índico (rua da feira livre), lado sul, no bairro
Guriri; Moção nº 015/2022 voto de congratulação do Vereador Paulo Fundão ao Sr.
ALBERTO MUNIZ GOMES JÚNIOR, popularmente conhecido como “MANGA ROSA”, por
ter sido eleito novo Presidente da Federação de Surf do Estado do Espírito Santo –
FESURF; Moção nº 019/2022 voto de pesar da Vereadora Preta do Nascimento aos
familiares do Sr. CARLOS DE JESUS SILVA, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia
14 de abril de 2022; Moção nº 020/2022 voto de pesar do Vereador Paulo Fundão aos
familiares do Sr. RÔMULO DE ALMEIDA FUNDÃO em virtude do seu falecimento ocorrido
no dia 13 de abril de 2022. DIVERSOS: Ofício n° 160/2022, protocolizado sob o nº
000549/2022, datado de 18/04/2022, do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Fórum da
Comarca de São Mateus, Excelentíssimo Senhor Lucas Modenesi Vicente, que informa que
em resposta ao ofício 11/2022, protocolizado aos 16/03/2022 do Vice-Presidente Kacio
Mendes, foi Indeferido o pedido de remessa de cópia integral dos autos em referência à
Câmara Municipal de Vereadores, posto que não há plena justificativa sobre a
indispensabilidade dos documentos pretendidos à luz da legislação administrativa/funcional
para o procedimento disciplinar pretendido, bem como a remessa integral dos autos
resultará em manifesta exposição das vítimas e demais pessoas ouvidas no processo, o
que vulnerará sobremaneira o melhor interesse das menores. Ato contínuo, o Senhor
Presidente convidou os senhores Alberto Gomes e Fábio Frigério e a senhora Sarah Mendes
e seu pai o senhor Sebastião e a pedido da Vereadora Preta o senhor Presidente convidou
o senhor Rafael consultor da empresa Eyrelles Passamani para assentarem no banco de
honra desta Casa de Leis. De imediato o Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor
Alberto gomes que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
expressou sua alegria da categoria do surf está recebendo esta homenagem dentro desta

125

Casa de Leis, falou um pouco sobre sua família, sua esposa é professora do estado, o
senhor Alberto Muniz veio para trabalhar na empresa da Petrobras e logo em seguida entrou
para o surf, relatando que surf é uma filosofia de vida, de estilo, dentro do surf tem seus
próprios deuses, desenvolve um trabalho desde a foz do Rio Doce até Itaúnas, tem um
evento no Estado que é o mais antigo que acontecerá a 29ª edição, que é o nortão de surf
é o segundo maior evento do país ficando atrás do Hang Loose, que tem 31 edições, não
tem nenhum outro evento na comunidade do surf brasileiro, no total além do nortão a
categoria tem 53 eventos. Em novembro houve uma eleição para Presidente da Federação
Estadual de Surf, na qual foi eleito por sua chapa, e em janeiro assumiu, o surf se tornou
um esporte olímpico recentemente, teve campeões como o Ítalo Ferreira, um atleta
nordestino como o primeiro campeão olímpico, tem também campeões mundiais como o
próprio Ítalo uma vez, o Gabriel Medina três vezes, o Adriano de Souza uma vez, no surf
capixaba tem o atleta Krystian Kymerson, de Vila Velha bicampeão brasileiro, nesse ano
estão desenvolvendo um trabalho em 03 (três) etapas, no circuito profissional, circuito
amador, o feminino também, o master acima de 60 anos, e o Kahuna acima de 50 anos, e
esse ano terá em São Mateus a segunda etapa do circuito profissional em junho e em julho
a segunda etapa do circuito amador. No sul existe um instituto chamado ISA, Associação
Internacional do Surf, que é responsável pelo surf de base que faz a escolha dos atletas
olímpicos, e o Espírito Santo sediará esse circuito que será nos dias 14, 15 e 16 de julho,
estão tentando trazer para São Mateus, será no Espírito Santo pois estão entre as 05 (cinco)
Federações Nacionais que conseguiram apresentar um calendário com 03 etapas
profissionais, com 03 etapas amadoras, e com festival de longboard, e por esse calendário,
a Confederação de Surf através do Presidente, atleta conceituado no mundo, foi decidido
realizar no Espírito Santo. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Carlinho Simião que parabenizou o atleta Manga Rosa pela presidência do surfe,
fez memória sobre o engajamento do mesmo dentro do esporte no surf. A seguir, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que parabenizou ao Manga
Rosa, as pessoas que praticam o esporte e agradeceu por trazerem as competições do surf
para São Mateus. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Kacio Mendes,
que parabenizou o Manga Rosa pela experiência e aos colegas de Manga Rosa do surfe,
se colocou à disposição da categoria. Em seguida, assumindo a fala o Senhor Presidente
proferiu seu discurso “Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, é motivo de muito
orgulho para a cidade de São Mateus e toda região norte, que o novo presidente da
federação de surf do Estado do Espírito Santo é mateense, o senhor Alberto Muniz Gomes
Junior, carinhosamente chamado de Manga Rosa. Insta assinalar que ele foi eleito para o
triênio 2022/2024, tomando posse no dia 01 de janeiro do corrente ano. Manga Rosa,
morador da nossa amada cidade há mais de 38 anos, casado, tem duas filhas, é praticante
do surf e fomentador do esporte há mais de 40 anos. Quero externar a nossa alegria e de
igual forma orgulho de hoje termos o maior líder do surf capixaba morador de nossa cidade,
e nos colocamos a disposição para contribuir com este maravilhoso esporte, que já nos deu
até campeões mundiais, cito aqui o Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Adriano de Souza,
denotado a evolução dos brasileiros no Ranking Mundial, em um esporte que geralmente
era dominado pelos americanos. Quero colocar este Parlamento a disposição da Federação,
e no que puder ajudar o engrandecimento deste esporte conte conosco. Ao fim e ao cabo,
considerando que estamos na iminência de termos um grande evento consoante me foi
confirmado por nosso ilustre Presidente Manga Rosa, em parceria com o Secretário de
Esportes e a Prefeitura Municipal de São Mateus na pessoa do Prefeito Daniel Santana
Babosa, desde já com a anuência de todos os Vereadores iremos repassar ao Município a
quantia solicitada necessária para o sucesso deste evento, que induvidosamente tendo à
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frente a pessoa do Manga Rosa acompanhado de sua brilhante equipe eu não tenho menor
sombra de dúvidas que ocorrerá. Desejo-lhe sucesso nesta nobre missão, estendendo a
todos os surfistas de nossa cidade e de todo o Estado do Espírito Santo. Conte conosco.
Em seguida, o Senhor Presidente realizou a entrega do certificado de congratulação ao
senhor Alberto Muniz Gomes Junior. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
senhor Fábio Frigério, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes, para falar sobre o Conselho Municipal da Criança e da Adolescência
(CONDISAM), foi um dos primeiros a ser criado dentro de São Mateus e no Estado, já se
sabe que o Condisam juntamente com o Conselho de Saúde de Assistência Social e de
Educação é um dos 04 (quatro) conselhos deliberativos do Município, são conselhos que
formulam políticas, e que podem definir ações que a Prefeitura tem que executar, e logo
após a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da criação do Conselho
do Direito e do Conselho Tutelar, expressou seu desejo que estes conselhos ajudem a
proteger os direitos da criança e do adolescente, relatou sobre uma agenda que teve no dia
de hoje no Ministério Público, e que o Promotor Doutor Márcio, solicitou ao CONDISAM a
colaboração com a Prefeitura para começar a aplicar a Lei Federal nº 13431/2017, que
institui a escuta especializada para criança e adolescente e a criação de um centro integrado
de atendimento de criança e adolescente é uma lei do ano de 2017 e regulamentada em
2018 e dava 06 (seis) meses de prazos para poder incrementar, será criado um comitê para
fazer a gestão da aplicação da estrutura da escuta especializada a criança vitima ou
testemunha de violência (seja ela qual for), é uma política fundamental aqui na cidade em
questão de violência sexual e outros tipos de violências. Na pauta do conselho desse ano o
atendimento integral da criança e adolescente na questão da esculta especializada, na
questão de elaboração de diagnóstico sobre a violência vivenciada pela criança e
adolescente do Município, o conselho não tem estrutura física e nem econômica, o conselho
assim como os demais conselhos só funciona como os demais conselhos com a presença
dos membros, clamou para que os nobres Edis fizessem parte dos Conselhos Municipais.
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que
parabenizou ao senhor Fábio, e relatou que é dever de todos proteger o direito da criança,
relatou sobre o trajeto de Guriri a São Mateus relatou que tem solicitado sobre as pontes
que interliga Guriri a São Mateus para melhor atender a população. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes que parabenizou as falas do
Fabio, e solicitou a entrada da Yolanda Advogada que pode estar ajudando no Conselho, e
relatou que faz parte do Conselho. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a
Vereadora Preta que parabenizou e expressou sua felicidade em poder estar envolvida na
associação não somente como mãe, mas também como Vereadora, que é de grande
importância ter o Conselho da Criança e Adolescente no Município para poder ajudar a
denunciar as agressões e violências sexuais em crianças e adolescentes. Em seguida,
Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Sebastião Mendes, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memória de sua vinda para São
Mateus, que reside há mais de 40 anos, veio na adolescência para trabalhar com o cunhado
em uma fábrica de farinha de osso, e logo após conquistou seu primeiro açougue e em
seguida na distribuição de carne e teve problemas com fiscalização e hoje tem uma empresa
de carnes nobres em São Mateus. De imediato, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Senhor Rafael, para relatar sobre os produtos da empresa, do frigorifico, relatou que está
na empresa há 6 meses, que a empresa tem um projeto de expansão da empresa e gerando
mais de 150 funcionários. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a senhora
Sarah Passamani que fez a apresentação da empresa, relatou que a empresa é uma
distribuidora em forma de varejo e atacado, no bairro Carapina de um lado da rua é uma
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indústria e do outro é onde fazem o empacotamento de carnes para a distribuição. A
empresa recebe carne de frigorifico maiores onde chegam à carcaça de bovinos, suínos
para serem divididos e até a disposição final das carnes (distribuição) em supermercados,
mercados etc. a empresa teve início em 2017 em um pequeno espaço, apenas com a loja,
onde atendia somente consumidor final, em 2021 iniciou a expansão e hoje o espaço é
pequeno para receber as carretas de carcaças de carnes, dentro do projeto tem um prazo
de 03 anos para concluir a construção do novo espaço da empresa. A seguir, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Lailson da Aroeira que parabenizou o Sebastião e relatou
que conhece a história do empresário e que seus irmãos foram os primeiros empregados
da empresa carnes nobres, e expressou sua alegria em ver a empresa está querendo
crescer dentro do Município. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Carlinho Simião, que fez memória da amizade e que é cliente há alguns anos. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao vereador Cristiano Balanga, que
parabenizou ao Sebastião que é preciso realmente valorizar as empresas do Município. Ato
contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Delermano Suim que parabenizou ao
Sebastião e a Sarah pela sabedoria e o aprendizado que tem mostrado para todos, e
expressou sua alegria em ver que a empresa genuinamente mateense crescendo e gerando
emprego. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety, que
parabenizou ao Sebastião pelo trabalho desenvolvido dentro de São Mateus, relatou que
time que está ganhando não se mexe, e que a empresa está gerando mais empregos para
São Mateus, se colocou à disposição da empresa. A seguir, o Senhor Presidente concedeu
a palavra ao Vereador Kacio Mendes, que parabenizou a equipe da empresa Carnes Nobres
pelo belíssimo trabalho, expressou sua felicidade em poder estar participando desse
momento de desenvolvimento dentro do Município. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes, que parabenizou ao senhor Sebastião pelo
trabalho que está sendo realizado dentro do Município. GRANDE EXPEDIENTE: com 07
(sete) Vereadores inscritos. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Kacio Mendes, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes, mais uma vez senhor presidente, eu gostaria de deixar aqui registrado minha
admiração ao empresário Itagildo Marques, que acreditou no projeto turístico do Prefeito
Daniel Santana para Guriri, trazendo para nossa ilha a maior casa de shows ao ar livre do
litoral do Estado, a todos os funcionários e diretores da Parador Internacional, minha
admiração e respeito ao trabalho que vêm desenvolvendo. Na última quarta-feira senhor
Presidente, dia 13 de abril, fui a Vitória juntamente com o Secretário de Meio Ambiente
Ricardo Louzada e o Secretário de Agricultura Rodolfo Lovo. Estivemos reunidos com o
Secretário Estadual de Agricultura Mário Louzada e o Deputado Federal Paulo Folleto,
ocasião em que foram garantidos os recursos para atendimento das solicitações
apresentadas, a saber: 2 píeres flutuantes para serem instalados em comunidades
pesqueiras do município; 2 galpões de 150 m² cada, para serem instalados na área onde
ocorre a feira livre do bairro COHAB; 2 secadores de pimenta para atenderem demanda de
comunidades rurais do município; e 1 academia e ginástica em inox para ser instalada na
COHAB. Neste mesmo dia estivemos reunidos também no Palácio da Fonte Grande com a
Vice Governadora Jacqueline Moraes e o deputado estadual Coronel Quintino. Fomos muito
bem recebidos sr. Presidente e também tivemos a confirmação do repasse de recursos
fundo a fundo para a recuperação da ladeira da rua 40, no bairro COAHB. Foi um dia muito
produtivo, onde tive a certeza que estreitar parcerias com o Governo do Estado é a melhor
forma de trilharmos um caminho rumo ao desenvolvimento e melhores condições de nossa
população mateense. Muito obrigado. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Carlinho Simião, É triste, mais uma vez este parlamentar vir até esta
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tribuna pelo mesmo motivo, mas não desistirei, porque estou aqui pelo povo. Venho aqui
novamente para ser a voz do povo mateense para dizer que nossa cidade está abandonada.
São Mateus está uma cidade suja, sem qualquer tipo de limpeza, com matos exagerados
nas praças, nos canteiros, calçadas e em todos os espaços públicos, que não vem tendo
qualquer tipo de cuidado pelo executivo municipal. Além disso, o interior está esquecido,
precisando de máquinas e assistência, mas seguem sem qualquer auxílio da prefeitura. Em
Guriri só há limpeza no centro. Nas redondezas o que encontramos é lixo espalhados pelas
ruas, sacolas plásticas boiando em grandes poças de água, além de muitos buracos nas
ruas, tanto do lado sul quanto do lado norte. algumas ruas parecem pântanos e estão
impossíveis de transitar. mas parece não ser interessante ao executivo municipal cuidar do
interior de Guriri, já que a visibilidade recai somente no centro. tanto é verdade que o prefeito
só se importa com o centro de Guriri que serão gastos milhões com trio elétrico neste feriado.
vale lembrar que não é carnaval ou ano novo para que haja trios. além disso, seria prudente
cuidar primeiro da cidade e depois depreender gastos com festas. mas me parece que o
executivo está tentando adotar a “velha política” do pão-e-circo. mas deixo claro nesta
tribuna: a população não compra mais essa política. nossos mateenses estão cada dia mais
perplexos com o descaso, falta de cuidado e amor pela nossa cidade por parte da Prefeitura
Municipal de São Mateus. Por fim, mais uma vez suplico ao Prefeito Municipal que São
Mateus seja cuidada e amada. Que ele deixe de querer ganhar holofotes, mas que sim,
cumpra o seu papel, cuidando da cidade com garra e a vontade para que cresça e
desenvolva. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano
Suim, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez
memória do dia do índio, pois São Mateus tem povos indígenas. Agradeceu ao Prefeito pelas
obras da Base da Emflora até a base da Petrobras, pois quando chovia ficava intransitável.
Rogou por suas indicações que são: Implantação de sistema de videomonitoramento no
entroncamento da avenida João Nardoto com a rua General Osório, que dá acesso aos
bairros Forno Velho (COHAB) e Sernamby; Calçamento da rua Goiás, situada no loteamento
Caiçaras, bairro Santo Antônio, neste município. Ato contínuo, o Senhor Presidente
concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua fala cumprimentando a
Mesa Diretora e todos os presentes, expressou sua alegria em ter um colega de grande
humildade, o Vereador Kacio Mendes que foi em busca de benefícios para a agricultura. O
Vereador Isael Aguilar solicitou a parte a qual foi concedida, que agradeceu ao Vereador
Kacio pela busca pelo benefício que tem buscado para o interior, e agradeceu ao Deputado
Coronel Quintino que tem trazido calçamento de Nova Lima. O Vereador Delermano solicitou
a parte a qual foi concedida, que agradeceu e parabenizou o Kacio por buscar benefícios
para o Município. Em seguida, o Vereador Kacio solicitou a parte que tem mesmo buscado
benefícios para São Mateus e relatou que fica triste por ver que alguns Vereadores que não
buscam conhecer a realidade do Município. retomando a fala a Vereadora Ciety, fez
memória da semana anterior na inauguração do CRJ juntamente com o Governador e dentre
outras autoridades, relatou que tem buscado benefícios para o Município, relatou sobre os
benefícios que tem chegado sim nas comunidades, as estradas estão sendo patroladas,
tem maquinários, teve reuniões com as escolas do campo, onde firmaram parcerias com o
Prefeito, e as escolas do campo não serão fechadas independentes da quantidade de
alunos, relatou que no final de semana perderam mais uma jovem que foi morta cruelmente
por um monstro, é preciso olhar com respeito e com respaldo para as mulheres, finalizou
com um poema em manifesto em favor das terras indígenas. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memória da Semana Santa da
Paróquia Santo Antônio, pelo belíssimo trabalho do Pároco Padre Patrick, fez memória do
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evento da visita do Governador em São Mateus, relatou sobre a perda de 03 amigos na
quinta-feira passada, relatou sobre o tamanho da importância do complexo em São Mateus
e agradeceu ao Deputado Freitas que sempre vem trazendo melhorias para o Município,
agradeceu ao Vereador Gilvan da capital Vitória. Rogou por suas indicações que são:
Instalação de academia ao ar livre na avenida João Batista Crespo, nas proximidades da
unidade de saúde “Verônica Favalessa Pestana”, situada no bairro Santo Antônio, com a
devida orientação técnica; reitera a indicação nº 097/2022, que diz respeito à reforma e
ampliação do atual prédio da Escola Pluridocente Municipal “Antônio Lima”, localizada na
zona rural do município de São Mateus, comunidade Córrego Grande (estrada da Aroeira).
A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, que parabenizou o
Vereador Kacio Mendes pelo belíssimo trabalho de ir à Vitória em busca de benefícios para
o interior, na quarta feira teve uma agenda em Vitória em busca de melhorias para São
Mateus, relatou sobre a visita do Governador na assinatura de ordem de serviço do
complexo do hospital para São Mateus e região norte, o complexo ficará no Bairro Nova
Era, parabenizou os funcionários do HRAS, relatou sobre o dia 18 de abril que é o dia do
amigo, sobre as máquinas no interior, está na comunidade e região do Estiva, sexta-feira no
Dilô Barbosa as 16 horas terá a inauguração da rodovia do Dilô Barbosa até o Litorâneo.
Rogou pelo Projeto de Lei, rogou por suas indicações que são: Construção de Unidade
Básica de Saúde (UBS) na comunidade Paulista; Construção de Unidade Básica de Saúde
(UBS) no bairro Ayrton Senna. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a
Vereadora Preta do Nascimento, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e
todos os presentes, parabenizou o Vereador Kacio pelo belíssimo trabalho, rogou por suas
indicações que são: Reparo de calçamento da rua Sempre Viva, localizada no bairro
Alvorada; Término de calçamento da avenida Oceano Índico (rua da feira livre), lado sul, no
bairro Guriri; relatou sobre as demandas que foram apresentadas no Bairro Cacique na troca
das lâmpadas e de outras demandas que a comunidade apresentou para a mesma,
parabenizou ao Governador por trazer para São Mateus o complexo de saúde, agradeceu
aos Secretários de Estado pelos trabalhos realizados no norte do Estado, parabenizou a
equipe do CRJ pelos belíssimos trabalhos juntamente aos jovens em vulnerabilidade. Em
seguida, o Senhor Presidente prorrogou a sessão por mais 01 hora ORDEM DO DIA: Em
seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação as indicações nºs 251 a
270/2022, tendo sido aprovadas por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente
submeteu em discussão e votação as Moções nº 015, 019 e 020/2022, tendo sido aprovados
por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em discussão a Emenda
Supressiva nº 001/2022 ao Projeto de Lei nº 007/2021. Em seguida o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Carlinho que solicitou vista da Emenda Supressiva nº
001/2022, Emenda Modificativa nº 001/2022, bom como o Projeto de Lei nº 007/2022 de
autoria do Poder Executivo. Em seguida, o senhor Presidente determinou a retirada da pauta
por duas sessões a Emenda Modificativa nº 001/2022 ao Projeto de Lei nº 007/2021 e o
Projeto de Lei nº 007/2021. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação
em turno único, o Projeto de Lei nº 012/2022 do Poder Executivo, tendo sido aprovado por
unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação em
turno único, do Projeto de Lei nº 014/2022 de autoria do Poder Executivo, tendo sido
aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e
votação em turno único, do Projeto de Lei nº 015/2022 de autoria do Poder Executivo, tendo
sido aprovado por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em discussão o
Projeto de Lei nº 003/2022 de autoria do Poder Legislativo, o Senhor presidente concedeu
a palavra ao Vereador Lailson que rogou pelo Projeto, para que as pessoas que sofre com
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a doença de diabetes para ter um atendimento prioritário. De imediato o Senhor Presidente
submeteu em discussão e votação o Projeto de Lei nº 003/2022 de autoria do Poder
Legislativo, tendo sido aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente
submeteu em discussão e votação e em turno único, do Projeto de Lei nº 004/2022 de
autoria do Poder Legislativo, tendo sido aprovado por unanimidade. A seguir, o Senhor
Presidente submeteu em discussão e votação e em turno único, o Projeto de Lei nº 005/2022
de autoria do Poder Legislativo, 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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