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Ata nº 019/2022 da reunião da 17ª Sessão Ordinária, realizada aos 26 (vinte e seis) 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 09 (nove)
presentes, a Vereadora Preta do Nascimento e o Vereador Cristiano Balanga
protocolizaram 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 018/2022, 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 206/2022, protocolizado
sob o nº 000580/2022, datado de 26/04/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
que envia Prestação de Contas Anual – Exercício 2021. PODER LEGISLATIVO:
protocolizado sob o nº 000577/2022, datado de 26/04/2022, de autoria do Vereador
Gilton Gomes, que solicita seja concedido espaço no horário da segunda parte do
Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 26/04/2022, para que ADRIANA
CONSTÂNCIO, Representante legal da empresa A. CONSTÂNCIO CONSULTORIA E
CIA LTDA, possa fazer uso da Tribuna Popular, para o pronunciamento referente o
“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”, que tramita nesta Casa de Leis;
OFÍCIO Nº 001/2022, protocolizado sob o nº 000578/2022, de autoria do Vereador Adeci
de Sena, que justifica ausência da Sessão Ordinária do dia 19 de abril de 2022, tendo
em vista ser o idealizador e organizador do evento “Festival de Caranguejo” que
aconteceu na Comunidade Campo Grande nos dias 22, 23 e 24/04/2022, conforme
folder em anexo; protocolizado sob o nº 000579/2022, de autoria da Vereadora Preta do
Nascimento, que justifica sua ausência na Sessão Ordinária do dia 26 de abril de 2022,
tendo em vista que participará da XXI MARCHA UVB – LEGISLATIVOS MUNICIPAIS
que acontecerá nos dias 26 a 29 de abril do corrente ano em Brasília/DF, conforme
prospecto em anexo; Ofício JF. 002/2022, protocolizado sob o nº 000581/2022, de
autoria do Vereador Cristiano Balanga, que justifica sua ausência na Sessão Ordinária
do dia 26 de abril de 2022, tendo em vista que participará da XXI MARCHA UVB –
LEGISLATIVOS MUNICIPAIS que acontecerá nos dias 26 a 29 de abril do corrente ano
em Brasília/DF, conforme banner do evento. PROPOSIÇÕES: Indicação nºs 271 e
272/2022 de autoria do Vereador Adeci de Sena, aquisição de terreno na comunidade
Barra Nova Norte, para construção de equipamentos públicos de saúde e de lazer;
Término do calçamento da rua Horácio Barbosa Alves, lado sul, no bairro Guriri (trecho
compreendido entre a padaria São Marcos até a rua Jaguaré); Indicação nº 273/2022
de autoria dos Vereadores Adeci de Sena e Carlinho Simião, calçamento de um trecho
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de aproximadamente 1 km (um quilômetro) de extensão (compreendido entre a empresa
Coimex e o início do asfalto da estrada de acesso à comunidade Nativo de Barra Nova);
Indicação nº 274/2022 de autoria do Vereador Carlinho Simião, capina, limpeza e pintura
dos meios-fios das Ruas e Avenidas do bairro Aviação, Município de São Mateus-ES;
Indicação nºs 275 e 276/2022 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, inclua as
Unidades Escolares da zona rural do Município de São Mateus no cronograma de
recolhimento de lixo; construção de ponte de concreto no Patrimônio da Areia, situada
em Distrito de Nestor Gomes; Indicação nºs 277 e 278/2022 de autoria do Vereador
Delermano Suim, construção de CEIM na comunidade km 28, Distrito de Nestor Gomes,
o Vereador Delermano solicitou a troca da indicação pela construção de uma quadra
poliesportiva coberta e uma biblioteca na EMEF “Golfinho” situado no bairro Arnaldo
Bastos; extensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias na
comunidade Córrego do Piqui, neste Município; Indicação nºs 279 e 280/2022 de autoria
do Vereador Gilton Gomes, capina e limpeza das Ruas e Avenidas do bairro Vitória;
capina e limpeza das Ruas e Avenidas do bairro Liberdade; Indicação nºs 281 e
282/2022 de autoria do Vereador Isael Aguilar, aquisição de terreno na comunidade de
Nova Vista, Distrito de Itauninhas, para construção de cemitério; Perfuração de poço
artesiano na Vila Boa Sorte, situada na comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas;
Indicação nºs 283 e 284/2022 de autoria do Vereador Kacio Mendes, construção de píer
no bairro Porto (Beira Rio); capina e limpeza geral do cemitério público situado no centro
da cidade; Indicação nºs 285 e 286/2022 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira,
sinalização com pintura das faixas de pedestre na avenida Dom José Dalvit (trecho
compreendido entre os bairros Aroeira e Santo Antônio); construção de banheiros e
instalação de bebedouro na quadra de esportes EMEF “Professora Marizete Venâncio
do Nascimento”, situada no bairro Aroeira; Indicação nºs 287 e 288/2022 de autoria do
Vereador Paulo Fundão, locação de imóvel para sediar a Secretaria de Pesca e
Aquicultura do Município de São Mateus; construção de trevo na rodovia Othovarino
Duarte Santos, para acesso ao Mineirão Atacarejo. Ato contínuo, o Senhor Presidente
convidou a senhora Adriana Constâncio e equipe, para assentar no banco de honra e
de imediato o Senhor Presidente concedeu a palavra a senhora Adriana Constâncio que
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, expressou sua
alegria em estar nesta Casa de Leis, relatou que a empresa se encontra na cidade há
02 anos, pela oportunidade dada pela empresa Petrobras e hoje presta serviço para
outras empresas, esta empresa é de Macaé, quando surgiu a oportunidade de vir para
São Mateus, descobriu que a região poderia ser próspera para a empresa, fez uma
pequena apresentação do projeto de expansão da mesma. Tem 151 empregos diretos,
e como tem outros fornecedores também ajudam em empregos indiretamente, relatou
que o espaço da empresa está ficando pequeno para armazenamento dos produtos que
produzem, o objetivo da empresa é gerar 300 empregos, criar uma escola técnica em
caldeiraria e soldador, projeto de mulheres empreendedoras para as mulheres dos
funcionários, tem um programa de estágio para os alunos da escola técnica da empresa.
Realiza alguns programas com os filhos dos funcionários e esposas e também
momentos com os funcionários. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Vereador Lailson da Aroeira, que parabenizou a Adriana e a sua equipe, relatou que
entende a emoção de poder apresentar uma empresa estruturada, e que veio mostrar
os frutos que a empresa vem colhendo, expressou sua alegria em ver a empresa
crescendo e gerando emprego para o Município, se colocou à disposição da empresa.
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Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião,
relatou que na parte da manhã conversou um pouco com a Adriana para conhecer
melhor como a empresa trabalha, e relatou que o Município está doando áreas para
crescimento de empresas para o desenvolvimento da cidade. Questionou sobre os
cursos e se a empresa além de dar o curso a empresa os colocam para fazer estágio
dentro da empresa. Em resposta ao Vereador Carlinho Simião, a Adriana relatou sobre
uma estagiária que se efetivou dentro da empresa. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira que parabenizou a Adriana e a equipe
pelo empenho para ajudar a desenvolver o Município, e que hoje as pessoas não ligam
pedindo o peixe, mas sim pedindo socorro por um emprego, parabenizou sobre a
valorização do funcionário, e do desejo de ensinar os jovens a trabalhar e se
desenvolver. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci
de Sena, que parabenizou a equipe da Adriana, relatou que ficará feliz em apresentar a
empresa para a comunidade, se colocou à disposição da empresa. A seguir, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que parabenizou a equipe
da Adriana, e expressou sua alegria em ver a emoção da Adriana ao falar da empresa
que envolve a família, juntamente com o trabalho ela pensa na família, e que a empresa
e funcionários se tornam família, relatou o desejo de desenvolver a cidade. Ato contínuo,
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio, que fez memória de
quando trabalhou na empresa Barefame, e que se apaixonou pela área da caldeiraria,
se colocou à disposição da empresa. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Gilton Gomes, parabenizou a Adriana a família e a equipe,
expressou sua alegria em ver o Município crescendo e gerando emprego, se colocou à
disposição. Em seguida, o Senhor Presidente expressou sua alegria em receber nesta
Casa de Leis empresas que querem ajudar o Município a desenvolver e gerando
emprego, se colocou à disposição da empresa. GRANDE EXPEDIENTE: com 04
(quatro) Vereadores inscritos. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Carlinho Simião que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos
os presentes, relatou sobre a situação que o Município está passando, relatou que no
feriado aconteceu sobre a festa do “Brota Jovem”, que foi realizado pelo Poder
Executivo, e que havia discursado sobre não ser a favor sobre o evento e que poder
usar o dinheiro para realizar melhorias para a cidade, conclamou aos Vereadores para
que busquem fiscalizar e legislar. Rogou por suas indicações que são: Calçamento de
um trecho de aproximadamente 01 km (um quilômetro) de extensão (compreendido
entre a empresa Coimex e o início do asfalto da estrada de acesso à comunidade Nativo
de Barra Nova); Capina, limpeza e pintura dos meios-fios das Ruas e Avenidas do bairro
Aviação, Município de São Mateus-ES. 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, fez memória da semana passada que precisou faltar a
sessão pois estava trabalhando na organização do Festival do Caranguejo, relatou
sobre o festival que movimentou a região do Nativo de Barra Nova. Rogou por suas
indicações que são: Aquisição de terreno na comunidade Barra Nova Norte, para
construção de equipamentos públicos de saúde e de lazer; Término do calçamento da
rua Horácio Barbosa Alves, lado sul, no bairro Guriri (trecho compreendido entre a
padaria São Marcos até a rua Jaguaré); Calçamento de um trecho de aproximadamente
01 km (um quilômetro) de extensão (compreendido entre a empresa Coimex e o início
do asfalto da estrada de acesso à comunidade Nativo de Barra Nova). A seguir, o Senhor
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Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos presentes, fez memória da visita do
Governador Casagrande realizando entrega de obras na região, e na região do Dilô
Barbosa, na entrega da pavimentação da rodovia, que foi a realização de um sonho
daquela região, que agora os produtores rurais podem escoar seus produtos com
tranquilidade e facilidade, parabenizou o Deputado Estadual Freitas pelos recursos e
obras que tem buscado para a região de São Mateus. Rogou por suas indicações que
são: Sinalização com pintura das faixas de pedestre na avenida Dom José Dalvit (trecho
compreendido entre os bairros Aroeira e Santo Antônio); Construção de banheiros e
instalação de bebedouro na quadra de esportes EMEF “Professora Marizete Venâncio
do Nascimento”, situada no bairro Aroeira. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu
a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa
Diretora e todos presentes, agradeceu a empresária Adriana pelo empenho de incentivar
mulheres a estar sempre em busca do melhor, fez memória da reunião que teve em sua
comunidade, no assentamento Palmeira e na próxima semana tem mais uma na
comunidade de Zumbi dos Palmares, onde trouxeram demandas para a mesma, fez
memória das visitas do Governador na entrega de grandes obras dentro do Município e
no interior, relatou sobre a contemplação de um campo Society na comunidade do Dilô
Barbosa, relatou sobre a necessidade do não desmembramento das escolas do campo,
que quando a comunidade perde uma escola ela perde sua identidade. Rogou por suas
indicações que são: Inclua as Unidades Escolares da zona rural do Município de São
Mateus no cronograma de recolhimento de lixo; Construção de ponte de concreto no
Patrimônio da Areia, situada em Distrito de Nestor Gomes. Em seguida, o Senhor
Presidente fez uma manifestação sobre a indicação nº 287/2022 que é Locação de imóvel
para sediar a Secretaria de Pesca e Aquicultura do Município de São Mateus, pois a
Secretaria está vinculada ao NAC, para que a Secretaria de Pesca possa trabalhar de
forma individual para atender melhor os pescadores. ORDEM DO DIA: Em seguida, o
Senhor Presidente submeteu em discussão as indicações nºs 271 a 288/2022, em
seguida o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano que rogou por
suas indicações nºs 277 e 278/2022, Construção de CEIM na comunidade km 28, Distrito
de Nestor Gomes; Extensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias
na comunidade Córrego do Piqui, neste Município. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra a Vereadora Ciety que rogou por suas indicações nº 275 e 276//2022
Inclua as Unidades Escolares da zona rural do Município de São Mateus no cronograma
de recolhimento de lixo; Construção de ponte de concreto no Patrimônio da Areia,
situada em Distrito de Nestor Gomes. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em
discussão e votação as indicações nºs 271 a 288/2022, tendo sido aprovados por
unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação em
turno único o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 001/2022 de autoria do Poder
Legislativa, tendo sido aprovado unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente submeteu
em discussão e votação em turno único o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 002/2022
de autoria do Poder Legislativo, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o
Senhor Presidente submeteu em discussão e votação em turno único o Projeto de Lei
nº 013/2022 de autoria do Poder Executivo, Gilton Gomes, que relatou sobre a
importância da empresa e que o Executivo possa doar o mais rápido possível para
começar a iniciar as obras da construção para desenvolver o Município. Em seguida, o
Senhor Presidente submeteu em votação o Projeto de Lei nº 013/2022 de autoria do
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Poder Executivo, tendo sido aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor
Presidente submeteu em discussão e votação em turno único o Projeto de Lei nº
016/2022 de autoria do Poder Executivo, tendo sido aprovado por unanimidade. Em
seguida, o Senhor Presidente submeteu em votação em turno único o Projeto de Lei nº
002/2022 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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