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Ata nº 020/2022 da reunião da 18ª Sessão Ordinária, realizada aos 03 (três) dias do mês de
maio 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”. “Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras consubstanciado no
parágrafo primeiro do artigo 24, da resolução nº 002/2021 – Regimento Interno deste parlamento
-, considerando que o nosso querido Vice-presidente, o Vereador Kacio Mendes, não estará
presente em face de uma intervenção cirúrgica, convido a nobre Vereadora Ciety Cerqueira,
Primeira Secretária da Mesa Diretora, a assumir a condição de Vice-presidente e
consequentemente o nobre Vereador Delermano Suim, Segundo Secretário da Mesa Diretora a
assumir a Primeira Secretaria, obedecendo assim nosso Regimento Interno. 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 ao Senhor 1º Secretário
Interino que efetuasse a chamada dos Senhores Vereadores para verificação do quórum legal,
aos quais responderam 10 (dez) presentes, o Vereador Kacio Mendes protocolizou a justificativa
pela ausência. Alicerçado no art. 96 do Regimento Interno, o Senhor Presidente determinou ao
Senhor Secretário Interino Delermano Suim, que efetuasse a leitura da Ata nº 019/2022, 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 ao
Senhor Secretário Interino que procedesse a leitura do expediente: PODER EXECUTIVO:

OF/PMSM/SMGAB Nº 211/2022, protocolizado sob o nº 000593/2022, datado de
27/04/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que envia resposta das Indicações
nºs 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,
269, 270/2022; OF/PMSM/SMGAB Nº 209/2022, protocolizado sob o nº 000594/2022,
datado de 27/04/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que envia Lei nº
2.042/2022; Lei nº 2.042/2022, 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”;
OF/PMSM/SMGAB Nº 210/2022, protocolizado sob o nº 000595/2022, datado de
27/04/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que envia Lei nº 2.043/2022; Lei nº
2.043/2022, 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/SMGAB Nº 221/2022,
protocolizado sob o nº 000616/2022, datado de 29/04/2022, da Prefeitura Municipal de
São Mateus, que envia Projeto de Lei nº 018/2022; Projeto de Lei nº 018/2022, de autoria
do Poder Executivo, que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR
REPASSE FINANCEIRO PARA O CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA
PÚBLICA DOS KM’S DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; OF/PMSM/SMGAB Nº 217/2022,
protocolizado sob o nº 000617/2022, datado de 29/04/2022, da Prefeitura Municipal de
São Mateus, que envia resposta das Indicações nº s 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277,
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 e 288/2022; OF/PMSM/SMGAB Nº
215/2022, protocolizado sob o nº 000619/2022, datado de 29/04/2022, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que envia Lei nº 2.044/2022; Lei nº 2.044/2022, 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
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Nº 218/2022, protocolizado sob o nº 000620/2022, datado de 29/04/2022, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que envia Lei nº 2.045/2022; Lei nº 2.045/2022, 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 222/2022, protocolizado sob o nº
000621/2022, datado de 29/04/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que envia
Projeto de Lei nº 019/2022; Projeto de Lei nº 019/2022, de autoria do Poder Executivo,
que “AUTORIZA ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE
DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.PODER LEGISLATIVO: protocolizado sob o nº 000615/2022, de autoria
do Vereador Kacio Mendes, que justifica sua ausência na Sessão Ordinária do dia 03 de
maio de 2022, tendo em vista que fará uma cirurgia que ocorrerá nesta data
(03/05/2022); protocolizado sob o nº 000630/2022, datado de 02/05/2022, de autoria do
Vereador Paulo Fundão, que solicita seja concedido espaço no horário da segunda parte
do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 03/05/2022, para que ALEXANDRE
DIAS FARONI, Engenheiro de Segurança do Trabalho, acompanhado do Senhor
CRISTIANO JACKSON MANICA, Gerente de Produção, possam fazer uso da Tribuna
Popular, para o pronunciamento referente “a projeção futura da empresa MARCOPOLO
e uma breve apresentação da mesma”; protocolizado sob o nº 000632/2022, datado de
02/05/2022, de autoria do Vereador Paulo Fundão, que solicita seja concedido espaço
no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia
03/05/2022, para que os Senhores ANDRÉ LUIZ ZAMBON ALVES, Gerente de Agência
e RICARDO BARCELOS CAETANO, Gerente de Negócios, possam fazer uso da Tribuna
Popular, para o pronunciamento referente ao “desenvolvimento regional e as
oportunidades geradas através do Banco do Nordeste do Brasil S.A. para o município de
São Mateus-ES”.PROPOSIÇÕES: Indicações nº 289/2022 de autoria do Vereador Adeci
de Sena, aquisição de escavadeira hidráulica para atender os pequenos produtores
rurais da região do Distrito de Nativo de Barra Nova; Indicações nºs 290 e 291/2022 de
autoria do Vereador Carlinho Simião, patrolamento, capina e limpeza da rua Mangabeira,
lado norte, no bairro Guriri; patrolamento, capina e limpeza da rua Antônio Cunha Filho,
lado norte, no bairro Guriri; Indicações nºs 292 e 293/2022 de autoria da Vereadora Ciety
Cerqueira, construção de praça saudável no bairro Vila Nova; articular junto aos
Governos Federal e Estadual a captação de recursos para construção de Centro de
Educação Infantil Municipal no bairro Alvorada; Indicações nºs 294 e 295/2022 de autoria
do Vereador Cristiano Balanga, término da pavimentação da rua Santos Dumont,
localizada no bairro Litorâneo; pavimentação, com bloquetes, em todas as ruas, situadas
no bairro paulista, com dimensão de 9.000 m2 (nove mil metros quadrados) de área;
Indicações nºs 296 e 297/2022 de autoria do Vereador Delermano Suim, pavimentação
da rua Principal da Vila Pirola, situada no Km 25, à margem da rodovia Miguel Curry
Carneiro, Distrito de Nestor Gomes; instalação de academia popular ao ar livre no bairro
Morada do Ribeirão; Indicações nºs 298 e 299/2022 de autoria do Vereador Isael Aguilar,
extensão de rede de água da comunidade Santa Maria para a comunidade Vila Boa
Sorte, Distrito de Itauninhas; reforma do prédio da Agência dos Correios, situada na
comunidade Nova Lima, Distrito de Itauninhas; Indicações nºs 300 e 301/2022 de autoria
do Vereador Lailson da Aroeira, implantação de semáforos no cruzamento da avenida
Dom José Dalvit com avenida Gileno Santos, entre os bairros Bonsucesso/Ayrton
Senna, bem como no cruzamento da rua Argentino José Teixeira com a avenida
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Fernando Jogaib, no bairro Bonsucesso (nas proximidades do Posto Schueng);
calçamento da rua Luiz João Berto, localizada no bairro Bonsucesso I; Indicações nºs
302 e 303/2022 de autoria do Vereador Paulo Fundão, capina, limpeza e varrição da
ciclovia situada na Avenida Espera Feliz, no bairro Guriri; calçamento da Rua das Flores,
situada no bairro Nova Era; Indicações nºs 304 e 305/2022 de autoria da Vereadora Preta
do Nascimento, reforma geral do prédio da “EMEF Benedicto Caulyt Figueiredo”,
localizada no bairro Guriri, lado sul; construção da quadra na EMEF Ouro Negro, situada
no bairro Guriri, lado sul; Moção nº 021/2022 voto de congratulação do Vereador
Cristiano Balanga ao Senhor ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS DIAS, pela superação
após ter chegado a São Mateus dentro de uma gaiola de carvão com pertences,
acompanhado pela sua esposa e quatro filhos, e por sua dedicação, humildade e muito
trabalho, venceu todas as adversidades na vida, tornando-se o dono de seu próprio
negócio, a empresa COSTELA DIESEL que, presta excelentes serviços de mecânica em
“máquinas pesadas”, de norte a sul do Estado e extremo sul da Bahia; Moção nº
022/2022 voto de pesar da Vereadora Preta do Nascimento aos familiares do Senhor
DANIEL OLIVEIRA MENDANHA, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 17 de
abril de 2022. Requerimento nº 006/2022 de autoria do Vereador Carlinho Simião,
Apresentação da Prestação de Contas da Festividade do “BROTA JOVEM”, que ocorreu
no período 21/04/2022 A 25/04/2022, quais sejam: Planejamento orçamentário realizado
precedente ao evento “BROTA JOVEM”, com todos os requisitos, valores e de quais
dotações orçamentárias eram previstas as retiradas; Seja apresentado, de forma
pormenorizada, os valores efetivamente gastos pela Prefeitura Municipal de São
Mateus/ES, com a festa “Brota Jovem”, com a contratação de trio, banda, DJ’s, grupo de
dança, bem como de eventuais gastos com hospedagem de cantores e integrantes de
bandas, motorista de trio, tendas, gasolina e quaisquer outros gastos que tiveram; Caso
tenha havido algum patrocínio e/ou apoio de pessoas jurídicas de direito privado, seja
informado qual a contribuição ofertada e seja apresentado contrato caso haja; Seja
apresentado esmiuçadamente, quais foram as bandas contratadas, o trio elétrico
utilizado, eventuais hotéis em que cantores ficaram hospedados, entre outros; Informar,
ainda, qual foi o critério utilizado para a seleção das bandas, DJs, grupo de dança e do
trio elétrico utilizado durante o evento. A seguir, o Senhor Presidente manifestou-se:
“Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, denotando mais uma vez que esta Casa
de Leis é caixa de ressonância da sociedade, e buscando diuturnamente o
desenvolvimento com geração de renda e emprego para nossos munícipes, através de
requerimento formulado pelo nosso querido Vice-presidente Kacio Mendes, que
conforme citei alhures não pode estar presente em face de uma intervenção cirúrgica,
registro aqui temos a honra de receber neste parlamento representantes da empresa
Marcopolo, o Gerente Industrial Cristiano Jackson Manica, o Diretor Alexandre Dias
Faroni e o Diretor Financeiro Marlon Machado, quero deixar claro que é de extrema
importância este diálogo entre o Poder Legislativo e as empresas instaladas em nosso
Município, e conforme frisei em uma reunião na semana passada é crucial e
importantíssimo a ajuda destas empresas ao poder público com fito de buscarmos mais
empresas parceiras para se instalar aqui em nossa cidade e gerar mais empregos e
renda, e tenho certeza que não teremos dificuldades em atingir esse desiderato,
porquanto entendo que todos tem a ganhar, o Município, as empresas principalmente
nossos munícipes. Feito esta introdução, quero expressar que fiquem à vontade aqui
nesse Parlamento, sintam-se em casa, e muito obrigada por estarem aqui abrilhantando
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a nossa sessão. Também não poderia deixar de expressar a minha felicidade em termos
aqui hoje representantes do Banco do Nordeste, o Senhor André Luiz Zambon Alves,
Gerente da agência aqui em São Mateus, o Senhor Ricardo Barcelos Caetano, Gerente
de Negócios, e o senhor Ulisses Vasconcelos, Assessor de Impressa. De igual forma
para este Parlamento é uma honra indescritível recebermos vocês aqui, é preciso
assinalar que o Banco do Nordeste tem a digital no desenvolvimento de nossa cidade e
região norte, mormente na empresa Marcopolo, Oxford e tantas outras. Este é o
Parlamento que sempre sonhei, que dialoga com todos os segmentos da sociedade,
pensando única e exclusivamente no seu povo. Contém conosco sempre, aqui nesta
Casa a luta diária de cada Vereador é sempre fazer e trazer o melhor para nossa
sociedade. Conforme falei anteriormente, sintam-se em casa e fiquem à vontade. Ato
contínuo, o Senhor Presidente convidou os senhores Alexandre Dias Faroni e Cristiano
Jackson Manica da empresa Marcopolo, André Luiz Zambon Alves e Ricardo Barcelos
Caetano da empresa Banco do Nordeste do Brasil para assentarem no banco de honra
desta Casa de Leis, e de imediato concedeu a palavra aos senhores Cristiano Jackson
Manica, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
relatou que é uma empresa gaúcha de 72 anos e que desde 2014 se encontra no
Município, relatou que a empresa produz carrocerias de ônibus, contém um quadro de
1500 funcionários, produz por dia 16 ônibus, Volare é uma marca da Marcopolo, de
carrocerias leves, por passar por uma crise hídrica teve que se reinventar, hoje tem 300
colaboradores terceirizados trabalhando dentro da Volare, e que tem uma empresa de
ônibus que carrega seus colaboradores para trabalhar. Tem benefícios para os
colaboradores, dentro da empresa tem um núcleo de formação, tecnologia para seus
colaboradores pesquisarem sobre seus benefícios dentro da empresa. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano agradeceu dizendo que
quando viu a foto do ônibus com o Senhor Presidente da Câmara juntamente com o
Prefeito e a equipe da Volare, expressou sua satisfação em ter uma empresa dentro da
cidade de São Mateus fabricou 7 mil ônibus, e é uma empresa que tem muito a crescer
no Município, e se colocou à disposição da empresa. Ato contínuo, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião que parabenizou a equipe da Volare,
que relatou sobre quando a empresa chegou à cidade; relatou ainda sobre a necessidade
de um trevo para sinalizar a entrada da empresa, e colocou seu mandato a disposição.
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, que
parabenizou a equipe da empresa Volare, e relatou sobre o grande retorno que a
empresa tem trazido para o Município, se colocou à disposição da empresa. A seguir, o
Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta do Nascimento, que
parabenizou a equipe da empresa, e relatou sobre a importância da empresa no
Município, expressou sua alegria e anseio sobre a geração de emprego para o Município.
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que
parabenizou a equipe da empresa Volare, que expressou sua alegria por a empresa estar
podendo empregar inúmeras famílias, e relatou que tem uma alegria em saber que a
maioria dos ônibus que circula dentro do país sai de dentro do Município. Ato contínuo,
o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que parabenizou
a equipe da empresa Volare por empregar mais de 1500 pessoas, se colocou à
disposição da empresa. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor
André Luiz, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
expressou sua alegria em poder estar nesta Casa de Leis para trazer desenvolvimento
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para o Município, onde o Banco do Nordeste pode ajudar a trazer mais benefícios e
empregos para o Município, além de ter metas profissionais dentro do Banco também
tem metas pessoais que é ajudar o Município crescer, o Banco tem 10 anos em São
Mateus no ano de 2022, é um Banco regional, tem o programa de Micro Crédito, em
micro empreendedor, o Banco do Nordeste é o primeiro banco a inovar dentro do
mercado para os empreendedores, é um banco de desenvolvimento, tem o foco do
agente produtivo, atua em 31 Municípios juntamente com São Mateus, a regional de São
Mateus atende 04 Municípios, Jaguaré, Pedro Canário, Conceição da Barra e São
Mateus. São Mateus é o município polo dentre as demais cidades pois faz parte da
Sudene. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de
Sena, que confirmou a fala do André do Banco do Nordeste sobre os empréstimos que
o Banco fornece para os produtores rurais e pesqueiros, parabenizou a equipe do Banco
do Nordeste. Ato contínuo, o Senhor Presidente convidou o senhor Antônio Carlos para
assentar no banco de honras e de imediato concedeu a palavra ao senhor Antônio, que
contou um pouco de sua história, que reside em São Mateus há mais de 25 anos, que é
empreendedor, mecânico profissional, relatou que saiu da Bahia de gerente de
serralheria a carvoeiro, e hoje é mecânico conhecido dentro do Município, agradeceu a
oportunidade por estar nesta Casa de Leis. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu
a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que relatou como conheceu a história do
mesmo através de conhecidos, relatou sobre todos os desafios que teve até chegar onde
chegou, e tem a honra de poder homenagear ao Antônio pelos trabalhos prestados ao
Município e por ensinar e orientar seus colaboradores para a realização de um ótimo
serviço. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano
que parabenizou ao senhor Antônio por ter escolhido São Mateus para criar sua família.
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety que
parabenizou ao Antônio pelo trabalho que tem realizado em São Mateus. Senhor
Presidente realizou a entrega do certificado de congratulação ao senhor Antônio.
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, relatou sobre sua ausência na
sessão passada, relatou que se encontrou na Marcha Legislativo, um congresso de
Vereadores e Prefeitos, o objetivo do encontro é fortalecer o vínculo do Municipalismo,
foi em busca também de ônibus escolares e ambulâncias para o Município, relatou sobre
o calçamento que a Rose Freitas estará disponibilizando para a Nova São Mateus, e
também com o Senador Marcos do Val o saneamento de esgoto da Nova Era e Seac,
onde será o novo Hospital, relatou que um produtor rural da comunidade Paulista, o
senhor Bravin doou uma área para a construção da Unidade de Saúde, relatou sobre a
Vereadora Preta do Nascimento, que tem buscado muito pela cidade de São Mateus, e
falou sobre o conhecimento da mesma sobre a política. Rogou por suas indicações que
são: Término da pavimentação da rua Santos Dumont, localizada no bairro Litorâneo;
Pavimentação, com bloquetes, em todas as ruas, situadas no bairro paulista, com
dimensão de 9.000 m2 (nove mil metros quadrados) de área. A seguir, 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
da ausência dos Vereadores Cristiano Balanga e Preta do Nascimento que estiveram em
Brasília, relatou sobre a reunião que tiveram sobre o setor pesqueiro, expressou sua
felicidade em ver os Nobres Edis que tem trabalhado pelo Município. Rogou por sua
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indicação que é: Aquisição de escavadeira hidráulica para atender os pequenos
produtores rurais da região do Distrito de Nativo de Barra Nova. 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 a perda do senhor
Antônio Pereira que faleceu na comunidade Maria Preta, no dia 01 de maio de 2022,
relatou sobre o domingo que um rapaz em um momento de lazer fraturou a perna, e mais
a noite um acidente entre uma bicicleta e a Lais foi bem atendida pela equipe da
Assistência Social e hoje está recebendo atendimento no hospital infantil de Vitória, e na
assinatura de trazer para São Mateus a instituição do ponto de atendimento para retirada
de documentos, relatou sobre no dia de sábado, o encontro da pastoral da cidadania,
essa pastoral que representa a luta dos trabalhadores, relatou que no domingo foi o dia
do trabalhador, clamou sobre mais dignidade para a rotina de trabalho. Rogou por suas
indicações que são: Construção de praça saudável no bairro Vila Nova; articular junto
aos Governos Federal e Estadual a captação de recursos para construção de Centro de
Educação Infantil Municipal no bairro Alvorada. 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, fez memória da semana,
relatando que se fez presente a Marcha do Legislativo, esteve junto do Congresso do
PSB do partido que a mesma faz parte em uma reunião em Brasília, agradeceu ao
senador Marcos do Val pelo atendimento, parabenizou aos líderes comunitários, fez
memória que no domingo foi o dia do trabalhador. Rogou por suas indicações que são:
Reforma geral do prédio da “EMEF Benedicto Caulyt Figueiredo”, localizada no bairro
Guriri, lado sul; Construção da quadra na EMEF Ouro Negro, situada no bairro Guriri,
lado sul. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Pastora Maria Rodrigues,
Thamires Oliveira, Cristina para realizar uma homenagem ao jovem Daniel Medanha. Ato
contínuo, o Senhor Presidente prorrogou a sessão por mais 01 hora, conforme prevê o
Regimento Interno. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Lailson da Aroeira que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes, relatou sobre a Av. Dom José Dalvit, e por ironia do destino teve um acidente
na ladeira da Aroeira. Rogou por suas indicações que são: Implantação de semáforos no
cruzamento da avenida Dom José Dalvit com avenida Gileno Santos, entre os bairros
Bonsucesso/Ayrton Senna, bem como no cruzamento da rua Argentino José Teixeira
com a avenida Fernando Jogaib, no bairro Bonsucesso (nas proximidades do Posto
Schueng); Calçamento da rua Luiz João Berto, localizada no bairro Bonsucesso I. Ato
contínuo, o Senhor Presidente transferiu a cadeira da presidência para a Vice-presidente
para proferir seu discurso “Excelentíssima senhora Presidente, senhora Vereadora,
senhores Vereadores, servidores desta Casa de Leis, órgãos de imprensa, público
presente e os que nos assiste através dos meios de comunicação desta augusta Casa
de Leis, meu muito boa tarde. Tivemos na semana passada com o professor Francisco,
a senhora Zania, Vice-presidente da Unilivre e a Dra. Giovania, a respeito de projetos que
poderão captar mais de 200 milhões de investimentos para nosso Município, não se pode
olvidar que o Governo do Estado tem a caixa para investimento nos Municípios
atingindos mais de 1 bilhão de reais, e me senti honrado com a luta árdua que o Vereador
Adeci de Sena e a nossa querida Secretária da Pesca, dona Glória, vem buscando trazer
esses benefícios para os atingidos e de igual forma todo povo mateense que devemos
expressar claramente, foi atingido. Portanto, essa luta não é só do Adeci, dona Glória,
minha, e de todos. Vamos unidos lutar e buscar os nossos direitos, o direito de nosso

142

Município em ter estes recursos para amenizar todo prejuízo causado pelo desastre.
Também na semana passada estivemos presente na assinatura das Leis, pelo Prefeito
Daniel Santana, que beneficiaram 03 empresas, Alho Roxão, Frigorifico de Carnes
Nobres e All Work, que irão gerar mais de 500 empregos para nosso povo. Vamos
trabalhando, como preceitua nossa querida Ciety, a cada Fake News a resposta vai ser
trabalho. Essa semana a empresa ECO 101 anunciou o aumento das tarifas de pedágios,
e a duplicação da BR 101 não se pronunciaram ainda, mas irão duplicar as estradas do
sul, depois das nossas manifestações de melhorias das estradas. Ao fim e ao cabo,
conclamo a todos os mateenses, nossos empresários, a sociedade civil organizada,
maçonaria, instituições, igrejas Católicas e Evangélicas, lideranças políticas, presidentes
de associações de bairros, para que possamos nos unir em prol do desenvolvimento de
nossa amada cidade, buscando geração de emprego e renda para nossos munícipes.
Deus nos abençoe. ORDEM DO DIA: Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em
discussão e votação as indicações nºs 289 a 305/2022, tendo sido aprovadas por
unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação as
Moções nºs 021 e 022/2022, tendo sido aprovadas por unanimidade. Ato contínuo, o
Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, em Turno Único, da Emenda
Supressiva nº 001/2022 ao Projeto de Lei nº 007/2021, de autoria do Poder Executivo,
tendo sido aprovada por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em
discussão e votação, em Turno Único, da Emenda Modificativa nº 001/2022 ao Projeto
de Lei nº 007/2021, de autoria do Poder Executivo, “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)”, tendo sido aprovado por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente submeteu

em discussão e votação, em Turno Único, com Emendas, do Projeto de Lei nº 007/2021,
de autoria do Poder Executivo, “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)”, tendo sido

aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão
e votação o Requerimento nº 006/2022, aprovado com 10 votos e um voto contrário do
Vereador Isael Aguilar. 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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