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Ata nº 022/2022 da reunião da 20ª Sessão Ordinária, realizada aos 17 (dezessete) 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 Vicepresidente, 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 021/2022, 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 236/2022, protocolizado sob o nº 000668/2022, datado
de 10/05/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta das
Indicações nºs 289, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 e
305/2022; OF/PMSM/SMGAB Nº 240/2022, protocolizado sob o nº 000669/2022, datado de
10/05/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei nº
020/2022; Projeto de Lei nº 020/2022, de autoria do Poder Executivo, que “AUTORIZA O
CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR ÁREA DE TERRAS A EMPRESA
SM NORTE EMBALAGENS & COMÉRCIO LTDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;
OF/PMSM/SMGAB Nº 245/2022, protocolizado sob o nº 000670/2022, datado de
10/05/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei nº
021/2022; Projeto de Lei n° 021/2022, 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”;
OF/PMSM/SMGAB Nº 219/2022, protocolizado sob o nº 000679/2022, datado de
11/05/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei nº 2.046/2022; Lei
nº 2.046/2022, que “AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR
ÁREAS DE TERRAS AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”; OF/PMSM/SMGAB Nº 246/2022, protocolizado sob o nº 000680/2022,
datado de 11/05/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de
Lei nº 022/2022; Projeto de Lei nº 022/2022, 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”;
OF/PMSM/SMGAB Nº 247/2022, protocolizado sob o nº 000681/2022, datado de
11/05/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta das
Indicações nºs 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 e
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320/2022; OF/CIRCULAR/PMSM/FMAS Nº 002/2022, protocolizado sob o nº 000685/2022,
datado de 12/05/2022, da Secretaria Municipal de Assistência Social, convidando a todos
para participar das ações relacionadas a importante Campanha que é o FAÇA BONITO,
com a realização da Passeata de Sensibilização I no dia 18/05/2022, às 09:00 horas, com
concentração dos participantes em frente ao Mercado Municipal e realização também da
Passeata de Sensibilização II no mesmo dia, às 14:00 horas com concentração dos
participantes na Praça Vinícius Cavaleiro Mileri. PODER LEGISLATIVO: protocolizado sob
o nº 000664/2022, de autoria do Vereador Paulo Fundão, que solicita seja concedido espaço
no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia
17/05/2022, para que a Senhora LESSENILDA PAULA DA SILVEIRA, Presidente do
Conselho Tutelar, possa proferir pronunciamento referente “Conscientização do Maio
Laranja – 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes no Município de São Mateus”; protocolizado sob o nº 000675/2022,
de autoria do Vereador Delermano Suim, que solicita seja concedido espaço no horário da
segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 17/05/2022, para que
o Senhor RAFAEL MOREIRA DE ANDRADE, Coordenador de Desenvolvimento
Profissional do SEST/SENAT – Serviço Social do Transporte/Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte, possa proferir pronunciamento referente “Campanha Maio
Amarelo – Juntos Salvamos Vidas, realizada no Município de São Mateus-ES”; Emenda à
Lei Orgânica nº 047/2022, 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”; Emenda à Lei Orgânica nº 048/2022, que “INCLUI O ART. 55 E
REVOGA O ART. 87 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”; Requerimento nº 098/2022, protocolizado sob o nº 000689/2022, datado de
12/05/2022, do Deputado Estadual Luiz Durão, da Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, que encaminha VOTOS DE CONGRATULAÇÕES com a população
capixaba, em especial com o Município de São Mateus, pela solenidade de inauguração do
Centro de Referência das Juventudes (CRJ) de São Mateus, ocorrido no dia 14/04/2022;
Requerimento nº 101/2022, protocolizado sob o nº 000690/2022, datado de 12/05/2022, do
Deputado Estadual Luiz Durão, da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que
encaminha VOTOS DE CONGRATULAÇÕES com a população capixaba, em especial com
o Município de São Mateus, pelo evento de apresentação e publicação do Edital do
Complexo de Saúde da Região Norte, ocorrido no dia 14/04/2022; Requerimento nº
195/2022, protocolizado sob o nº 000691/2022, datado de 12/05/2022, do Deputado
Estadual Luiz Durão, da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que
encaminha VOTOS DE CONGRATULAÇÕES com a população capixaba, em especial com
o Município de São Mateus, pela solenidade de entrega das obras e pavimentação da
Rodovia ES-315, trecho entre a BR-101, no bairro Litorâneo e o Patrimônio Dilô Barbosa,
ocorrido no dia 22/04/2022; Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 003/2022, do Poder
Legislativo, que “ALTERA O § 3º DO ARTIGO 23 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DATADA DE 05 DE ABRIL DE 1990”,
autoria da Mesa Diretora; Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 004/2022, do Poder
Legislativo, que “ALTERA O INCISO V E REVOGA 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”, autoria da Mesa Diretora; Projeto de Resolução nº
002/2022, do Poder Legislativo, que “ALTERA O § 3º DO ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO
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002/2021, DATADA DE 08/12/2021 – QUE DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO”, autoria da
Mesa Diretora. PROPOSIÇÃO: Indicação nºs 321 e 322/2022 de autoria do Vereador Adeci
de Sena, reforma da academia popular e do playground, localizada na comunidade Nativo
de Barra Nova, Distrito Nativo de Barra Nova, bem como contratação de profissional de
educação física para ministrar aulas de ginástica aeróbica; aquisição de caminhão
caçamba, para atender os pequenos produtores rurais do distrito Nativo de Barra Nova;
Indicação nºs 323 e 324/2022 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, articular junto aos
governos federal e estadual a captação de recursos para construção de prédio para
instalação do CEIM 13 de Setembro, localizado no Assentamento Córrego da Areia, Distrito
de Nestor Gomes; construção de quadra poliesportiva coberta no terreno localizado ao lado
da EMEF Km 35, na comunidade Km 35, distrito de Nestor Gomes; Indicação nºs 325 e
326/2022 de autoria do Vereador Cristiano Balanga, extensão de rede de água com
aproximadamente 1.200 metros, na comunidade Nossa Senhora Aparecida, localizada no
bairro Litorâneo; extensão de rede elétrica e instalação de postes com luminárias na
comunidade Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro Litorâneo; Indicação nºs 327 e
328/2022 de autoria do Vereador Delermano Suim, término do calçamento da rua Recanto
das Iaras, localizada no bairro Morada do Ribeirão; pavimentação asfáltica da rua Ernandes
Rufino da Silva, que liga a rodovia Othovarino Duarte Santos ao cais, localizado no bairro
Pedra D'água; Indicação nºs 329 e 330/2022 de autoria do Vereador Gilton Gomes,
aquisição de brinquedos pedagógicos para os CEIM’s do município de São Mateus-ES;
instalação de brinquedos adaptados para uso das crianças com necessidades especiais
nos playgrounds, EMEFs e CEIMs do município; Indicação nºs 331 e 332/2022 de autoria
do Vereador Isael Aguilar, pavimentação da rua Ambrósio Lino dos Santos, localizada na
Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas; liberação de recursos financeiros para
realização da 2ª Cavalgada da Amizade em Nova Lima, distrito de Itauninhas, que será
realizada no dia 03 de julho de 2022; Indicação nºs 333 e 334/2022 de autoria do Vereador
Lailson da Aroeira, reitera a indicação nº 193/2022, que diz respeito ao calçamento das ruas
Santo Antônio dos Santos e Alaíde Silva Mattos, situadas no entroncamento com a avenida
Maria Calixto Conceição, bairro Bonsucesso II; calçamento da avenida Gileno Santos,
situada no bairro Ayrton Senna; Moção nº 025/2022 voto de congratulação do Vereador
Delermano Suim à instituição SEST/SENAT – Serviço Social do Transporte/Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte, pelos relevantes serviços prestados na cidade
de São Mateus-ES; Moção nº 026/2022 voto de congratulação do Vereador Paulo Fundão
ao Sr. MÁRCIO LYRIO – Diretor da Escola Santa Clara e da Universidade Norte do Paraná
– Unopar, pelos relevantes serviços prestados na cidade de São Mateus-ES. DIVERSOS:
protocolizado sob o nº 684/2022, datado de 12/05/2022, da SUZANO S.A., convidando os
Edis da Câmara Municipal de São Mateus para uma visita institucional à unidade industrial,
situada no Município de Aracruz, neste Estado e solicitando a sugestão de três datas que
melhor atendam a disponibilidade dos Vereadores, para que possam se adequar e realizar
este encontro de forma proveitosa. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Coronel Ramalho, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes, relatou que a sua peregrinação é na área de segurança pública, tem 33 anos
nesta área, ingressou na Polícia militar em 1989, chegou ao Estado do Espírito Santo em
1991, depois de fazer o curso de formação de oficiais na Polícia Militar de Minas Gerais, a
carreira foi toda dentro do Batalhão de Missões Especiais, onde de 2º Tenente a
Comandante da unidade a qual fazia parte, comandou o 1º Batalhão de Vitória, foi
Secretário de Segurança Pública de Vila Velha, de Viana, comandou o Policiamento
Ostensivo Metropolitano que compreende a toda grande Vitória, chegou a comandante geral
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da instituição, e há dois anos foi convidado pelo Governador Renato Casagrande para
integrar a equipe do governo na pasta de Segurança Pública, assumimos em um momento
muito difícil em março de 2020 o Espírito Santo tinha dado um aumento no pico de
homicídios, e os homicídios está dentro do programa Estado Presente, então ali era
necessário atacar fortemente com missão que estava programada dentro do planejamento
do Governo, iniciava-se nesse mesmo período no Brasil a pandemia do Covid-19, tudo
aquilo que havíamos assistido internacionalmente estava chegando ao Brasil, chegando
fortemente ao Espírito Santo e ao Brasil, foi um momento muito difícil pois os policiais tinham
receio de se contaminar e de contaminarem as suas famílias de levarem o vírus para as
pessoas as quais fazemos a segurança, e foi preciso uma estratégia muito forte nas
operações exercendo efetivamente a liderança com os nossos comandados onde nós
fomos para frente de batalha em diversas operações, assumimos a secretaria com aumento
de 28% no números de homicídios, 2 anos depois agora em abril 2022 entregamos com
15% de redução nos homicídios, foi um trabalho muito árduo, pesado, é onde eu gostaria
de abordar com os senhores, por mais que nós façamos e tenhamos entregado para a
sociedade capixaba como tele flagrante, circunstanciado de ocorrência, renovação de frota
da Polícia Civil de 2007 a 2012, uma forma de todas as instalações físicas das nossas
polícias e do corpo de bombeiro, por mais que a gente faça, o sentimento que fica nas
comunidades é que nada está sendo feito no campo da segurança pública, a cobrança é
muito forte em cima dos nossos operadores de segurança pública, a cobrança por
segurança pública não ocorre onde deveria ocorrer e que nós temos hoje no Brasil uma
legislação penal vergonhosa que não dialoga com os interesses das comunidades, daí a
nossa presença nesta honrosa Casa de Leis, para trazer para os senhores essa palavra,
pois a gente sabe que isso bate muito forte na porta dos senhores que são os
representantes dessas comunidades, não tem mais ninguém próximo a comunidade do que
os Vereadores, entendendo dessa forma o quão é importante o papel dos senhores.
Olhando a realidade hoje é uma criminalidade juvenil de entre 12 a 19 anos ligados
diretamente ao tráfico de entorpecentes, seja como olheiro, fogueteiro ou mesmo executor
de facções criminosas que aterroriza comunidades mais carentes, por outro lado temos o
roubo e o furto, que trazem profundo descontentamento aos moradores, mas principalmente
aos comerciantes, e quando a gente olha a legislação penal quanto lá no tráfico a
maioridade penal hoje posta no Brasil é de 18 anos, não alcança e estão aterrorizando as
comunidades e o roubo e furto está ficando uma banalidade da segurança pública, crimes
hoje leva a prisão por apenas 04 anos, e não tem mantido as pessoas presas, o problema
do roubo foi ser banalizado o seu avanço e transformarmos como tem acontecido no roubo
e latrocínio, que é a tentativa de roubo acabar vitimando quem está sendo roubada, quando
não se pune adequadamente essas pessoas criminosas no Brasil estamos abrindo
oportunidades para cada vez mais a criminalidade se instalar, chega ser vexatório lá na
ponta em que os nossos policiais passam, pois os criminosos estão soltos novamente
cometendo de novo os mesmos crimes, sempre que acontece um caso que comove o social
a pergunta é sempre a mesma o que os policiais vão fazer, já está na hora da polícia inverter
a situação, cadê o Ministério Público, cadê o Poder Judiciário, cadê o Congresso Nacional,
pois a Legislação precisa ser aperfeiçoada no congresso Nacional, temos visto o Brasil afora
uma nova modalidade de crime que é o novo cangaço onde chegam aterrorizando um
Município menor fazendo pessoas reféns, impondo terror até mesmo nas instalações
policiais, então o Código Penal não tem nenhuma página para tratar disso, temos também
os crimes cibernéticos, de crimes que a todo instante nossos familiares e amigos estão
sendo vítimas, quer seja pelo pix, por compra indevida pela internet, e não conseguimos
alcançar essas pessoas pela legislação e ultrapassada e atrasada de um Código Penal de
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1940 e um Código Penal de 1941, dentre outros crimes que a gente tem visto como a
progressão de regime de prisão no Brasil, o sujeito já entra na cadeia sabendo quando vai
sair, além disso a saidinha, o benefício dos presos saírem em datas comemorativas como
o dia das mães, isso traz uma ansiedade para as comunidades de onde esses indivíduos
são, isso trouxe uma vitimização de uma família feito refém em Itaoca por dois indivíduos
foram averiguar quem era, e eram justamente dois detentos que estavam com o benefício
da saidinha. O nosso anseio é discutir segurança pública com verdade e transparência por
tudo que nós vivemos nesses 33 anos da Polícia Militar, e da Segurança Pública pois a
comunidade não aguenta mais, e não da mais pra jogar essa responsabilidade somente
para a Polícia Militar, é preciso que o tema segurança pública ganhe uma agenda nacional
norteada pela modernização da legislação penal brasileira para manter preso esses
indivíduos que tem aterrorizados as comunidades principalmente as comunidades que tem
vulnerabilidade social, para não se alongar alegou que essa será sua plataforma de
campanha e trabalho, e apresentou-se como pré candidato ao senado. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que agradeceu a
presença do Coronel Ramalho por apresentar o pequeno projeto para esta Casa de Leis, e
por ter aceitado a ser pré candidato a Senador. A seguir, o Senhor Presidente convidou a
senhora Lessenilda Paula da Silveira e o senhor Rafael Moreira de Andrade para assentar
no banco de honra, de imediato o Senhor Presidente concedeu a palavra a senhora
Lessenilda Paula da Silveira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos
os presentes, relatou o trabalho do Conselho Tutelar que é prevenir sobre a violação do
direito da criança e adolescente, e uma das violações é a violência sexual da criança e
adolescente, não expor a criança a esse tipo de violência, o dia 18 de maio foi escolhido em
homenagem a uma criança que foi violada de todas as formas até mesmo a da vida, e rogou
por Políticas Públicas para crianças e adolescentes, passou um vídeo sobre esse projeto
do Conselho Tutelar “Faça Bonito” onde contava a história de uma criança que foi
sequestrada, agredida e estuprada e morta, todos os seus direitos violados, e o seu corpo
fôra deixado para ser encontrado e reconhecido por seu pai, daí que surgiu o projeto “Faça
Bonito”. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião
relatou sobre sentir na pele, e se colocou à disposição do conselho Tutelar. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes, que parabenizou a
conselheira do Conselho Tutelar e se colocou à disposição do Conselho. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety que relatou sobre o caso da
Araceli, para ver que fim se deu o caso, e quanto casos Aracelis serão mortas para que
estes abusadores possam ir para cadeia, e relatou sobre uma agenda que teve com a
conselheira. se colocou à disposição do Conselho Tutelar. Ato contínuo, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que parabenizou ao
Presidente a indicação de trazer a Lessenilda conselheira do conselho tutelar, e relatou
sobre a vivência que tem passado, se colocou à disposição dos Conselheiros. Ato contínuo,
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor José Vanderlúcio, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos presentes, apresentou o maio amarelo, sobre a
situação do trânsito, é o mês que foi escolhido sobre as causas de acidentes de trânsito,
relatou sobre o risco do uso de celular no trânsito, solicitou que os profissionais motoristas
que se capacitem sobre os cursos de conscientização de direção defensiva. A seguir, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao diretor, que iniciou sua fala cumprimentando a
Mesa Diretora e todos os presentes, que relatou sobre o prédio onde se localizam em São
Mateus que é atrás da MVC Veículos, rogou pelo calçamento e a rua que dá acesso ao
novo prédio do Sest Senat que será próximo a empresa Oxford. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que agradeceu ao José
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Vanderlúcio por ter atendido ao seu pedido para conscientizar sobre a campanha maio
amarelo, por vidas sendo ceifadas por causa do telefone celular. Em seguida, o Senhor
Presidente realizou a entrega do certificado de congratulação a instituição do Sest Senat.
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, fez memória da semana passada
sobre uma reunião discutindo algumas ações com grupos de empresários pedindo apoio do
Legislativo para melhor atender aos munícipes, na sexta à noite participaram de alguns
eventos, no sábado teve um evento no hotel Ibis com a banda Capital Inicial, no domingo
participou de uma cavalgada no Nativo. A população sabe que este vereador não se vende
por tapinha nas costas e que sempre luta – e sempre vai lutar - pelo direito do povo. Na
Sessão Ordinária da semana pretérita, eu trouxe a esta Tribuna informações de que procurei
o Executivo Municipal em busca de respostas relacionadas a demora do processo de
licitação para contratação de empresa responsável pela limpeza do município. A população
viu meu discurso e por causa disso as ligações e mensagens no meu celular tem dobrado
ou talvez até triplicado. Estou sendo parado constantemente nas ruas pelos nossos
munícipes, de todos os bairros, me pedindo ajuda em relação ao abandono da nossa
cidade. Eu, como representante do povo, não posso deixar de falar mais uma vez da
limpeza do Município, já que é reclamação constante da população mateense e eu faço jus
a cada voto que tive, e por isso vou trazer mais uma vez esta reclamação a esta Tribuna.
Pode ser até que os nobres edis achem que o assunto é repetitivo, mas eu presto conta é
à população mateense e este é o meu papel como vereador. São Mateus parece estar à
deriva, sem gestão. Estamos em uma cidade verdadeiramente abandonada. Os canteiros,
meio-fio, praças, quadras de esportes, e diversas áreas públicas com excesso de mato.
Árvores sem poda. Lugares sem assistência por falta de maquinário. O Excesso de mato,
traz lixo, o que corrobora ainda mais para o aspecto de abandono da nossa cidade. Já ouvi
até alguns relatos da presença de animais peçonhentos em áreas públicas, que em
decorrência do matagal que existe acabam atraindo esses bichos. É triste, mais uma vez
este parlamentar vir até a esta tribuna pelo mesmo motivo, mas não desistirei, porque estou
aqui pelo povo. Mais uma vez suplico ao Prefeito Municipal que São Mateus seja cuidada e
amada. Que ele pare de tampar os ouvidos – ou fingir que tampa – e escute o clamor da
população. Na semana passada, eu e mais outros edis tivemos uma reunião bastante
produtiva com a ASSENOR. A ASSENOR é a Associação Empresarial do Litoral Norte do
Estado do Espírito Santo. É importante informar a população que na reunião tivemos prazer
de receber a informação que há muitas empresas que procuram a ASSENOR informando
que têm o desejo de se instalar em São Mateus. Por outro lado, tivemos o desprazer de
saber que os empresários não têm porta aberta com a Prefeitura Municipal, sequer
conseguem dialogar com o prefeito. Espantou-me receber essa informação, já que o chefe
do Executivo que se intitula como “representante da periferia” tem virado as costas para
empresários que querem instalar suas empresas em nosso município, que
consequentemente geraria empregos e renda para São Mateus. Vejam bem, as empresas
não querem doação de terras, como vêm acontecendo com frequência. Não querem
benefícios extremos. Apenas querem conversas abertas com o Prefeito para buscarem um
elo. Uma melhor condição de instalação. Mas sequer conseguem falar. A reunião teve como
objetivo a intervenção do Poder Legislativo nas relações dos empresários com o Poder
Executivo. Como se não bastasse todo transtorno que estamos vivendo no nosso município,
nos deparar com a informação de que nosso representante municipal está colocando nossa
cidade no verdadeiro retrocesso me causou extrema tristeza. A periferia quer emprego e
geração de renda. A periferia não quer portas fechadas para a vinda de empresas para
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nosso município. A periferia quer cidade limpa. A periferia quer crescimento. Falar que
protege a periferia é fácil, aplicar políticas públicas voltados a toda a população, inclusive a
periferia, parece que está difícil. Vamos tirar as vendas, vamos deixar as barganhas de lado,
vamos defender nosso povo. O Vereador Cristiano Balanga solicitou à parte, a qual foi
concedido, que perguntou quantos dias o Vereador Carlinho Simião tem ido a Prefeitura
para saber das empresas contratadas para realizar a limpeza da cidade. Em resposta ao
Vereador Cristiano, relatou que esteve na Prefeitura há 15 dias atras, com os Procuradores
da Prefeitura para saber quais empresas que estão sendo contratadas pela licitação. 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 fiscalizando os equipamentos, visitou a comunidade de Barra Seca, para a
realização da limpeza, e de uma reunião na quinta com os pescadores, agradeceu ao
Prefeito por receber as comunidades Barra Seca e Urussuquara, relatou que foi eleito para
fiscalizar e agora está representando as comunidades da região em que ele reside, e
juntamente com a população buscando melhorias, relatou que a região é rica em eventos.
Rogou por suas indicações que são: Reforma da academia popular e do playground,
localizada na comunidade Nativo de Barra Nova, Distrito Nativo de Barra Nova, bem como
contratação de profissional de educação física para ministrar aulas de ginástica aeróbica;
Aquisição de caminhão caçamba, para atender os pequenos produtores rurais do distrito
Nativo de Barra Nova. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Cristiano Balanga, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes, relatou sobre a empresa para realizar a limpeza da cidade, tudo conforme as leis
que rege o Município, relatou que jamais o Prefeito fechou as portas para nenhum munícipe,
fez memória da pavimentação asfáltica na comunidade Rodocon, agradeceu ao Governador
Casagrande e ao Prefeito Daniel por atender seu pedido. Relatou sobre a chegada do
calçamento para a comunidade da Paulista, uma realização de um sonho, relatou sobre a
reinauguração do campo da comunidade Divino Espírito Santo, com um jogo e muita
música, agradeceu ao Secretário de Esporte, relatou sobre os jogos escolares regional do
Estado que foi sediado em São Mateus, relatou sobre a limpeza que está acontecendo no
bairro Seac. Rogou por suas indicações que são: Extensão de rede de água com
aproximadamente 1.200 metros, na comunidade Nossa Senhora Aparecida, localizada no
bairro Litorâneo; Extensão de rede elétrica e instalação de postes com luminárias na
comunidade Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro Litorâneo. A seguir, o Senhor
Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, mencionou a presença da
conselheira tutelar. Rogou por suas indicações que são: Articular junto aos governos federal
e estadual a captação de recursos para construção de prédio para instalação do CEIM 13
de setembro, localizado no Assentamento Córrego da Areia, Distrito de Nestor Gomes;
Construção de quadra poliesportiva coberta no terreno localizado ao lado da EMEF Km 35,
na comunidade Km 35, distrito de Nestor Gomes. relatou sobre o não querer e nem aceitar
tapinhas nas costas, ela só quer levar benefícios para as comunidades a qual ela
representa, convocou seus assessores na próxima terça-feira, terá no dia 18 de maio um
estudo para a instalação da 6ª ponte de concreto em sua região. A seguir, o Senhor
Presidente fez a leitura do requerimento de autoria dos nobres Edis Cristiano Balanga, Adeci
de Sena, Ciety Cerqueira, Gilton Gomes, Lailson da Aroeira, Carlinho Simião, Delermano
Suim e Isael Aguilar que solicita a inclusão na ordem do dia da Sessão Ordinária na data
de 17 de maio de 2022, os Projetos de Leis nºs 021/2022 e 022/2022. Em seguida, o Senhor
Presidente suspendeu a sessão para emissão dos pareceres das Comissões Pertinentes.
Retomando os trabalhos, o Senhor Presidente deu início a ORDEM DO DIA: Em seguida,
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o Senhor Presidente submeteu em discussão as indicações nºs 321 a 334/2022, a seguir, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim que rogou por suas
indicações que são: Término do calçamento da rua Recanto das Iaras, localizada no bairro
Morada do Ribeirão, para dar condições de qualidade de vida para a população que reside
naquela localidade; Pavimentação asfáltica da rua Ernandes Rufino da Silva, que liga a
rodovia Othovarino Duarte Santos ao cais, localizado no bairro Pedra D'água, próximo ao
supermercado do Zezé até o cais do Pedra D’água. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira que rogou por suas indicações que são:
Reitera a indicação nº 193/2022, que diz respeito ao calçamento das ruas Santo Antônio
dos Santos e Alaíde Silva Mattos, situadas no entroncamento com a avenida Maria Calixto
Conceição, bairro Bonsucesso II; Calçamento da avenida Gileno Santos, situada no bairro
Ayrton Senna. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em votação as indicações nº s
321 a 334/2022, tendo sido aprovadas por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente
submeteu em discussão e votação das Moções nºs 025 e 026/2022, tendo sido aprovados
por unanimidade. Ao contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão o Projeto de
Lei n° 021/2022, 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”, a seguir, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, agradeceu aos nobres Edis
que estão apoiando esse Projeto de Lei de grande importância para o município, em
seguida, o Senhor Presidente submeteu em votação o Projeto de Lei nº 021/2022, tendo
sido aprovado por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em discussão e
votação o Projeto de Lei nº 022/2022, 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”, 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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