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Ata nº 023/2022 da reunião da 21ª Sessão Ordinária, realizada aos 24 (vinte e quatro) 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”. Em seguida, o Senhor 
Presidente solicitou que a Vereadora Ciety Cerqueira 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 a Senhora 1ª 
Secretária que efetuasse a chamada dos Senhores Vereadores para verificação do quórum 
legal, aos quais responderam 10 (dez) presentes sendo registrada a ausência do Vereador 
Robertinho de Assis. Alicerçado no art. 96 do Regimento Interno, o Senhor Presidente 
determinou a Senhora Secretária Ciety Cerqueira, que efetuasse a leitura da Ata nº 

022/2022, 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 251/2022, protocolizado sob o nº 
000706/2022, datado de 17/05/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha 
Lei nº 2.048/2022; Lei nº 2.048/2022, 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 252/2022, protocolizado sob o nº 
000707/2022, datado de 17/05/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha 
Lei nº 2.049/2022; da Lei nº 2.049/2022, 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 253/2022, 
protocolizado sob o nº 000708/2022, datado de 17/05/2022, da Prefeitura Municipal de São 
Mateus, que encaminha Lei nº 2.050/2022; Lei nº 2.050/2022, que “AUTORIZA O PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR OBRAS LITERÁRIAS DE AUTORIA DE POETAS 
OU ESCRITORES MATEENSES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; OF/PMSM/SMGAB Nº 
255/2022, protocolizado sob o nº 000709/2022, datado de 17/05/2022, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha Lei nº 2.051/2022; Lei nº 2.051/2022, que “INCLUI 
NO CALENDÁRIO OFICIAL O DIA MUNICIPAL DO PROTETOR DE ANIMAIS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; OF/PMSM/SMGAB Nº 256/2022, protocolizado sob o nº 
000710/2022, datado de 17/05/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha 
Lei nº 2.052/2022; Lei nº 2.052/2022, que “TORNA DE UTILIDADE PÚBLICA A 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 
REMANESCENTES QUILOMBOLAS DOS CÓRREGOS CHIADO E CONTENAS DO 
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES”; OF/PMSM/SMGAB Nº 258/2022, protocolizado sob o 
nº 000717/2022, datado de 18/05/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha Lei nº 2.053/2022; Lei nº 2.053/2022, que “DISPÕE DE MANEIRA OBJETIVA A 
FORMA DE REPASSE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS PROCURADORES 
MUNICIPAIS EM FEITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, CONFORME DISPÕE O ART. 
2º, §§ 3º E 5º DA LEI MUNICIPAL 1.239/2013 E ART. 85, § 19 DA LEI FEDERAL 13.105/2015 
(CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)”. PODER LEGISLATIVO: Protocolizado sob o nº 
000731/2022, de autoria do Vereador Cristiano Balanga, que solicita seja concedido espaço 
no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 
24/05/2022, para que a Artesã KALINY LIESNER SOUSA, possa proferir pronunciamento 
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referente ao “Grupo Coletivo de Artesãos da Ilha de Guriri, as contribuições para a cultura 
mateense e a necessidade da implantação do Projeto Casa do Artesão”; Protocolizado sob 
o nº 000737/2022, de 24/05/2022, de autoria do Vereador Adeci de Sena que requer seja 
concedida licença do dia 31/05/2022 até o dia 06/06/2022, a fim de que o mesmo possa 
participar da Formação para Multiplicadores do Tribunal Popular do Mar, na cidade de 
Fortaleza - CE, conforme documentos do evento em anexo; Protocolizado sob o nº 
000741/2022, de autoria do Vereador Paulo Fundão, que solicita seja concedido espaço no 
horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 24/05/2022, 
para que o Senhor EBER CARLOS DE OLIVEIRA – representante legal da empresa SM 
NORTE EMBALAGENS & COMÉRCIO LTDA, possa proferir pronunciamento a respeito do 
Projeto de Lei nº 020/2022,  que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a doar área 
de terras a empresa SM NORTE EMBALAGENS & COMÉRCIO LTDA, e dá outras 
providências”, que tramita nesta Casa de Leis. PROPOSIÇÃO: Indicação nºs  335 e 
336/2022 de autoria do Vereador Adeci de Sena, aquisição de trator de pequeno porte para 
atender os pescadores de Guriri; instalação de placas indicativas nas comunidades do 
Distrito Nativo de Barra Nova, a saber: Barra Nova Sul, Barra Seca, Campo Grande, 
Candeias, Cedro, Ferrugem, Gameleira, Ilha Preta, Nativo, São Miguel e Urussuquara, bem 
como na rodovia ES-315; Indicação nºs 337 e 338/2022 de autoria do Vereador Carlinho 
Simião, pavimentação asfáltica de um trecho de aproximadamente 600 metros, na entrada 
do trevo situado na rodovia ES-315 até a propriedade da família Coutinho, Distrito Nativo de 
Barra Nova; extensão de rede elétrica, de aproximadamente 600 metros, na entrada do trevo 
situado na rodovia ES-315 até a propriedade da família Coutinho, Distrito Nativo de Barra 
Nova; Indicação nºs 339 e 340/2022 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, extensão de 
rede elétrica com instalação de postes com luminárias no Assentamento Zumbi dos 
Palmares, Distrito de Nestor Gomes, neste município; aquisição de mudas frutíferas para 
distribuição aos produtores rurais do município de São Mateus-ES, de acordo com a Lei 
municipal nº 2.015/2021, que “Dispõe sobre a distribuição de mudas, sementes e insumos 
no município de São Mateus e dá outras providências”; Indicação nº 341/2022 de autoria do 
Vereador Cristiano Balanga, pavimentação, com bloquetes, no início da Rua São Lucas, 
localizada no bairro São Benedito (RODOCON), até a altura do portão das novas instalações 

do SEST/SENAT; Indicação nº 342/2022 de autoria do Vereador Cristiano Balanga Adeci 
de Sena, Carlinho Simião, Ciety Cerqueira, Delermano Suim, Gilton Gomes, Isael 
Aguilar, Kacio Mendes, Lailson da Aroeira e Paulo Fundão, implantação do Projeto Casa 
do Artesão, em imóvel do município, localizado na Rodovia Othovarino Duarte Santos, 
quadra 21, nº 522, lado norte, no bairro Guriri com a gestão do grupo Coletivo de Artesãos 
da Ilha de Guriri; Indicação nºs 343 e 344/2022 de autoria do Vereador Delermano Suim, 
pavimentação da rua Eduardo Medeiros, situada em Nestor Gomes – Km 41, distrito de 
Nestor Gomes; reforma da praça situada no bairro Chácara do Cricaré – INOCOOP; 
Indicação nºs 345 e 346/2022 de autoria do Vereador Gilton Gomes, regularização Fundiária 
do bairro Guriri; instalação de placas indicativas e educativas ao longo da orla marítima de 
Guriri; Indicação nºs 347 e 348/2022 de autoria do Vereador Isael Aguilar, instalação de 
repetidores de sinal de celular nas comunidades Nova Lima, São Geraldo, Itauninhas e 
Córrego São Domingos, Distrito de Itauninhas; apoio financeiro para realização do Rodeio 
Show de Nova Lima, distrito de Itauninhas, que será realizado nos dias 12 (doze), 13 (treze) 
e 14 (quatorze) no mês de agosto do corrente ano; Indicação nºs 349 e 350/2022 de autoria 
do Vereador Kacio Mendes, instalação de academia ao ar livre no bairro Residencial Park 
Washington; substituição do gramado sintético e reparos nos alambrados do campo de 
futebol society do Centro de Vivência Amélia Boroto; Indicação nºs 351 e 352/2022 de autoria 
do Vereador Lailson da Aroeira, reitera indicação de nº 077/2022, que diz respeito capina, 
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limpeza e retirada de entulhos nas ruas do bairro Bonsucesso II; reitera a indicação de nº 
058/2022, que diz respeito a limpeza e capina das Ruas e avenidas do bairro Aroeira; 
Indicação nºs 353 e 354/2022 de autoria do Vereador Paulo Fundão, construção de um novo 
prédio para instalação do CEIM em terreno da municipalidade, localizado ao lado da praça 
do bairro Litorâneo; viabilizar à inclusão do Projeto Passaporte Para Vitória, no município de 
São Mateus; Requerimento nº 007/2022 de autoria dos Vereadores Carlinho Simião, Gilton 
Gomes e Lailson da Aroeira, seja encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de São 
Mateus, a seguinte providência: preste informações no sentido de que sejam esclarecidos 
alguns pontos inerentes aos “bloquetes” de obras, adquiridos pela Prefeitura Municipal de 
São Mateus-ES, quais sejam: seja apresentado o plano de gastos, propostas recebidas, 
quantidade adquirida e o valor efetivamente gasto com a compra dos “bloquetes”; qualidade 
dos bloquetes adquiridos; informe qual critério utilizado pelo Executivo Municipal, para a 
seleção/escolha dos locais em que serão utilizados/instalados os “bloquetes” no nosso 
Município de São Mateus/ES, bem como se são ruas novas ou reparos; informe como é feito 
e quem é responsável pelo controle de saída; informe quais pontos já foram instalados os 
“bloquetes”; informe em qual local os referidos bloquetes estão armazenados e qual o saldo 
da compra; informe em quais os pontos do Município ainda serão instalados os referidos 
“bloquetes”; sejam apresentadas informações que julgarem relevantes sobre a compra dos 
“bloquetes” de obras; Moção nº 027/2022 voto de congratulação do Vereador Cristiano 
Balanga ao GRUPO COLETIVO DE ARTESÃOS DA ILHA DE GURIRI, pelos relevantes 
serviços prestados à cultura mateense e por lutarem pela implantação do Projeto Casa do 
Artesão; Moção nº 028/2022 voto de congratulação do Vereador Paulo Fundão ao senhor 
MARVIO MATOS GOMES, proprietário da loja de informática – MMG – Informática, Cursos 
e Serviços, pelos relevantes serviços de qualidade prestados no município de São Mateus 
– ES. Ato contínuo, o Senhor Presidente convidou as senhoras Kaliny Liesner Souza, a 
senhora Iranete e senhor Eber Carlos de Oliveira para assentar-se no banco de honra, de 
imediato, o Senhor Presidente concedeu a palavra a senhora Kaliny, que iniciou sua fala 
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, está representando todos os 
artesãos do município e comidas típicas, antes de falar sobre a casa do artesão, relatou 
sobre a história da Associação de Artesãos de Guriri, é necessário um espaço maior para 
acolher os artesãos e quem apoia a cultura popular, a feira foi pedida ao Prefeito na época 
para acontecer no local onde era a antiga cascata de Guriri, e a partir daí fizeram um projeto 
da “Casa do Artesão” de Guriri, o artesanato é um meio de promover a inclusão social e 
interfere em todos os formatos econômicos da cidade. O projeto Casa do Artesão, será um 
local que terá cursos para a produção de artesanato, comidas típicas e uma gama de 
diversidade da cultura Municipal, resgate da identidade cultural do Município, a “Casa do 
Artesão” é uma parceria da Prefeitura Municipal e com a associação ADERES. Em seguida, 
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, expressou a alegria 
de poder receber a Kaliny, e parabenizou o Vereador Cristiano Balanga por ter trago os 
artesãos e o artesanato para apresentar aos Vereadores, relatou a história das associações 
de sua região e sobre as lutas que tem realizado para manter viva a cultura da região onde 
reside, colocou-se à disposição da associação dos artesãos. A seguir, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, ressaltou os trabalhos dos artesãos, e fez 
uma correção de se a Casa do Artesão saísse do papel seria um grande apoio aos artesãos, 
e os Vereadores farão sair do papel o projeto. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu 
a palavra ao Vereador Delermano, que fez memória da dona Antônia, uma grande artesã de 
São Mateus, relatou que muitas cidades tem um local especifico para o artesanato e relatou 
sobre o desejo de que o Município também precisa ter um espaço para expor os trabalhos 
dos artesãos do Município, colocou-se à disposição dos artesoes. A seguir, o Senhor 
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Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que relatou na casa das 
paneleiras, onde faz diversas panelas de barro para moquecas, relatou que o Município é 
um berço do artesão, parabenizou ao Vereador Cristiano Balanga pela indicação. Em 
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga que 
parabenizou o trabalho dos artesãos do Município, e que ele e os demais Vereadores tem 
buscado o melhor pelos munícipes. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra 
ao senhor Eber, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, 
agradeceu a oportunidade de poder estar nesta Casa de Leis, agradeceu ao Prefeito Daniel 
Santana pela oportunidade que o mesmo está dando aos empresários que querem expandir 
dentro do Município, relatou que sua empresa foi fundada no início da pandemia em 2020, 
o objetivo da empresa era somente atender ao Município de São Mateus, mas com o tempo 
foi adquirindo uma vasta clientela que começaram a atender vários outros Estados, como a 
Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, rogou pelo apoio dos nobres Edis na expansão de sua 
empresa, que poderá gerar 150 empregos para mais, a empresa fornece tudo em papel de 
embalagem ondulado, embalagens para e-commerce, embalagens para frutas, embalagens 
para alimentos, e embalagens padronizadas para qualquer tipo de material que possa ser 
atendido com papel ondulado. Além do Município de São Mateus também atende a grande 
Vitória, a região noroeste, e região norte, a cada 15 dias fazem entrega na grande Vitória, 
com a ampliação da empresa, será possível atender com qualidade não somente as 
empresas do Município mas também empresas de fora do Estado, a única região fora da 
Bahia que pegaram um quantitativo de embalagens para enviar foi na região de fortaleza, 
dentro de São Mateus tem alguns clientes em vista que possam futuramente atender, uma 
delas é RX indústria (Alhos Roxão), Carnes Nobres e Oxford, estão instaladas em São 
Mateus mas compram embalagens de fora, se a empresa tiver uma espaço maior para poder 
fabricar mais embalagens poderia estar atendendo a essas empresas economizando tempo 
e dinheiro para ambos os lados e também para o Município, a SM Norte está produzindo 5 
mil embalagens por dia, com o espaço ampliado poderá produzir o dobro ou triplo de 
embalagens e assim atender as empresas do Município de São Mateus, a empresa produz 
30 mil embalagens mês, papel ondulado, o famoso papelão, é uma embalagem que tem 
muito volume, e para armazenar essas embalagens é necessário um local muito limpo e ter 
um cuidado enorme, estão situados em 300 m2, onde a máquina funciona uma vez por 
semana onde poderia estar funcionando sete dias por semana, e 24 horas por dia, mas pelo 
espaço não consegue atender como é o desejo da empresa. A meta hoje da SM Norte é 
produção de sua própria matéria prima, e crescimento na produção, pois a matéria prima 
que é utilizada na confecção de embalagens vem de fora, oriundas do Rio de Janeiro ou de 
São Paulo, além da demora, perdemos concorrência em questão de preços, e com o 
financiamento será adquirido uma máquina onduladeira, que poderá atender outras cidades 
que também possa utilizar da matéria prima que podem ser fabricados em São Mateus. Em 
Linhares há um mês abriu uma empresa que produz embalagens para empresas moveleiras 
e a mesma se disponibilizou em comprar matéria prima de São Mateus, pois a matéria prima 
adquirida pelas empresas do Estado vem de fora e levam até um mês para chegar para daí 
produzirem as embalagens, tendo aqui em São Mateus essa máquina a demora para chegar 
pode ser pequena e o custo pode ser baixo. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra ao Vereador Gilton Gomes, expressou a alegria em ver muitas empresas chegando 
para  São Mateus gerando emprego para os munícipes, e perguntou onde está localizada a 
empresa. Em resposta ao Vereador, relatou que se encontra em Guriri. Retomando a fala o 
Vereador Gilton Gomes agradeceu por ver a empresa querendo crescer e para gerar mais 
empregos. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, 
que parabenizou ao empresário Eber, e relatou que estará visitando as instalações da 
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empresa para conhecer melhor, relatou que estudará o projeto e sobre a empresa para poder 
votar consciente do que é melhor para o Município. Ato contínuo, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que parabenizou o Presidente por poder 
ter trazido o senhor Eber, e fez duas perguntas, se eles trazem as placas de celulose? Ou 
vão trabalhar com reciclagem? Respondendo ao Vereador, relatou que trará bobinas de 
papel, que é a chapa de papelão, serão compradas as bobinas de papel, como a empresa 
trabalha no ramo alimentício não se pode ter a questão de reciclagem do papel, já se compra 
as bobinas prontas que será feita a produção da chapa. Em Seguida, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, que relatou que na região litorânea tem 
uma empresa que começou a funcionar com um quantitativo de empregados grande e hoje 
funciona com 85 funcionários, a e se o mesmo deseja crescer precisa qualificar os 
colaboradores.  A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano 
Balanga, que relatou que o Prefeito tem apoiado aos empresários para geração de emprego 
para o Município, e que é necessário ter muita disposição para continuar o trabalho na 
geração de emprego. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador 
Isael Aguilar, que parabenizou ao Presidente por ter trazido o empresário Eber, e que relatou 
que os projetos já estão nas comissões e o mesmo já assinou e relatou para a liberação do 
projeto para votação. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora 
Ciety, que relatou que infelizmente o Brasil tem milhares de desempregados, e pedindo ajuda 
para encontrar um emprego, e oportunizar na geração de emprego isso dá uma alegria em 
poder ver o crescimento do polo industrial do Município. A seguir, o Senhor Presidente Kacio 
Mendes, que agradeceu pela confiança do empresário no Município, e expressou que 
futuramente passarão pelo polo industrial e se orgulharão por ajudar no desenvolvimento do 
Município.  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 anterior 
das cavalgadas no Beira Rio. A cidade de São Mateus continua abandonada. É uma 
vergonha para o Executivo Municipal a forma com que a nossa cidade vem sendo vista pela 
população, pelos turistas e por políticos de outras cidades. Estamos passando a impressão 
de que São Mateus não possui gestão, não tem controle e nem governança. Estamos diante 
de um verdadeiro desgoverno. A realidade de São Mateus é triste. Uma cidade tão bonita e 
entregue. São Mateus está sem gestor municipal que pense na população. Já perdi as 
contas de quantas vezes compareci nesta tribuna para pedir e implorar limpeza e 
manutenção na nossa cidade. Continuamos com nossa cidade com aspecto de suja e 
abandonada. Sabemos que foi contratada uma empresa para providenciar essa limpeza 
necessária, mas parece que a empresa ainda está se instalando, não tendo efetivamente 
iniciado os trabalhos que são urgentes, trabalhos extremamente atrasados, que requer 
rapidez e eficiência. Precisamos que o executivo “marque em cima” para os trabalhos 
começarem a andar. Não vou me cansar. Já disse e repito, continuarei vindo aqui e falando 
isso quantas vezes for necessário. Enquanto a população mateense estiver insatisfeita 
estarei cobrando e exercendo meu papel para o qual fui eleito. Muito se tem escutado sobre 
investimento que vem para nossa cidade, mas nada se tem visto. Aparentemente, estamos 
diante de uma verdadeira falácia. Por coincidência, estamos a um pouco mais de 04 (quatro) 
meses das eleições e me parece que esses investimentos que tanto dizem por aí só vão ser 
transformados em benefício para o povo quando estivermos próximos a irmos para as urnas 
votar. São Mateus está sem médicos, sem remédios, sem limpeza, e nossa Gestão 
Executiva aparentemente vem pensando apenas em jogadas e manobras políticas. Vou 
fazer uma pergunta aqui e se alguém souber me dizer, ficarei grato, onde estão os 
investimentos destinados a São Mateus? Essa pergunta não tem que ser respondida só para 
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mim não, quem quer saber é a população. Nossos munícipes estão vendo e cobrando. A 
população está entendendo cada vez mais que nosso representante municipal está 
colocando nossa cidade no verdadeiro retrocesso. E isso me entristece pois temos todas as 
oportunidades de colocar São Mateus para frente, mas somente será possível alavancar 
nossa cidade se os interesses coletivos estiverem acima dos interesses pessoais e das 
barganhas políticas. Estive nesta semana pretérita na região dos quilômetros e nativo, pude 
constatar toda reclamação que a população vem fazendo, nosso interior está realmente 
abandonado, as estradas estão precisando de maquinário que aparentemente não passam 
por lá a algum tempo, tornando ainda mais difícil a vida dos moradores e do escoamento 
dos nossos produtos. O interior está esquecido, precisando desde máquinas até assistência 
médica, mas seguem sem qualquer auxílio da prefeitura. Além disso, venho cada vez mais 
me indignando juntamente com cada munícipe que me procura para informar que estamos 
na escassez de profissional da saúde em nosso município e diante disso, vendo e recebendo 
tantas reclamações só posso tirar uma triste conclusão. Digo mais uma vez, o Executivo 
Municipal parece brincar com assuntos sérios e de tamanha importância, com saúde a gente 
não brinca. Enquanto estiver presente neste plenário, lutarei pelo povo e darei voz ao povo. 
Suplico, inclusive mais uma vez, aos nobres Edis, ao Executivo Municipal, que juntemos 
forças em prol do nosso povo, em prol do coletivo, vamos deixar interesses pessoais de lado 
e ajudar nosso povo que tanto conta conosco para sermos voz e força”. 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, relatou que sua região tem sim sido 
atendido pelo maquinário e não está tão abandonado como o Vereador que usou a tribuna 
anteriormente havia relatado, o Vereador Isael Aguilar solicitou aparte a qual foi concedida, 
relatou que a região de Nova lima tem sido muito bem atendido, e não tem nada o que 
reclamar sobre o atendimento, houve um imprevisto mas já foi solucionado, a questão dos 
ônibus escolares a região não tem o que reclamar, pois os diretores só tem elogiado. 
Retomando a fala, o Vereador Adeci relatou que a região tem sido atendida pelo próprio 
Vereador Adeci. O Vereador Kacio solicitou aparte a qual foi concedido, relatou que a 
empresa de limpeza urbana do Município já começa a atender no mês de junho, relatou que 
obras já estão começando a serem realizadas no município, agradeceu ao Prefeito, ao 
Governador e aos Secretários que têm se empenhado nos serviços prestados no Município. 
Retomando a fala, o Vereador Adeci relatou sobre as demandas que tem chegado até ele e 
que tem buscado o melhor para a resolução das demandas. Rogou por suas indicações que 
são: Aquisição de trator de pequeno porte para atender os pescadores de Guriri; Instalação 
de placas indicativas nas comunidades do Distrito Nativo de Barra Nova, a saber: Barra Nova 
Sul, Barra Seca, Campo Grande, Candeias, Cedro, Ferrugem, Gameleira, Ilha Preta, Nativo, 
São Miguel e Urussuquara, bem como na Rodovia ES-315. Ato contínuo, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua fala 
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes fez um convite a todas as mulheres 
para a Conferência Municipal de Politicas Públicas para as Mulheres, será no auditório da 
Faculdade UNIVC, agradeceu aos Secretários por terem atendido as comunidades de Terra 
Seca e Mata Sede, apresentou alguns slides mostrando algumas obras que têm sido 
realizado na região em que a mesma representa. Rogou por suas indicações que são: 
Extensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias no Assentamento Zumbi 
dos Palmares, Distrito de Nestor Gomes, neste município; Aquisição de mudas frutíferas 
para distribuição aos produtores rurais do município de São Mateus-ES, de acordo com a 
Lei Municipal nº 2.015/2021, que “Dispõe sobre a distribuição de mudas, sementes e 
insumos no município de São Mateus e dá outras providências”. Em seguida, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que iniciou sua fala 
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cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, solicitou ao Presidente a quebra de 
protocolos para convidar a senhora Leila para assentar no banco de honra enquanto o 
mesmo faz seu pronunciamento e relatou que a mesma tem trabalhado pela Casa do 
Artesão e solicitou para que a mesma pudesse tirar uma foto com os nobres Edis, e relatou 
que é um sonho idealizado por ela e realizado pelos colegas de Associação. Relatou sobre 
as ações que o Prefeito Daniel está  realizando na cidade, tanto na zona urbana quanto na 
zona rural, citou algumas obras que foram realizadas pelo Poder Executivo, como alguns 
calçamentos no Seac e Morada do Lago, relatou que na cavalgada no Beira Rio tinha poeira 
pois as estradas foram patroladas, é preciso usar a tribuna para falar o que tem sido feito, 
relatou sobre os médicos que tem nas unidades de saúde das comunidades do interior, 
relatou sobre as buscas de recursos em Vitória e até mesmo em Brasília. Rogou por suas 
indicações que são: Pavimentação, com bloquetes, no início da Rua São Lucas, localizada 
no bairro São Benedito (RODOCON), até a altura do portão das novas instalações do 
SEST/SENAT; Implantação do Projeto Casa do Artesão, em imóvel do município, localizado 
na Rodovia Othovarino Duarte Santos, quadra 21, nº 522, lado norte, no bairro Guriri com a 
gestão do grupo Coletivo de Artesãos da Ilha de Guriri, relatou que essa indicação foi 
assinada por todos os nobres Edis. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a 
senhora Leila, que agradeceu aos nobres Edis por terem atendido o projeto da “Casa de 
Artesão” na comunidade de Guriri, relatou que em 2008 juntamente com o Prefeito da época 
Amadeu Boroto, que os artesãos de São Mateus têm sido deixado de lado e recebido os 
artesãos de fora e deixando de receber impostos dos artesãos do Município, levando para 
fora do Município os benefícios que eram para ajudar o desenvolvimento da cidade, rogou 
pelo apoio dos nobres Edis. Retomando a fala o Vereador Cristiano agradeceu pela fala da 
senhora Leila e se colocou à disposição dos artesãos. ORDEM DO DIA: Em seguida, o 
Senhor Presidente submeteu em discussão as indicações nºs 335 a 354/2022, em seguida, 
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio, que rogou pela indicação: 
Substituição do gramado sintético e reparos nos alambrados do campo de futebol Society 
do Centro de Vivência Amélia Boroto. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra 
ao Vereador Delermano que rogou por suas indicações nºs 343 e 344/2022, pavimentação 
da rua Eduardo Medeiros, situada em Nestor Gomes – Km 41, Distrito de Nestor Gomes; 
Reforma da praça situada no bairro Chácara do Cricaré – INOCOOP. Em seguida, do senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira que rogou por suas 
indicações nºs 351 e 352/2022 que reitera indicação de nº 077/2022, que diz respeito capina, 
limpeza e retirada de entulhos nas ruas do bairro Bonsucesso II; Reitera a indicação de nº 
058/2022, que diz respeito a limpeza e capina das Ruas e avenidas do bairro Aroeira. Em 
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga que rogou 
por sua indicação nºs 341/2022 Pavimentação, com bloquetes, no início da Rua São Lucas, 
localizada no bairro São Benedito (RODOCON), até a altura do portão das novas instalações 
do SEST/SENAT  e a indicação nº 342/2022 Implantação do Projeto Casa do Artesão, em 
imóvel do município, localizado na Rodovia Othovarino Duarte Santos, quadra 21, nº 522, 
lado norte, no bairro Guriri com a gestão do grupo Coletivo de Artesãos da Ilha de Guriri, 

onde os Vereadores Adeci de Sena, Carlinho Simião, Ciety Cerqueira, Delermano Suim, 
Gilton Gomes, Isael Aguilar, Kacio Mendes, Lailson da Aroeira e Paulo Fundão assinam 
juntamente com o mesmo. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a 
Vereadora Ciety que rogou por suas indicações nºs 339 e 340/2022 Extensão de rede elétrica 
com instalação de postes com luminárias no Assentamento Zumbi dos Palmares, Distrito de 
Nestor Gomes, neste município; Aquisição de mudas frutíferas para distribuição aos 
produtores rurais do município de São Mateus-ES, de acordo com a Lei municipal nº 
2.015/2021, que “Dispõe sobre a distribuição de mudas, sementes e insumos no município 
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de São Mateus e dá outras providências”. A seguir, o Senhor Presidente fez um destaque 
em suas indicações nºs 353 e 354/2022 Construção de um novo prédio para instalação do 
CEIM em terreno da municipalidade, localizado ao lado da praça do bairro Litorâneo; 
viabilizar à inclusão do Projeto Passaporte Para Vitória, no município de São Mateus, de sua 
autoria e todos os nobres Edis assinam. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em 
votação as indicações nºs 335 a 354/2022, tendo sido aprovadas por unanimidade. A seguir, 
o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação o Requerimento nº 007/2022, tendo 
sido aprovado com 03 votos contrários, dos Vereadores Kacio Mendes, Isael Aguilar e 
Cristiano Balanga. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação 
das Moções nºs 027 e 028/2022, tendo sido aprovadas por unanimidade. Em seguida, o 
Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, em 1º Turno, do Projeto de Emenda 
à Lei Orgânica nº 003/2022, de autoria 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”, tendo sido aprovado por um voto contrário do 
Vereador Carlinho Simião. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, 
em 1º Turno, do Projeto de Emenda à Lei Orgânica n° 004/2022, de autoria 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”, aprovado com voto contrário do Vereador Carlinho 
Simião. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, em 1º Turno, 
do Projeto de Resolução nº 002/2022, de autoria do Poder Legislativo, que “ALTERA O § 3º 
DO ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO 002/2021, DATADA DE 08/12/2021 – QUE DISPÕE 
SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO.”, aprovado com voto contrário do Vereador Carlinho Simião. 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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