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Ata nº 025/2022 da reunião da 23º Sessão Ordinária, realizada aos 07 (sete) dias do 
mês de junho 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 o Vereador Carlinho Simião 
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 11 (onze) 
presentes. Alicerçado no art. 96 do Regimento Interno, o Senhor Presidente determinou 
a Senhora Secretária Ciety Cerqueira, que efetuasse a leitura da Ata da Sessão de Posse 
da Vereadora Suplente ao cargo de Vereador do Município de São Mateus - ES, 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 286/2022, protocolizado sob o nº 000808/2022, 
datado de 03/06/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta 
do Requerimento nº 006/2022; OF/PMSM/SMGAB Nº 284/2022, protocolizado sob o nº 
000809/2022, datado de 03/06/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha resposta das Indicações nºs 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 
364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372 e 373/2022; OF/PMSM/SMGAB Nº 
285/2022, protocolizado sob o nº 000810/2022, datado de 03/06/2022, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha Lei nº 2.056/2022; Lei nº 2.056/2022, que 
“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR ÁREA DE 
TERRAS A EMPRESA SM NORTE EMBALAGENS & COMÉRCIO LTDA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”; OF/PMSM/SMGAB Nº 287/2022, protocolizado sob o nº 
000811/2022, datado de 03/06/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha Projeto de Lei nº 023/2022; Projeto de Lei nº 023/2022, de autoria do Poder 
Executivo, que “AUTORIZA A REVERSÃO DE IMÓVEL DOADO ATRAVÉS DA LEI 
MUNICIPAL 712/2000”; OF/PMSM/SMGAB Nº 289/2022, protocolizado sob o nº 
000812/2022, datado de 03/06/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha Projeto de Lei nº 024/2022; Projeto de Lei nº 024/2022, de autoria do Poder 
Executivo, que “AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A PERMUTAR ÁREA DE 
TERRA DA MUNICIPALIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; OF/PMSM/SMGAB Nº 
290/2022, protocolizado sob o nº 000813/2022, datado de 03/06/2022, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei nº 025/2022; Projeto de Lei nº 
025/2022, de autoria do Poder Executivo, que “AUTORIZA O MUNICÍPIO DE SÃO 
MATEUS A FORMALIZAR COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA OU INSTRUMENTO CONGÊNERE 
NA DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS”. PODER LEGISLATIVO: 
Protocolizado sob o nº 000806/2022, de autoria do Vereador Paulo Fundão, que solicita 
seja concedido espaço no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão 
Ordinária do dia 07/06/2022, para que o senhor HELIO EMERICH NETO, Fundador do 
Projeto ECOlimpo, possa proferir pronunciamento referente ao “Novo Trabalho 
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Sustentável, Inovador e Educativo que será desenvolvido no Município de São Mateus-
ES”; Protocolizado sob o nº 000814/2022, de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, que 
solicita seja concedido espaço no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da 
Sessão Ordinária do dia 07/06/2022, para que o senhor JASSON BARBOSA BARCELOS 
FILHO, Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, possa proferir 
pronunciamento referente a “Realização da Copa de Futebol Society – Masculina e 
Feminina na Região dos Quilômetros”; Resolução nº 002/2022, que “ALTERA O CAPUT 
DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 001/2017, DE 02/02/2017, ALTERADA PELA 
RESOLUÇÃO Nº 001/2019, DE 09/10/2019 – QUE DISPÕE SOBRE VERBAS 
INDENIZATÓRIAS DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
PROPOSIÇÃO: Indicação nºs  374 e 375/2022 de autoria do Vereador Adeci de Sena, 
pavimentação do estacionamento do Cemitério, localizado em Nativo de Barra Nova, 
distrito Nativo de Barra Nova; aquisição de uma retroescavadeira para serviços de apoio 
a região do Nativo de Barra Nova, distrito Nativo de Barra Nova; Indicação nºs 376 e 
377/2022 de autoria do Vereador Carlinho Simião, patrolamento e encascalhamento nas 
ladeiras e nas estradas de acesso às comunidades Mata Sede, São Cristóvão e Serraria, 
localizadas no Km – 28, distrito de Nestor Gomes; manutenção com patrolamento das 
ruas e estradas (localizadas próximo ao antigo projeto Tamar) no Balneário de Guriri, 
lado norte no município de São Mateus; Indicação nºs 378 e 379/2022 de autoria da 
Vereadora Ciety Cerqueira, realização da corrida ciclística, durante os festejos da 
comemoração do aniversário de São Mateus; construção de ponte de concreto no distrito 
de Nova Verona (divisa com o município de Vila Valério); Indicação nºs 380 e 381/2022 
de autoria do Vereador Cristiano Balanga, implantação do projeto casa social no bairro 
Seac, em imóvel público, onde funcionava a Unidade de Saúde; pavimentação com 
revsol da rua Karina, localizada no bairro Seac; Indicação nºs 382 e 383/2022 de autoria 
do Vereador Delermano Suim, construção de dois abrigos nos pontos de ônibus  
localizados na comunidade Córrego do Piqui; calçamento da rua Joelmir Alves de 
Almeida, situada no bairro Litorâneo; Indicação nº 384/2022 de autoria do Vereador 
Gilton Gomes, término da pavimentação da rua Padre Ângelo Compri,  localizada no 
loteamento Caiçaras, bairro Santo Antônio; Indicação nºs 385 e 386/2022 de autoria do 
Vereador Isael Aguilar, pavimentação da rua Alecrim, localizada na comunidade Dilô 
Barbosa, distrito de Itauninhas; liberação de recurso financeiro para a realização da festa 
do dia das crianças, com o projeto “Criança Merece Ser Feliz”, que será realizado no dia 
09 (nove) de outubro de 2022, em Nova Lima, distrito de Itauninhas; Indicação nº 
387/2022 de autoria dos Vereadores Kacio Mendes, Adeci de Sena, Carlinho Simião, 
Ciety Cerqueira, Cristiano Balanga, Delermano Suim, Gilton Gomes, Isael Aguilar, 
Lailson da Aroeira, Paulo Fundão e Preta do Nascimento, construção do campo 
denominado como “Bom de Bola”, que será localizado na Avenida Maria Eliza Rios, no 
bairro Ayrton Senna; Indicação nº 388/2022 de autoria dos Vereadores Kacio Mendes, 
Adeci de Sena, Carlinho Simião, Ciety Cerqueira, Cristiano Balanga, Delermano Suim, 
Gilton Gomes, Isael Aguilar, Lailson da Aroeira, Paulo Fundão e Preta do Nascimento, 
reforma do campo “Bom de Bola”, localizado no bairro Vila Nova, bem como, instalação 
de iluminação, alambrado e substituição do gramado sintético, no referido campo; 
Indicação nºs 389 e 390/2022 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, calçamento da 
Avenida Fernando Jogaib, localizada no bairro Ayrton Senna, neste município; ampliação 
e reforma do prédio do CEIM “Brilho do Saber” localizado no bairro Aroeira; Indicação nºs 
391 e 392/2022 de autoria do Vereador Paulo Fundão, construção de uma creche no 
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bairro Nova Era, neste Município; construção de estação de tratamento de esgoto, no 
bairro Morada do Lago; Indicação nºs 393 e 394/2022 de autoria da Vereadora Preta do 
Nascimento, pavimentação da rua Linhares, lado norte, localizada no bairro Guriri, 
município de São Mateus; manutenção dos equipamentos de ginástica da praça da 
rotatória, localizada no loteamento Parque das Brisas, no bairro Ayrton Senna; 
Requerimento nº 008/2022 de autoria dos Vereadores Adeci de Sena e Paulo Fundão e 
solicitaram que o Vereador Carlinho Simião assinasse juntamente com os mesmos, 
tendo o Vereador Carlinho Simião aceitado, Realização de Sessão Ordinária Itinerante, 
no dia 05 de julho de 2022, no distrito de Nativo de Barra Nova, conforme preceitua o § 
2º, do artigo 2º do Regimento Interno desta Casa de Leis; Moção nº 029/2022 voto de 
congratulação do Vereador Kacio Mendes ao Senhor EDUARDO FERREIRA DE 
ANDRADE e a Senhora PRISCILA COUTINHO ANDRADE, pelos relevantes serviços 
prestados à sociedade mateense; Moção nº 030/2022 voto de pesar do Vereador Paulo 
Fundão aos familiares do Senhor VERANDO MAGNAGO NETO, em virtude do seu 
falecimento ocorrido no dia 23 de maio de 2022; Moção nº 031/2022 voto de pesar do 
Vereador Paulo Fundão aos familiares do Senhor, SÉRGIO SERRA DE ALMEIDA, em 
virtude do seu falecimento ocorrido no dia 02 de junho de 2022, o Vereador Carlinho 
Simião solicitou a assinatura nesta moção a qual foi deferida pelo Presidente. 
DIVERSOS: protocolizado sob o nº 000788/2022, datado de 31/05/2022, da 
Coordenação do Comitê de Educação do Campo do Espírito Santo – COMECES, que 
encaminha NOTA DE REPÚDIO ao Termo de Ajustamento de Gestão do Tribunal de 
Contas/ES, pois o referido termo, bem como o relatório que o fundamenta apresenta 
inúmeras fragilidades e não deve ser utilizada como referência, tendo em vista que 
coloca em risco o acesso ao direito a Educação e toda política educacional no Espírito 
Santo. Em seguida, o Senhor Presidente convidou o senhor Hélio Emerich Neto para 
assentarem no banco de honra, de imediato o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
senhor Hélio Emerich Neto que iniciou sua palavra cumprimentando a Mesa Diretora e 
todos os presentes, veio falar sobre o resíduo urbano que é mal descartado, que muitas 
vezes as empresas que fazem o recolhimento do lixo não conseguem dar conta, e esse 
projeto iniciaria com a educação ambiental nas escolas, e teria um ecoponto, teria uma 
ecotenda que teria orientações de descartes adequados dos resíduos; apresentou como 
funcionaria o Projeto ECOlimpo, onde engloba conscientização de moradores e turistas; 
ecohorta; separação de resíduos sólidos para reciclagem; dentre outros benefícios que 
trarão para a comunidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente assumindo a fala relatou 
que um projeto vindo de um médico é de extrema importância e necessidade para o 
Município. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho 
Simião, que parabenizou o doutor Hélio pela iniciativa. A seguir, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, que parabenizou ao Vereador Paulo por 
trazer o doutor Hélio para apresentar o projeto ECOlimpo, e relatou se todos fizessem 
um pouco o Município seria limpo. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
Vereador Delermano que parabenizou a iniciativa do doutor Hélio, e pela preocupação 
com a sustentabilidade não só com o Município mas  a nível de Brasil, quando se fala 
em sustentabilidade é querer o melhor para futuras gerações, e a sua preocupação 
nessa semana que se celebra a semana do meio ambiente que veio nos conscientizar 
na separação do lixo para reaproveitamento de material que seria lançado no lixão pode 
trazer benefício para a população.  Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra ao Vereador Cristiano Balanga que parabenizou ao doutor Hélio pela 



179 

 

preocupação com o meio ambiente e com o bem estar do Município e principalmente 
com Guriri. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta  que 
parabenizou ao Presidente por ter trazido o doutor Hélio para apresentar um projeto de 
extrema importância para o Município, relatou que quando se fala em meio ambiente se 
fala em salvar a humanidade e tudo precisa ser planejado, e relatou sobre as limitações 
e dificuldades do bairro Guriri por ser moradora e quando aparecem projetos que possam 
ajudar na sustentabilidade e meio ambiente da possibilidade de acreditar que existem 
pessoas que possam fazer do nosso Município um lugar melhor para se viver. Ato 
contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes, 
parabenizou o Presidente pela iniciativa de trazer o doutor Hélio para apresentar o 
projeto ECOlimpo, e agradeceu ao exemplo que o médico está dando para toda 
sociedade sobre educação ambiental e saúde comunitária e se colocou à disposição do 
médico para o desenvolvimento do projeto. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu 
a palavra a Vereadora Ciety que parabenizou ao doutor Hélio pela preocupação com o 
meio ambiente, e fez uma pergunta sobre o descarte de embalagens de veneno? Em 
resposta a Vereadora, relatou que há uma maneira correta de higienização dessas 
embalagens de produtos químicos, e dependendo do produto ele pode ser reutilizável, 
ou em um local com descarte adequado para reciclagem. Em seguida, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio que parabenizou ao Presidente pois 
é a semana do meio ambiente e solicitou que a população mantivesse a cidade limpa, 
relatou que a empresa Norte Ambiental está fazendo a limpeza do Município, e que 
expressou o desejo que esse projeto seja concretizado para que se tenha uma cidade 
limpa e sustentável. Ao contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a senhora 
Eunice Romano que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os 
presentes, agradeceu a oportunidade em estarem homenageando seu esposo Duilio, 
que amava São Mateus mesmo não sendo mateense de nascimento mas era de 
coração; relatou que o mesmo lutou sempre contra a corrupção, o descumprimento das 
normas e leis; chegou sendo oposição do que era errado, quis implantar o interesse de 
fazer o bem pela cidade, de implantar a honestidade na cidade; era uma pessoa muito 
inteligente, fez memória que além de candidato a vereador ele foi o primeiro candidato a 
Deputado Federal de dentro do Município de São Mateus, sofreu muita repreensão, ele 
fundou o partido do PTB em São Mateus, em 1984, ele foi muito reprimido pois aqui já 
tinha dois partidos, e não aceitavam outro; finalizou agradecendo a oportunidade da 
homenagem ao seu esposo Diulio. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra 
ao Vereador Kacio que fez memória do esposo da senhora Eunice que era amigo de seu 
pai, e relatou que seu pai e o Duilio tem muita história para contar juntos de quando eram 
jovens. 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, em primeiro lugar venho aqui 
informar que a passos lentos a cidade está sendo limpa. A nova empresa contratada 
iniciou os trabalhos na semana passada. A empresa precisa tomar ordem e acelerar os 
serviços, pois ainda está muito longe do que precisamos para que nossa cidade volte a 
ficar com aspecto de limpa, como merecem nossos moradores. Pedimos ao Prefeito, 
através da Secretaria responsável, juntamente com o fiscal do contrato que cobre 
celeridade na limpeza do município. Estamos muito a quem do que deveria ser uma 
cidade limpa e organizada. Afinal, a empresa está sendo paga pelo município para 
trabalhar corretamente, ela não está fazendo favores. O município continua com 
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escassez de remédios e de profissionais da saúde. Continuo recebendo diversas 
ligações e mensagens de que em vários postos de saúde estão faltando muitos 
medicamentos importantes para tratar doentes. Além disso, estamos sem médicos nas 
unidades de saúde dos bairros. As pessoas estão procurando as unidades e estão 
ficando sem atendimento médico e sem medicamentos. Como sustentar essa situação? 
Como que Vossas Excelências não se indignam com isso? É um completo descaso e 
um absurdo que os munícipes que dependem da saúde pública municipal estejam sendo 
deixados e esquecidos pela gestão municipal. Escuto mães desesperadas com seus 
filhos doentes e sem atendimento e medicamentos, ouço pessoas com sérios problemas 
de saúde, necessitando de atendimento médico especializado, e com consulta marcada 
para daqui 4 ou 5 meses. Vale lembrar que a doença não espera. Precisamos de mais 
médios à disposição da nossa população. Precisamos de medicamentos disponíveis. 
Saber que o mínimo da saúde pública não vem sendo feito é o mesmo que chegar à 
conclusão de que estamos em um verdadeiro desgoverno. Em meados do início do ano 
passado, me recordo que a gestão municipal iniciou estudos com intuito de reformar as 
escolas do Município. Acontece que, o que adiantou movimentar tantos funcionários para 
executar, o que eles chamaram de “força tarefa”, sendo que absolutamente nada saiu do 
papel. As escolas continuam em situação precária, necessitando de reformas 
emergenciais. Para tirar foto e posar de “bonzinhos” nas redes sociais vários dos nobres 
colegas fazem, mas cobrar, ficar em cima, pedir agilidade nas coisas sérias e 
emergenciais, isso não vejo. Nunca vi ninguém utilizar esta tribuna para reclamar da 
demora nas reformas. Acredito que seja porque não convém para alguns perder 
privilégios baratos. Nosso município é município promissor. Temos grande oportunidades 
de crescermos e desenvolvermos. Mas acontece que as oportunidades estão passando 
na nossa porta e indo embora. Há muitas empresas que têm o desejo de se instalar em 
São Mateus. Todavia os empresários não têm porta aberta com a Prefeitura Municipal, 
sequer conseguem dialogar com o Prefeito. As empresas não buscam ao Executivo em 
troca de benefícios extremos. Os empresários apenas querem conversas abertas com 
Prefeito para buscarem um elo. Uma melhor condição de instalação. Mas sequer 
conseguem falar. A vinda das empresas alavancaria nosso município que hoje, está 
sedento de vagas de emprego, de economia e de visibilidade positiva perante todo 
Estado. Outros Municípios no Espírito Santo enxergam nossa cidade como a cidade da 
corrupção, por contado escândalo do ano passado envolvendo diversos empresários e 
o Prefeito da Cidade. Afinal, não é para menos. Diversas cidades do norte do estado 
crescem e desenvolvem. Linhares, por exemplo, tem perspectiva de instalar mais de 20 
empresas. Enquanto São Mateus está ficando, se afundando em serviços sucateados. 
Poderíamos ser a cidade reconhecida, além das encantadoras belezas naturais que 
temos, ser reconhecida pelas diversas oportunidades de emprego, pela ótima condição 
de vida, pela economia e pelos investimentos em prol do povo. Mas não, nosso 
representante municipal continua colocando nossa cidade no verdadeiro retrocesso. 
Suplico mais uma vez, aos nobres edis que juntemos forças em prol do nosso povo, em 
prol do coletivo, deixemos de lado os interesses pessoais, vamos pensar na população 
mateense. Nossa arrecadação anual gira em torno de mais de quatrocentos milhões. 
Diante deste valor anual de arrecadação, deveríamos ter mais investimentos na nossa 
cidade. E mais uma vez pergunto aonde estão os investimentos destinados a São 
Mateus? O dinheiro público é para ser revestido em prol da população e não para ser 
retido, guardado ou desviado. A população concordou comigo quando eu disse algumas 
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semanas atrás que estamos a um pouco mais de 04 (quatro) meses das eleições e me 
parece que os investimentos que tanto dizem por aí só vão ser transformados em 
benefício para o povo quando estivermos próximos a irmos para as urnas votar. 
Precisamos de uma gestão que além de investir o dinheiro arrecadado traga mais 
captação de recursos, vá atrás do Governo Estadual e peça investimento para o 
Município. Aonde está o porto de Urussuquara? Por que o Executivo não vai ao Governo 
Estadual atrás deste investimento?  Continuar de braços cruzados não farão nunca a 
cidade evoluir. E a respeito das Salgemas? A exploração das jazidas de sal-gema 
localizadas aqui na nossa região irá trazer oportunidades de retomada da economia. 
Como anda o investimento feito no município para tratar dessa questão? Vamos tirar as 
vendas, vamos deixar as barganhas de lado, vamos defender nosso povo, vamos atrás 
de fiscalizar e cobrar. Vamos insistir em investimento, em crescimento econômico e 
oportunidades de emprego. Jamais me cansarei. Já disse e repito e continuarei vindo 
aqui exercendo o papel para o qual fui eleito, de fiscalizar, cobrar e legislar. Enquanto a 
população mateense estiver insatisfeita estarei cobrando e exercendo meu papel para o 
qual fui eleito. Rogou por suas indicações que são: Patrolamento e encascalhamento 
nas ladeiras e nas estradas de acesso às comunidades Mata Sede, São Cristóvão e 
Serraria, localizadas no Km – 28, distrito de Nestor Gomes; Manutenção com 
patrolamento das ruas e estradas (localizadas próximo ao antigo projeto Tamar) no 
Balneário de Guriri, lado norte no município de São Mateus. Ato contínuo, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira, que iniciou sua fala 
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez um apelo ao Secretário de 
Saúde e ao Prefeito, pois está acontecendo algo que o deixa triste, na unidade de Saúde 
de sua comunidade não tem médico e nem enfermeiro, foram contratados inúmeros 
médicos, mas nas Unidades de Saúde dos bairros distantes não tem médico, o Vereador 
Carlinho Simião solicitou aparte a qual foi concedido, que relatou sobre a unidade de 
saúde estava acontecendo baderna pois os funcionários não poderiam fazer nada pois 
não havia médico. Retomando a fala o Vereador Lailson continuou rogou que olhem 
pelos bairros Aroeira e Colina pois está sem médico. Rogou por suas indicações que 
são: Calçamento da Avenida Fernando Jogaib, localizada no bairro Ayrton Senna, neste 
Município; Ampliação e reforma do prédio do CEIM “Brilho do Saber” localizado no bairro 
Aroeira. 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 
dos dias que esteve em Fortaleza em formação do setor pesqueiro, relatou que suas 
viagens para os encontros do setor pesqueiro não são financiadas por dinheiro público, 
mas sim pelo movimento de pesca. Rogou por suas indicações que são: Pavimentação 
do estacionamento do Cemitério, localizado em Nativo de Barra Nova, distrito Nativo de 
Barra Nova; Aquisição de uma retroescavadeira para serviços de apoio a região do 
Nativo de Barra Nova, distrito 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, agradeceu ao Secretário de Saúde pela 
informação da 4ª dose da vacina da covid-19, relatou que infelizmente pelo descuido da 
população está voltando o uso das máscaras; relatou sobre a educação ambiental da 
separação dos resíduos sólidos para reciclagem, e agradeceu aos profissionais garis 
pela limpeza da cidade; relatou sobre a limpeza das escolas que acontecia pois eram 
enviados ofícios para as secretarias e a limpeza acontecia; relatou sobre a limpeza que 
está acontecendo mesmo que em passos lentos; relatou que ao invés do Vereador 
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adentrar as comunidades de difíceis acessos onde estão patroladas, e as chuvas 
danificou as mesmas; relatou sobre o dia 05 de junho dia do meio ambiente, e foram 
doadas mudas para reflorestamentos das nascentes e cidades; relatou que o Município 
é privilegiado em ter uma universidade que investe em pesquisa e diretrizes para meio 
ambiente. Rogou por suas indicações que são: Realização da corrida ciclística, durante 
os festejos da comemoração do aniversário de São Mateus; Construção de ponte de 
concreto no distrito de Nova Verona (divisa com o município de Vila Valério).  Em seguida, 
o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta que iniciou sua fala 
cumprimentando a Mesa Diretora e todos presentes, relatou sobre a indignação sobre o 
recurso sobre o combate da violência contra a mulher, pode parecer que o recurso é 
muito alto, mas é necessário pois o feminicídio só aumenta, desde o início da pandemia 
as mulheres ficaram vulneráveis aos seus parceiros, ou discriminação de gênero; relatou 
que no início do mandato como suplente fez uma indicação e agora foi atendida e vai 
sair do papel. Rogou por suas indicações que são: Pavimentação da rua Linhares, lado 
norte, localizada no bairro Guriri, Município de São Mateus; Manutenção dos 
equipamentos de ginástica da praça da rotatória, localizada no loteamento Parque das 
Brisas, no bairro Ayrton Senna. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra 
ao Vereador Cristiano Balanga, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e 
todos os presentes, fez memória da semana, que no dia 1º o Prefeito sancionou um 
projeto de lei que dá o direito de ser de utilidade pública Associação da Comunidade do 
Chiado; relatou que no mês passado o Prefeito investiu 1 milhão em livros e realizará a 
entrega dos livros para as escolas da cidade e do interior; expressou sua indignação 
sobre a ECO 101 que ainda não realizou a duplicação da estrada do norte; relatou sobre 
a conscientização sobre a limpeza da cidade, sobre a exigência do Prefeito, para colocar 
placas sobre recolhimentos de lixo e em seguida a população coloca o lixo no local, é 
preciso descartar o lixo no local correto; relatou sobre os benefícios que os Deputados 
Estaduais e Federais, Governador e Vice-governadora tem trazido para São Mateus; 
parabenizou a Vereadora Preta que lutou pelos ônibus de São Mateus a Nova Venécia; 
um sonho de 50 anos de uma comunidade do Divino Espírito Santo que era o alqueire 
de terra para beneficiar a comunidade; relatou sobre o calçamento do bairro Nova São 
Mateus; celebrou domingo na comunidade do Divino Espírito Santo as festividades.  A 
seguir, o Senhor Presidente acusou o recebimento de um requerimento assinado pelos 
Vereadores Cristiano Balanga, Adeci de Sena, Carlinho Simião, Ciety Cerqueira, 
Delermano Suim, Gilton Gomes, Isael Aguilar, Kacio Mendes, Lailson da Aroeira, Preta 
do Nascimento de acordo com o artigo 162 inciso IV do Regimento Interno desta Casa 
de Leis,  requerendo inclusão dos Projetos de Lei 023, 024 e 025/2022 de autoria do 
Poder Executivo na ordem do dia do corrente ano para a votação imediata, sendo 
deferida pelo Senhor Presidente a qual suspendeu a sessão para a emissão dos 
pareceres. Retomando os trabalhos, o Senhor Presidente deu seguimento a ORDEM DO 
DIA: O Senhor Presidente submeteu em discussão as indicações nºs 374 a 394/2022, ato 
contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano rogou por suas 
indicações que são Construção de dois abrigos nos pontos de ônibus localizados na 
comunidade Córrego do Piqui; Calçamento da rua Joelmir Alves de Almeida, situada no 
bairro Litorâneo. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano 
Balanga, Implantação do projeto casa social no bairro Seac, em imóvel público, onde 
funcionava a Unidade de Saúde; Pavimentação com revsol da rua Karina, localizada no 
bairro Seac. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta do 
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Nascimento, Pavimentação da rua Linhares, lado norte, localizada no bairro Guriri, município 
de São Mateus; Manutenção dos equipamentos de ginástica da praça da rotatória, localizada 
no loteamento Parque das Brisas, no bairro Ayrton Senna. Ato contínuo, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Isael Aguilar, que rogou pela pavimentação da rua Alecrim, 
localizada na comunidade Dilô Barbosa, distrito de Itauninhas. Em seguida, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, Realização de Sessão Ordinária 
Itinerante, no dia 05 de julho de 2022, no distrito de Nativo de Barra Nova, conforme preceitua 
o § 2º, do artigo 2º do Regimento Interno desta Casa de Leis; solicitou ao Vereador Carlinho 
Simião que assinassem juntamente, assim como na moção do Sergio Serra. A seguir, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes Construção do campo 
denominado como “Bom de Bola”, que será localizado na Avenida Maria Eliza Rios, no bairro 
Ayrton Senna; Reforma do campo “Bom de Bola”, localizado no bairro Vila Nova, bem como, 
instalação de iluminação, alambrado e substituição do gramado sintético, no referido campo. 
Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira rogou 
pela realização da corrida ciclística, durante os festejos da comemoração do aniversário de 
São Mateus, solicitou que quem poderia assinar juntamente com a mesma; Construção de 
ponte de concreto no distrito de Nova Verona (divisa com o município de Vila Valério). A 
seguir, o Senhor Presidente submeteu em votação as indicações nºs 374 a 394/2022, tendo 
sido aprovadas por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu discussão e 
votação do Requerimento de no 008/2022, tendo sido aprovado por unanimidade. A seguir, o 
Senhor Presidente submeteu em discussão das Moções nºs 029 a 031/2022, em seguida, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes que fez um destaque na 
moção nº 029/2022 é um voto de congratulação ao Sr. EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE 
e a Sra. PRISCILA COUTINHO ANDRADE, pelos relevantes serviços prestados à sociedade 
mateense. Ato contínuo, o Senhor Presidente transferiu a cadeira da presidência para o Vice-
presidente para proferir seu discurso, destacou as moções nºs 030 e 031/2022 voto de pesar 
aos familiares dos senhores VERANDO MAGNAGO NETO, em virtude do seu falecimento 
ocorrido no dia 23 de maio de 2022 e SÉRGIO SERRA DE ALMEIDA, em virtude do seu 
falecimento ocorrido no dia 02 de junho de 2022. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu 
em votação as moções nºs 029 a 031/2022, tendo sido aprovadas por unanimidade. A seguir, 
o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, em 2º 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 unanimidade. Ato 
contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, em 2º Turno, do Projeto 
de Emenda à Lei Orgânica nº 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”, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente 
submeteu em discussão e votação, em 2º Turno, do Projeto de Lei Complementar nº 
004/2021, de autoria do Poder Executivo, que “ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL 
Nº 079, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1989 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, tendo sido aprovado por unanimidade. A seguir, o Senhor 
Presidente submeteu em discussão e votação, em 1º Turno, do Projeto de Lei Complementar 
nº 001/2022, de autoria do Poder Executivo, que “EXTINGUE O CARGO DE COVEIRO, 
CONSTANTE NOS ANEXOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 073, DE 03 DE 
DEZEMBRO DE 2013 – E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, tendo sido aprovado por 
unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, em 
Turno Único, da Emenda Aglutinativa nº 002/2022, da Comissão de Constituição, Justiça, 
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Direitos Humanos, Cidadania e Redação, ao Projeto de Lei nº 017/2022, de autoria do Poder 
Executivo, que “ESTABELECE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 
DE 2023”, tendo sido aprovada por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente 
submeteu em discussão e votação, em Turno Único, do Projeto de Lei nº 017/2022, de 
autoria do Poder Executivo, que “ESTABELECE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 
O EXERCÍCIO DE 2023” com emenda, tendo sido aprovado por unanimidade. A seguir, o 
Senhor Presidente submeteu em discussão, em Turno Único, do Projeto de Lei nº 006/2022, 
de autoria do Poder Legislativo, que “DÁ A ATUAL RUA PROJETADA, SITUADA NA 
COMUNIDADE MARIRICU, BAIRRO GURIRI, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, A DENOMINAÇÃO DE RUA DUILIO GERALDO DE OLIVEIRA 
FONTANI”. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano 
Balanga, que relatou que é uma pessoa importante para o Município. A seguir o Senhor 
Presidente submeteu em votação o Projeto de Lei nº 006/2022, tendo sido aprovado por 
unanimidade.  A seguir, o Senhor Presidente prorrogou a sessão por mais uma hora de 
acordo com o artigo 88 do Regimento Interno desta Casa de Leis.  Ato contínuo, o Senhor 
Presidente submeteu em discussão e votação, em 1º Turno, do Projeto de Resolução nº 
004/2022, de autoria do Poder Legislativo, que “ALTERA O CAPUT DO ARTIGO 218 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”, 
tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em 
discussão e votação o Projeto de Lei nº 023/2022, de autoria do Poder Executivo, que 
“AUTORIZA A REVERSÃO DE IMÓVEL DOADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 712/2000, 
tendo sido aprovado unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em discussão e 
votação o Projeto de Lei nº 024/2022, de autoria do Poder Executivo, que “AUTORIZA O 
EXECUTIVO MUNICIPAL A PERMUTAR ÁREA DE TERRA DA MUNICIPALIDADE E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, tendo sido aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor 
Presidente submeteu em discussão e votação Projeto de Lei nº 025/2022, de autoria do 
Poder Executivo, que “AUTORIZA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS A FORMALIZAR COM 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONVÊNIO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA OU INSTRUMENTO CONGÊNERE NA DIGITALIZAÇÃO DE 
PROCESSOS JUDICIAIS”, 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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