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Ata nº 026/2022 da reunião da 24ª Sessão Ordinária, realizada aos 14 (quatorze) 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 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 11 (onze)
presentes. Alicerçado no art. 96 do Regimento Interno, o Senhor Presidente determinou
a Senhora Secretária Ciety Cerqueira, que efetuasse a leitura da Atas nºs 024 e
025/2022, com fundamento no §1º, do artigo 96 do Regimento Interno da CMSM, não
tendo nenhum Vereador que quisesse retificar as Atas, foram aprovadas. Em seguida, o
Senhor Presidente determinou a Senhora Secretária que procedesse a leitura do
expediente: PODER EXECUTIVO: OF/PMSM/SMGAB Nº 296/2022, protocolizado sob o
nº 000835/2022, datado de 09/06/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha resposta das Indicações nºs 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383,
384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 e 393/2022; OF/PMSM/SMGAB Nº
297/2022, protocolizado sob o nº 000836/2022, datado de 09/06/2022, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei nº 026/2022; do Projeto de Lei
nº 026/2022, de autoria do Poder Executivo, que “DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO
POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 37 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO INCISO VIII DO ART. 116 § 10, DA LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;
OF/PMSM/SMGAB Nº 300/2022, protocolizado sob o nº 000843/2022, datado de
10/06/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei nº 2.057/2022;
Lei nº 2.057/2022, 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”; OF/PMSM/SMGAB Nº 304/2022, protocolizado sob o nº
000850/2022, datado de 13/06/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha Lei nº 2.058/2022; Lei nº 2.058/2022, que “AUTORIZA REVERSÃO DE
IMÓVEL DOADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 712/2000”; OF/PMSM/SMGAB Nº
301/2022, protocolizado sob o nº 000845/2022, datado de 10/06/2022, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei nº 027/2022; Projeto de Lei nº
027/2022, de autoria do Poder Executivo, que “AUTORIZA A REVERSÃO DE IMÓVEL
DOADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 092/1990, ALTERADA PELAS LEIS 134/1990,
240/1992 E 085/2001”; OF/PMSM/SMGAB Nº 305/2022, protocolizado sob o nº
000851/2022, datado de 13/06/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha Projeto de Lei nº 028/2022; Projeto de Lei nº 028/2022, de autoria do Poder
Executivo, que “AUTORIZA A REVERSÃO DE IMÓVEL DOADO ATRAVÉS DA LEI
MUNICIPAL Nº 712/2000”. PODER LEGISLATIVO: Ofício UT 005/2022, Protocolizado
sob o nº 000775/2022, de autoria do Vereador Cristiano Balanga, que solicita seja
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concedido espaço no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão
Ordinária do dia 14/06/2022, para que o Pastor JOSÉ BELARMINO DO NASCIMENTO,
possa discorrer sobre sua atividade religiosa e as contribuições para a melhoria de
qualidade de vida das pessoas que frequentam a Igreja Pentecostal Ministério Missão
dos Apóstolos e as pessoas e empresas que o procuram, bem como, sobre o Dia do
Pastor Evangélico, comemorado no último dia 12 de junho; Protocolizado sob o nº
000827/2022, de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, que solicita seja concedido
espaço no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do
dia 14/06/2022, para que a senhora GISELI TEREZINHA DE SOUZA SOARES
ZEQUINELI, Coordenadora Pedagógica do Projeto Elo da Associação Nova Esperança,
possa proferir pronunciamento referente as “Ações Desenvolvidas no Projeto Elo”;
Protocolizado sob o nº 000838/2022, de autoria do Vereador Carlinho Simião, que solicita
seja concedido espaço no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão
Ordinária do dia 14/06/2022, para que o senhor ARISTON DOS SANTOS MACHADO,
proprietário da empresa Comercial Alimentações, possa proferir pronunciamento
referente ao “Desenvolvimento de sua empresa no Município de São Mateus”;
Protocolizado sob o nº 000846/2022, de autoria dos Vereadores Preta do Nascimento e
Paulo Fundão, que solicita seja concedido espaço no horário da segunda parte do
Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 14/06/2022, para que a senhora NÚBIA
NAMIR LARA LOPES, Coordenadora do Curso de Enfermagem, possa proferir
pronunciamento referente aos “Serviços Prestados ao Município de São Mateus-ES”;
Projeto de Lei nº 007/2022, do Poder Legislativo, que “DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DA PUBLICAÇÃO, POR MEIO DIGITAL E FÍSICO, DE
INFORMAÇÕES RELATIVAS A ESCALA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS
MÉDICOS E COORDENADORES QUE ATUAM NAS DEPENDÊNCIAS DE
ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO”, autoria do Vereador Carlinho Simião.
PROPOSIÇÃO: Indicação nºs 395 e 396/2022 de autoria do Vereador Adeci de Sena,
manutenção, com bloquetes, da rua Graciliano Santos Ramos, localizada no bairro
Colina; manutenção do bueiro pluvial que fica localizado na rua Projetada que liga os
bairros Colina ao Bonsucesso, bem como construção no bairro Colina; Indicação nºs 397
e 398/2022 de autoria do Vereador Carlinho Simião, limpeza e manutenção do valão que
fica localizado na comunidade Ferrugem, (próximo a propriedade do Sr. Faustino) distrito
Nativo de Barra Nova; seja autorizada a escritura pública da área de terra doada em
favor da empresa Volare Veículos LTDA, tendo em vista o cumprimento dos encargos
condicionados na Lei 1.380/2014, datada de 22/08/2014 (vinte e dois de agosto de dois
mil e quatorze); Indicação nºs 399 e 400/2022 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira,
substituição das lâmpadas comuns por outras mais eficientes em luminosidade e custo
(metálica) dos postes de iluminação pública, situados na comunidade Vaversa – Km 16;
construção de teatro no antigo prédio do presídio de São Mateus, situado na rua Dr.
Arlindo Sodré, Centro de São Mateus; Indicação nºs 401 e 402/2022 de autoria do
Vereador Cristiano Balanga, pavimentação da rua Maranhão, localizada no Bairro Santo
Antônio; retomada das obras de construção do CEIM Luigia Ubizzoni Bordoni (Tesouro
da Ilha), localizado no bairro Guriri; Indicação nºs 403 e 404/2022 de autoria do Vereador
Delermano Suim, reposição do abrigo no ponto de ônibus, localizado na Avenida João
XXIII, no bairro Boa Vista (em frente ao Batalhão da Polícia Militar); reforma e ampliação
com construção de mais 03 (três) salas no CEIM Areinha, situado no bairro Pedra
D’água, município de São Mateus – ES; Indicação nºs 405 e 406/2022 do Vereador Isael
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Aguilar, instalação de academia ao ar livre na comunidade do Dilô Barbosa, distrito de
Itauninhas; aquisição de um carro doblô para que possa atender aos pacientes que
possuem problemas renais crônicos, moradores das comunidades de Nova Lima, São
Geraldo, Itauninhas, distrito de Itauninhas e adjacências; Indicação nº 407/2022 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, aquisição de kits de materiais esportivos para que
possa ser distribuído no município de São Mateus; Indicação nº 408/2022 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 de quadra poliesportiva no bairro Liberdade;
Indicação nºs 409 e 410/2022 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, construção de
Centro Esportivo no bairro Aroeira, município de São Mateus; manutenção e instalação
de placas indicativas com nomes e CEP de ruas e logradouros no bairro Aroeira;
Indicação nºs 411 e 412/2022 de autoria do Vereador Paulo Fundão, pavimentação da
rua Jair Barcellos (ladeira da rua 04), localizada no bairro Cacique II; pavimentação da
rua Paraju (ladeira da rua 05), localizada no bairro Cacique II; Indicação nºs 413 e
414/2022 de autoria da Vereadora Preta do Nascimento, pavimentação da rua Ceará,
localizada no bairro Carapina; extensão de rede elétrica com instalação de 7 (sete)
postes com luminárias, na rua 14 (quatorze), lado sul, no bairro Guriri; Requerimento nº
009/2022 de autoria dos Vereadores Delermano Suim e Ciety Cerqueira, realização de
Sessão Ordinária Itinerante, no dia 09 de agosto de 2022, em Nestor Gomes Km – 41,
distrito de Nestor Gomes, que acontecerá na Associação dos Produtos Rurais do Distrito
de Nestor Gomes – APRUNG, conforme preceitua o § 2º, do artigo 2º do Regimento
Interno desta Casa de Leis; Moção nº 032/2022 voto de congratulação do Vereador
Carlinho Simião ao Sr. ARISTON DO SANTOS MACHADO – Proprietário da empresa
Comercial Alimentações, pelo desenvolvimento de sua empresa no município de São
Mateus; Moção nº 033/2022 voto de congratulação da Vereadora Preta do Nascimento
as enfermeiras NÚBIA NAMIR LARA LOPES, VALÉRIA COLOMBI e a Técnica de
enfermagem THAIS ROBERTA DE JESUS NASCIMENTO, pelos relevantes serviços
prestados à área da saúde no município de São Mateus; Moção nº 034/2022 voto de
pesar da Vereadora Ciety Cerqueira aos familiares do Sr. PABLO HENRIQUE SOUZA
FABEM, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 12 de junho de 2022. Em seguida,
o Senhor Presidente realizou a entrega do certificado de congratulação a senhora Priscila
e seu esposo Eduardo, que de imediato o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
senhor Eduardo que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os
presentes, que agradeceu a todos os Edis pela homenagem. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio que agradeceu ao trabalho do
Eduardo que tem realizado com os idosos do Município. Ato contínuo, o Senhor
Presidente convidou as senhoras GISELI TEREZINHA DE SOUZA SOARES ZEQUINELI
e a agricultora Sara Silveira e os senhores Pastor JOSÉ BELARMINO DO NASCIMENTO
e o seu filho Jessé, ARISTON DOS SANTOS MACHADO sua esposa Patrícia e a
Nutricionista e a senhora NÚBIA NAMIR LARA LOPES, Thais e Valéria do curso de
enfermagem, para assentarem no banco de honra desta augusta Casa de Leis, de
imediato, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Pastor Belarmino, que iniciou sua
fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu a homenagem
ao Vereador Cristiano por ter lembrado do dia do Pastor celebrado no dia 12 de junho,
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relatou sobre a importância do trabalho do pastor dentro da comunidade cristã,
agradeceu a todos pelo carinho. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Vereador Delermano Suim, que agradeceu ao Vereador Cristiano por ter lembrado do
dia do Pastor, lembrou do compromisso que tem com Deus e com povo, da missão que
tem em levar a palavra de Deus a todos. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Cristiano Balanga que agradeceu ao Pastor Belarmino pelo trabalho
de evangelização, fez memória da história de vida do Pastor do José Belarmino. Ato
contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a senhora Giseli de Souza que iniciou
sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, é responsável pelo
Projeto Elo dentro da Associação Nova Esperança, agradeceu a Vereadora Ciety
Cerqueira pela presença na Associação e por ter se disponibilizado em conhecer como
funciona o projeto, a Vereadora partilhou sua trajetória de vida como pedagoga da escola
do campo, agora como Vereadora, como representante de movimentos sociais do
campo, relatou que falar da Associação Nova Esperança é falar da sua história de vida,
pois grande parte da sua vida passou lá e hoje leciona na instituição; hoje a Associação
Nova Esperança completa 52 anos de história, ela foi fundada em 1970 por um casal de
italianos missionários, dona Luiggia e Egidio Bordoni; a Associação possui a sede própria
localizada na Rodovia Governador Mário Covas, nº 426, no Município de São Mateus;
desde a sua fundação a Associação realizou trabalhos na área educacional e assistência
social voltados para crianças e adolescentes e famílias em situações de vulnerabilidades;
em 2016 a Associação precisou reformular suas atividades sociais, após um diálogo com
os representantes da Associação juntamente com a Prefeitura Municipal de São Mateus,
também as organizações sociais, a comunidade e os órgãos que compõem a rede
assistencial, percebeu que a necessidade de ofertar serviços voltados para adolescentes
de 14 a 17 anos, pois antes eram voltados somente para crianças e em 2016 foram
reformulados para atender a faixa etária de 14 a 17 anos; então em 2017 já começaram
a ingressar o trabalho no mundo o trabalho da assistência social, conhecido hoje como
Projeto Elo, que atende adolescentes, que os serviços prestados são: Serviços de
Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFC), Oficinas de qualificações para o
mercado de trabalho, esses são os trabalhos do Projeto Elo dentro da Instituição
“Associação Nova Esperança”; a instituição está regulamentado no órgão sócio
assistencial, trabalha juntamente com a rede de proteção básica que é o Cras, Creas,
Conselho Tutelar, Comas e outros órgãos que prestam serviços para a Assistência
Social. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a senhora Sara Silvera,
que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, falou um
pouco sobre sua formação, é graduada em engenharia de produção e hoje estuda
fisiologia vegetal e é agricultora, apresentou o trabalho da horta que a mesma juntamente
com os alunos da Associação Nova Esperança produz dentro da instituição; relatou que
seu trabalho hoje é na produção de produtos agroecológicos, produtos orgânicos, que
não afeta a saúde do ser humano e nem o meio ambiente, todo insumo que é utilizado
na produção dos produtos agroecológicos são produzidos na Associação ou nos
vizinhos, para que possam produzir alimentos saudáveis; realizam trabalhos de entrega
de feiras verdes, entrega em domicílios, entregas nas feiras livres em Guriri, Inocop;
realizam um piquenique na horta, com várias programações em uma manhã de sábado,
expõem também nesse dia o que produzem na horta da Associação; a empresa Gran
Café está investindo dentro da Associação Nova Esperança e as agricultoras estão
responsáveis por acompanhar as crianças em um projeto que a empresa realiza na
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execução de uma horta escola que está sendo montada, de um galinheiro, minhocário,
o objetivo desse projeto é que as crianças possam produzir os próprios alimentos dentro
da Associação; essa é a intenção também da educação ambiental, da criança crescer
com a responsabilidade da consciência do que prejudica o meio onde vive e que
automaticamente prejudica ele mesmo. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a
palavra a Vereadora Preta que parabenizou o trabalho o projeto e expressou o carinho
que tem pela Associação Nova Esperança. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu
a palavra ao Vereador Adeci de Sena, que relatou sobre a perda de investimento para
os projetos das associações que envolvem educação das crianças. A seguir, o Senhor
Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety que relatou que a manifestação que
estão colhendo as respostas positivas para o projeto, relatou sobre o projeto está
salvando as vidas das crianças que frequentam a Associação Nova Esperança, convidou
a todos os Vereadores para realizarem uma visita na Associação. Ato contínuo, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao senhor Ariston Machado, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez a apresentação de sua
empresa que se iniciou em 2017, na abertura de um restaurante popular bem na época
de uma escassez de emprego, foi um desafio grande mas conseguiram vencer, durante
a pandemia, foi convidado por uma empresa petrolífera que os convidaram a servir
comida para esta empresa, surgiu algumas dificuldades, e com o tempo resolveram
fechar o restaurante e abrir uma cozinha industrial e começaram a atender diversas
empresas de dentro do Município e Municípios vizinhos até Estados vizinhos; apresentou
um vídeo de como surgiu a empresa “Comercial Alimentação”. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra a nutricionista da empresa que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, que relatou sobre os serviços
prestados as empresas que contrataram e os estudos que realizam para melhor atender
a cada empresa. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Delermano que parabenizou ao Vereador Carlinho por ter trazido o Ariston e sua família
para apresentar sua empresa para a cidade e por deixar um legado para São Mateus. A
seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião que
parabenizou ao Ariston pelo trabalho dentro de São Mateus, expressou sobre o desejo
de querer ajudar a expandir a empresa do amigo Ariston. Ato contínuo, o Senhor
Presidente realizou a entrega do certificado de congratulação ao senhor Ariston. A seguir,
o Senhor Presidente concedeu a palavra a senhora Núbia Namir Lara Lopes, que iniciou
sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que hoje está
como Coordenadora do curso de Enfermagem na faculdade UNIVC que se localiza no
Município de São Mateus que é cidade onde acontece os estágios, a Núbia é enfermeira
há 08 anos. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a senhora Valéria,
que relatou sobre a semana da enfermagem que acontece dos dias 12 ao dia 20 de maio,
relatou sobre o símbolo da enfermagem, e da história da enfermagem, agradeceu a
homenagem da Vereadora Preta, relatou que está representando os profissionais em
enfermagem, se formou na Universidade Federal do Ceará, tem 21 anos de profissão,
relatou que foi a 5ª enfermeira a chegar em São Mateus e é Cearense de nascimento e
Mateense de coração, logo após sua chegada em São Mateus há 21 anos atrás, iniciou
a estratégia da Unidade de Saúde Familiar de bairros, relatou que já trabalhou na escola
técnica Master, na UNIVC, Unidades de Saúdes, dentro das Secretarias de Saúdes,
grande parte dos profissionais da enfermagem é feminina. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Isael Aguilar, que parabenizou a Preta que
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trouxe as enfermeiras para explanar e tirar algumas dúvidas. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que fez memória da gestão
no Roberto Silvares, e parabenizou pelo trabalho. A seguir, o Senhor Presidente
concedeu palavra ao Vereador Gilton Gomes, que parabenizou a Valéria pelo trabalho
que sempre realizou dentro da saúde. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Cristiano Balanga que parabenizou a classe da enfermagem pela
luta dentro da pandemia e no salvamento de vidas. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra a Vereadora Ciety, que parabenizou as enfermagens pelo belíssimo
trabalho que as mesmas desenvolvem na saúde. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra a Vereador Preta que solicitou que passassem um vídeo que a
Deputada Janete de Sá enviou para as enfermeiras Valeria e Nubia e técnica em
enfermagem Thais parabenizando pela homenagem, e a Vereadora Preta agradeceu ao
trabalho que as mesmas tem realizado dentro do ensino e da saúde no Município. Em
seguida, o Senhor Presidente realizou a entrega do certificado de congratulação as
profissionais de enfermagem. GRANDE EXPEDIENTE: com 07 (sete) 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 “Nós
sabemos que São Mateus é município promissor no norte do estado, temos grandes
oportunidades de crescermos e desenvolvermos. Venho falando aqui que devemos
ajudar a incentivar que as empresas venham para São Mateus, para que seja alavancado
em nosso município vagas de emprego, aumento da economia, assim como visibilidade
positiva perante todo estado e até mesmo o país. Penso que buscar portas abertas, e
estreitar relacionamentos com os empresários seja o melhor caminho em busca de
crescimento e desenvolvimento. Venho pedindo reiteradas vezes, que o executivo
municipal estreite relações com as empresas, mas não vem adiantando o meu pedido.
Frente a isto, estou procurando estreitar relações com as empresas. Semana passada
estive na Volare, onde fui muito bem recebido e tivemos uma boa conversa e acredito
que tenhamos estreitado relações. Eles contam com nosso apoio. Visitei também, em
conjunto com os outros edis, a empresa Suzano, visita esta que considerei de suma
importância. Recorrentemente a empresa é atacada inclusive pelo executivo municipal,
alegando que o eucalipto empobrece o solo. Percebi então, que há falta de conhecimento
técnico, voltado a plantação de eucalipto. Além disso, visitei também a empresa Oxford,
grande empresa em nosso município. Acredito também que começamos a formar um
elo. As parcerias com as empresas, os incentivos, são de suma importância para que
outras empresas também sejam atraídas para nosso município e, além disso, para que
as empresas que aqui já estão instaladas não vão embora. Precisamos aumentar a
economia do nosso município e gerar emprego. Temos jovens formando nas
universidades do nosso município que precisam fazer estágios e não tem vagas aqui em
São Mateus, além disso temos os recém-formados que precisam de oportunidades de
emprego. 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. Rogou por suas indicações que são: Limpeza e manutenção do
valão que fica localizado na comunidade Ferrugem, (próximo a propriedade do Sr.
Faustino) distrito Nativo de Barra Nova; seja autorizada a escritura pública da área de
terra doada em favor da empresa Volare Veículos LTDA, tendo em vista o cumprimento
dos encargos condicionados na Lei 1.380/2014, datada de 22/08/2014 (vinte e dois de
agosto de dois mil e quatorze). A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
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Vereador Adeci de Sena, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos
os presentes, fez memória da reunião que teve na região do Nativo de Barra Nova no
Centro comunitário, agradeceu a população que esteve presente levando as demandas
da comunidade, relatou que estará em Jacaraípe levando as situações dos pescadores
do Município no seminário e logo depois em Brasília buscando benefícios para o setor
da pesca do Município, relatou sobre a visita que fizeram na Suzano conhecendo sobre
os trabalhos que ela desempenha, agradeceu ao Secretário Albino que está atendendo
ao pedido da comunidade . Rogou por suas indicações que são: Manutenção, com
bloquetes, da rua Graciliano Santos Ramos, localizada no bairro Colina; Manutenção do
bueiro pluvial que fica localizado na rua Projetada que liga os bairros Colina ao
Bonsucesso, bem como construção no bairro Colina, o Vereador Adeci solicitou que os
11 Vereadores assinassem juntamente com o mesmo. Ato contínuo, o Senhor Presidente
concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua fala cumprimentando
a Mesa Diretora e todos os presentes e parabenizou ao Vereador Isael Aguilar que está
parabenizando neste dia. Rogou por suas indicações que são: Substituição das
lâmpadas comuns por outras mais eficientes em luminosidade e custo (metálica) dos
postes de iluminação pública, situados na comunidade Vaversa – Km 16; Construção de
teatro no antigo prédio do presídio de São Mateus, situado na rua Dr. Arlindo Sodré,
Centro de São Mateus, nesta indicação a senhora Vereadora convidou o Presidente para
que assinasse juntamente com a mesma. Fez memória do momento de tristeza da
comunidade Nova Verona, o jovem trabalhava na comunidade do Patrimônio do 15,
sofreu um acidente, a máquina colhedeira o atropelou durante a execução de seu
trabalho; relatou sobre o trabalho que foi finalizado no Córrego do Mata Sede e região.
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 limpeza que está acontecendo na cidade, e sobre a conscientização que precisa
começar em casa; relatou sobre o contrato assinado das áreas verdes no Município;
fiscalizou os carros que estão entregando água no interior; relatou sobre uma reunião
que teve nas escolas do Seac e da Paulista onde serão instaladas escolinhas de futebol;
relatou sobre a reunião que teve com a Suzano, e quer que a mesma apresente um
projeto social que atende a comunidade; relatou sobre as manutenções das escolas
municipais, a Prefeitura realizou a transferência de 500 mil reais para as escolas para
troca de lâmpadas dentre outras melhorias; teve 04 instalações de refletores nas quadras
da comunidade da Paulista; e está finalizando os projetos de 10 Unidades de Saúde do
Município; no dia 11 de junho teve confraternização com escola do Vila Verde; teve
também cavalgada no Rodocon no sábado; na segunda feira esteve na escola “Lilazina”
para que seja feita uma reforma; participou de um projeto contra o trabalho infantil da
Assistência Social; relatou que no dia 12 de junho foi o dia dos namorados e dia do
Pastor, que fez homenagem ao Pastor José Belarmino. Rogou por suas indicações que
são: Pavimentação da rua Maranhão, localizada no Bairro Santo Antônio; retomada das
obras de construção do CEIM Luigia Ubizzoni Bordoni (Tesouro da Ilha), localizado no
bairro Guriri. Em seguida, o Senhor Presidente prorrogou a sessão por mais uma hora
de acordo com o artigo 88 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, que relatou sobre a visita que
realizaram à empresa Suzano, onde a diretoria da empresa colocou na pauta da reunião
a ideia do Vereador Delermano sobre fertilizantes, que a empresa quer ajudar a cidade
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a desenvolver; relatou que no dia 12 foi celebrado o dia do Pastor e homenageou os
Pastores que colocam suas vidas a disposição da evangelização; agradeceu ao Prefeito
Daniel e ao Secretário Albino pelo atendimento das reivindicações do Vereador. Rogou
por suas indicações que são: Reposição do abrigo no ponto de ônibus, localizado na
Avenida João XXIII, no bairro Boa Vista (em frente ao Batalhão da Polícia Militar);
Reforma e ampliação com construção de mais 03 (três) salas no CEIM Areinha, situado
no bairro Pedra D’água, município de São Mateus – ES. 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, agradeceu ao colega Vereador
Adeci por ter ido ao Bairro Colina visitar e compartilhar com o mesmo a angústia e as
necessidades daquela comunidade, relatou que o mesmo pode constatar que aquele
bairro é um local que precisa ser olhado de perto, relatou que irá marcar uma agenda
com a comunidade para que todos os Vereadores possam estar juntos colhendo as
demandas do local para buscar melhorias; fez memória da visita que realizou na empresa
Suzano, teceu elogios aos trabalhos que tem realizado e há mais de 15 dias a empresa
colocou seu maquinário para consertar a estrada onde trafega moradores na região do
interior da Aroeira. Rogou por suas indicações que são: Construção de Centro Esportivo
no bairro Aroeira, município de São Mateus; Manutenção e instalação de placas
indicativas com nomes e CEP de ruas e logradouros no bairro Aroeira. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta do Nascimento “quero
primeiramente cumprimentar a Mesa, cumprimentando o Presidente Paulo Fundão e
assim eu cumprimento todos os membros da Mesa quero cumprimentar a todos os
Vereadores presentes nesta Casa de Leis. Quero cumprimentar a todos os presentes no
plenário e por fim quero cumprimentar a todos os internautas que nos assistem pelas
redes sociais quero deixar um agradecimento especial também a toda a minha
assessoria pelo apoio e lealdade. O trabalho não para meus amigos, e neste mês de
junho em que se comemora as festividades juninas estive na localidade de São Geraldo
prestigiando o arraiá dos namorados, parabéns a organizadora Neia e toda a família e
moradores daquela localidade, a festa estava linda; estive também no bairro Morada do
Ribeirão também prestigiando a nossa amiga Missionária Juliana com o culto mulheres
que inspiram. quero deixar o meu abraço a todas que ali estiveram; quero aqui agradecer
a diretora Ariadna e família pela recepção em sua residência com maravilhoso café da
tarde, espero retornar mais vezes. Nossas indicações desta semana, são as seguintes:
pavimentação da rua Ceará no bairro Carapina; extensão de rede elétrica com instalação
de 7 (sete) postes com luminárias, na rua 14 (quatorze), lado sul, no bairro Guriri. Por
fim quero deixar os meus parabéns ao Vereador Isael que hoje está completando
aniversário, parabéns Vereador e que deus te abençoe. E amanhã meu grande líder e
amigo Senador Marcos Du Val também está aniversariando. Esse homem íntegro e
trabalhador que nunca me desamparou. deixo a você senador meu abraço fraterno e
desejo tudo de maravilhoso que a vida tem a te oferecer. Quero encerrar meu discurso
de hoje com uma frase do escritor Sergio Cortella: Existem pessoas que deixam de fazer
o que precisa ser feito e sempre apontam a responsabilidade para fora de si mesmas.
Muito obrigada!” Ato contínuo, o Senhor Presidente acusou o recebimento do
requerimento assinado pelos Vereadores Cristiano Balanga, Adeci de Sena, Ciety
Cerqueira, Gilton Gomes, Kacio Mendes, Preta do Nascimento, Isael Aguilar e
Delermano Suim, de acordo com o artigo 162 inciso IV do Regimento Interno desta Casa
de Leis, requerendo a inclusão dos Projeto de Lei nº 026/2022, de autoria do Poder
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Executivo, que “DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO
INCISO VIII DO ART. 116 § 10, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; Projeto de Lei nº 027/2022, de autoria do Poder
Executivo, que “AUTORIZA A REVERSÃO DE IMÓVEL DOADO ATRAVÉS DA LEI
MUNICIPAL Nº 092/1990, ALTERADA PELAS LEIS 134/1990, 240/1992 E 085/2001”;
Projeto de Lei nº 028/2022, de autoria do Poder Executivo, que “AUTORIZA A
REVERSÃO DE IMÓVEL DOADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 712/2000”, 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: Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão as indicações nºs 395 a
414/2022, em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano
Balanga que rogou por suas indicações Pavimentação da rua Maranhão, localizada no
Bairro Santo Antônio; retomada das obras de construção do CEIM Luigia Ubizzoni
Bordoni (Tesouro da Ilha), localizado no bairro Guriri. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que rogou por suas indicações
Reposição do abrigo no ponto de ônibus, localizado na Avenida João XXIII, no bairro Boa
Vista (em frente ao Batalhão da Polícia Militar).; Reforma e ampliação com construção
de mais 03 (três) salas no CEIM Areinha, situado no bairro Pedra D’água, município de
São Mateus – ES. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador
Isael Aguilar, Instalação de academia ao ar livre na comunidade do Dilô Barbosa, distrito
de Itauninhas; Aquisição de um carro doblô para que possa atender aos pacientes que
possuem problemas renais crônicos, moradores das comunidades de Nova Lima, São
Geraldo, Itauninhas, distrito de Itauninhas e adjacências. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes que rogou por suas
indicações Aquisição de kits de materiais esportivos para que possa ser distribuído no
município de São Mateus; construção de quadra poliesportiva no bairro Liberdade. A
seguir, o Senhor Presidente submeteu em votação as indicações nº s 395 a 414/2022,
tendo sido aprovadas por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em
discussão e votação do Requerimento de no 009/2022, tendo sido aprovado por
unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em discussão as Moções nºs 032
a 035/2022, em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho
Simião, que fez um destaque na moção de congratulação ao senhor Ariston Machado
onde contou sua história de vida dentro do Município. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que relatou sobre o Pastor Belarmino
que tem doado sua vida em prol do evangelho. A seguir, o Senhor Presidente submeteu
em votação as moções nºs 032 a 035/2022, tendo sido aprovadas por unanimidade. Em
seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, em 2º 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 da Redação Final, (de acordo com Art. 158,
III do Regimento Interno, que diz que encerrada a discussão, sem emendas, é
considerada aprovada, sem votação) do Projeto de Lei nº 017/2022, de autoria do Poder
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Executivo, que “ESTABELECE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O
EXERCÍCIO DE 2023”, considerado aprovado sem votação. Em seguida, o Senhor
Presidente submeteu em discussão e votação, em 2º Turno, do Projeto de Resolução nº
002/2022, de autoria da Mesa Diretora, 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”, tendo sido aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor
Presidente submeteu em discussão e votação o Projeto de Lei nº 026/2022, de autoria
do Poder Executivo, que “DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E DO INCISO VIII DO ART. 116 § 10, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, tendo sido aprovado por unanimidade.
Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação o Projeto de Lei nº
027/2022, de autoria do Poder Executivo, que “AUTORIZA A REVERSÃO DE IMÓVEL
DOADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 092/1990, ALTERADA PELAS LEIS 134/1990,
240/1992 E 085/2001”, tendo sido aprovado com dois contrários dos Vereadores Lailson
da Aroeira e Carlinho Simião. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em discussão e
votação o Projeto de Lei nº 028/2022, de autoria do Poder Executivo, que “AUTORIZA A
REVERSÃO DE IMÓVEL DOADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 712/2000”, tendo
sido aprovado com dois votos contrários dos Vereadores Lailson da Aroeira e 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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