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Ata nº 027/2022 da reunião da 25ª Sessão Ordinária, realizada aos 21 (vinte e um) 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 Delermano Suim
realizasse a leitura da Bíblia Sagrada, em consonância com o parágrafo único do art. 79
do Regimento Interno da CMSM. PEQUENO EXPEDIENTE: Ato contínuo, o Senhor
Presidente solicitou 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 nº 026/2022, 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: protocolizado sob o nº 000880/2022, datado de 20/06/2022, da Secretaria
Municipal de Pesca e Aquicultura da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha
Convite convidando para participar da cerimônia da 1ª Etapa da entrega de mais de 300
RGPS (Carteirinha de Pesca), aos pescadores artesanais do Município de São Mateus,
a realizar-se no dia 01 de julho de 2022, às 09:30 horas no Auditório da Prefeitura
Municipal de São Mateus-ES; OF/PMSM/SMGAB Nº 323/2022, protocolizado sob o nº
000884/2022, datado de 20/06/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha Projeto de Lei nº 029/2022; Projeto de Lei nº 029/2022, que “FIXA TARIFAS
DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; OF/PMSM/SMGAB Nº 320/2022, protocolizado sob o nº
000885/2022, datado de 20/06/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha resposta das Indicações nºs 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403,
404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413 e 414/2022; OF/PMSM/SMGAB Nº
319/2022, protocolizado sob o nº 000886/2022, datado de 20/06/2022, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha resposta do Requerimento nº 007/2022;
OF/PMSM/SMGAB Nº 318/2022, protocolizado sob o nº 000887/2022, datado de
20/06/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei Complementar
nº 141/2022; Lei Complementar nº 141/2022, 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”; OF/PMSM/SMGAB Nº
315/2022, protocolizado sob o nº 000888/2022, datado de 20/06/2022, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha Lei nº 2.061/2022; Lei nº 2.061/2022, 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 316/2022, protocolizado sob o nº 000889/2022, datado de
20/06/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei nº 2.062/2022;
Lei nº 2.062/2022, que “AUTORIZA A REVERSÃO DE IMÓVEL DOADO ATRAVÉS DA
LEI MUNICIPAL 712/2000”; OF/PMSM/SMGAB Nº 317/2022, protocolizado sob o nº
000890/2022, datado de 20/06/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
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encaminha Lei nº 2.063/2022; Lei nº 2.063/2022, que “DISPÕE SOBRE A
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A 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”.PODER LEGISLATIVO: Emenda à Lei Orgânica nº 049/2022, 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”; Emenda à Lei
Orgânica nº 050/2022, 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”; Lei nº 2.059/2022, que
“DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO PRIORITÁRIO AO PORTADOR DE DIABETES
NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO
MATEUS, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES QUE NECESSITEM DE JEJUM
TOTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; Resolução nº 003/2022, 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”; Protocolizado sob o nº 000892/2022, de autoria da
Vereadora Ciety Cerqueira, que solicita seja concedido espaço no horário da segunda
parte do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 21/06/2022, para que o senhor
FÁBIO DO NASCIMENTO, possa proferir pronunciamento referente “a indicação que
solicita ao Poder Executivo, a instalação do CER – Centro Especializado em Reabilitação
para pessoas com Deficiência, na antiga estrutura do Pronto Socorro”. Em seguida, o
Senhor Presidente convidou o senhor FÁBIO DO NASCIMENTO e a senhora Cida para
assentarem no banco de honra desta augusta Casa de Leis, de imediato, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao senhor FÁBIO DO NASCIMENTO que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, se apresentou, agradeceu aos
pais dos filhos com TEA pela presença na sessão, relatou que representa o grupo de
pais de filhos com TEA (Transtorno do Espectro Autista), tem uma filha com TEA, foi
diagnosticada com 03 anos de idade e hoje está com 06 anos; relatou que já esteve
presente nesta Casa de Leis convidando os nobres Edis para conhecer o Movimento dos
pais de filhos com TEA e que agora é a segunda vez que volta para pedir a ajuda na
causa bastante sofrida, e que sejam porta voz dessa causa, e na época o Fábio esteve
presente para falar sobre o grande encontro que tiveram em abril desse ano; expressou
que a seu retorno a esta Casa de Leis é para uma convocação por mais atenção de
todos pela causa, pois os pais que buscam tratamento para seus filhos tenham boa
qualidade de vida, tem todo o respeito pelos nobres Edis e desejam que os mesmos os
ajudem nessa luta; relatou que retirar uma pessoa com TEA de sua rotina é uma
dificuldade, e principalmente levá-la para outro Município para fazer tratamento, pois só
em Nova Venécia tem um centro de tratamento especializado; clamou aos nobres Edis
que apoiassem a indicação da Vereadora Ciety Cerqueira de transformar o antigo Pronto
Socorro no Centro Especializado em TEA. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu
a palavra a senhora Cida Britto, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e
todos os presentes, relatou que está na direção da APAE de São Mateus; hoje a APAE
atende a 203 pessoas com deficiência, não discriminando nenhum tipo de deficiência,
desde que seja PcD (Pessoas com Deficiência) é o público alvo da instituição, nos
últimos anos o cenário tem mudado bastante com a visibilidade que esse público vem
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tendo, com o aumento do conhecimento as famílias estão desmistificando as deficiências
e buscando qualidades de vida para a seus filhos e familiares e buscando tratamento
qualificado, e hoje a APAE é um espaço ineficiente para atender a todos os deficientes e
que está com lista de espera, e precisam de um espaço maior para atender a esse
público; relatou que hoje a APAE não tem nenhum convênio de saúde, depois da Lei nº
13019/2014, enquanto ONG’s não se pode ter mais convênios a não ser com a saúde,
dos 203 meninos e meninas que são atendidos pela instituição, 57 são autistas, nesses
últimos 30 dias, pessoas que não frequentam a APAE, mas passou pela instituição para
fazer uma consulta neurológica, e tem mais 13 pessoas aguardando consultas com a
neuropediatra, e se tem certeza que quando chega a procurar é que o diagnóstico será
de autismo, e tem 50 alunos que faz parte desse grupo querendo entrar na instituição,
maioria do público que frequenta a APAE é para passar por neuropediatra; hoje a APAE
está equipada para atender, mas necessitam de profissionais; o CER de Nova Venécia
atende 14 Municípios do norte do Estado, e não dá conta, e de lá encaminham para os
Municípios de origens mas não tem um Centro de Atendimento para dar continuidade ao
tratamento, a instituição necessita de recursos humanos, de profissionais para atender
a demanda que vem encaminhada; o Estado prometeu um psiquiatra para atendimento
dos alunos e pacientes que buscam atendimento na APAE, e é um desgaste de ir e vir
para ter atendimento no CER em Nova Venécia, e muitas das vezes o Município não dá
vazão, fez o convite a todos os nobres Edis que desejarem conhecer a APAE, os
trabalhos que são realizados, ver como podem trabalhar juntos, pois é hora de
trabalharem juntos em prol de uma causa justa e humana. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra a senhora Ludinéia, relatou que é mãe solteira de dois
filhos autistas o João Pedro tem 11 anos, o João Pedro é transplantado das vias urinárias,
tem ansiedade infantil, epilepsia, e foi diagnosticado com câncer na tireoide, faz parte
de um grupo de estudo da UCAN do Hospital Universitário, vai 03 vezes por semana a
Vitória levar o João Pedro, faz todo tipo de terapia no local, mas precisa ficar medicado
24 horas por dia, o grau do autismo dele é inibidor, quieto e chora o tempo todo; relatou
que a luta não é somente de uma mãe é um grupo de mães; tem uma filha mais nova a
Hortência, de 04 anos, que tem autismo, surto psicótico, ansiedade infantil, transtorno
bipolar, faz atendimento na APAE de Nova Venécia já tem 02 anos, vai duas vezes por
semana; relatou que sua filha chora o dia todo, que já foi denunciada por esse motivo e
quase tiraram sua filha, e esses atendimentos é grande necessidade e importância na
qualidade de vida das crianças adoecidas psiquicamente. Suplicou aos Vereadores que
fizessem políticas públicas na saúde mental. Retomando a fala o senhor Fábio rogou
que os nobres Edis marcassem uma agenda com os Deputados, Senadores para que
viabilizassem esse benefício para São Mateus. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Isael Aguilar, que relatou sobre a dificuldade em ter um
filho diagnosticado com TEA, e quer ajudar a amenizar o sofrimento dos pais e querem
levar ao Executivo. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci
de Sena, parabenizou a Ciety por trazer os pais do Movimento dos pais de filhos com
TEA, e expressou sua emoção sobre ver o sofrimento dos pais, e vão fazer de tudo para
trazer uma APAE com mais profissionais para o Município. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, relatou sobre a bancada
de Deputados que os nobres Edis podem estar buscando uma maneira de ajudar ao
Movimento, colocou-se à disposição da APAE. Ato contínuo, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião que parabenizou a Vereadora Ciety
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pela indicação, a Cida e o Fábio pela luta, colocou-se a disposição na luta pela CER no
Município. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta, que
parabenizou a Vereadora Ciety pela iniciativa da indicação pelo movimento dos “Pais dos
Filhos Autistas”, relatou que enquanto assessora do Senador Marcos do Val, buscou
benefícios para a APAE de Marilândia, e no Município de Conceição da Barra buscou
benefícios para centro de referência para autistas, porém para trazer um CER para São
Mateus é necessário projetos e isso é o que desejam fazer, projetos que tragam
qualidade de vida para as pessoas com autismo e outras deficiências do Município;
colocou-se a disposição do movimento. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Delermano Suim que parabenizou a Ciety pela indicação, e acredita
que assim como todos os nobres Edis estão aptos a assinar juntamente com a Vereadora
Ciety essa indicação, pois é uma causa nobre, é uma causa que precisam estar unidos
por essa luta, pois temos dentro de casa, filhos, sobrinhos, netos ou filhos de amigos;
como a Cida relatou que tem uma lista de espera por conta de espaço e recurso humano,
será necessário todos buscarem apoio Federal, Estadual e Municipal, pois o único
objetivo é dar a essas pessoas com deficiência e a qualidade de vida; colocou-se à
disposição da APAE e do Movimento “Pais de filhos com Autismo”. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira, relatou que já passou
por tudo aquilo que a mãe Ludinéia tentando buscar uma solução que no momento não
conseguia ver saída, não era um caso de autismo, mas era algo parecido que era o
alzheimer, relatou que juntamente com os demais nobres Edis abraçará a causa e irá a
luta; fez uma observação que no relato da Cida e do Fábio que há necessidade da
existência de um projeto mas o pedido de socorro é de imediato que está faltando são
especialistas para atender as demandas que estão sendo encaminhadas para a APAE,
então o caminho é procurar o Secretário de Saúde para dar prioridade para esse caso,
pois são casos que não podem deixar de serem atendidos; colocou-se a disposição para
ajudar na luta. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton
Gomes, que parabenizou a Vereadora Ciety por ter trazido a equipe da APAE e o Fábio
líder do movimento “Pais dos filhos com autismo”, para tirarem as dúvidas da população
e dos nobres Edis sobre o trabalho realizado pela instituição e das dificuldades que a
instituição tem encontrado para atender as demandas recebidas para continuidade de
tratamento; relatou que essa bandeira é uma bandeira de todos e que estão todos juntos
para contribuir nessa luta. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Kacio Mendes, parabenizou a Vereadora Ciety pela indicação por ter olhado
por uma causa nobre; parabenizou a equipe da APAE, profissionais que atuam na
instituição, pais e alunos que lutam pelo bem estar dessas crianças, impossível não se
emocionar com depoimentos de pais, o que nos basta é arregaçar as mangas e ir em
busca de qualidade de vida e benefícios para nossas crianças, é necessário convocar o
Secretário Henrique e na certeza que o mesmo irá atender a esse pedido; relatou sobre
a visita que fez na APAE após o convite, observou que realmente as instalações já estão
necessitando de um espaço maior, colocou-se a disposição. Ato contínuo, o Senhor
Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety agradeceu a participação de cada um
na sessão, pois é de extrema importância; agradeceu ao Presidente por ter deferido o
requerimento de uso da tribuna; relatou que também tem uma filha com 32 anos que
certa vez foi procurar um profissional e teve a dificuldade de encontrar um profissional
que acolhesse a demanda como deveria acolher e não expondo a sua filha como a expôs
há 32 anos, e se compadeceu da dor das mães que buscam qualidade de vida para seus
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filhos e sabe o quão difícil é a luta; relatou que tem um filho adotivo que tem um filho que
por falta de profissionais e de medicações teve que ser retirado da escola pois estava
agredindo todos na escola, relatou que logo o CER estará no prédio do antigo Pronto
Socorro para atender não somente esse público mas todo o público que precisar de um
atendimento especializado; a Vereadora Ciety Convidou a todos os Vereadores
presentes a assinarem juntamente com ela a indicação nº 419/2022 a qual foi anuído por
todos os nobres Edis. PROPOSIÇÃO: Indicação nºs 415 e 416/2022 de autoria do
Vereador Adeci de Sena, implantação de Casa das Associações no município de São
Mateus; criação de pontos de ônibus com construção dos respectivos abrigos no distrito
Nativo de Barra Nova, conforme segue: Barra Nova Sul (em frente a rotatória), Barra
Nova Norte (ao lado da Escola Alice), Campo Grande (ao lado da Igreja Católica São
Jorge), Urussuquara (em frente ao farol), Barra Seca (perto da Igreja Evangélica Deus é
Amor), Sítio da Ponta (em frente a casa do Sr. Finado Pimenta), Gameleira (próximo da
casa do Sr. Pedro Santos); Indicação nºs 417 e 418/2022 de autoria do Vereador Carlinho
Simião, aquisição de mudas de pimenta-do-reino, coco, café e outras espécies, para
distribuição aos pequenos produtores rurais fixados às margens da rodovia Miguel Curry
Carneiro, desde o Córrego do Bamburral e em toda a região pertencente ao distrito de
Nestor Gomes; aquisição de mudas de frutíferas e de outras espécies, para distribuição
aos pequenos produtores rurais da região Nativo de Barra Nova, distrito Nativo de Barra
Nova; Indicação nºs 419 e 420/2022 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, a
instalação do CER – centro especializado em reabilitação, na antiga estrutura do pronto
socorro, situada na avenida José Tozze, no bairro Boa Vista; reforma bem como
instalações de novos abrigos nos pontos de ônibus situados ao longo da Rodovia Miguel
Curry Carneiro; Indicação nºs 421 e 422/2022 de autoria do Vereador Cristiano Balanga,
extensão de rede elétrica com instalação de cinco postes com luminárias na rua
projetada “A”, localizada ao final da rua Das Castanheiras, no bairro Guriri, sentido praia;
construção de um “Campo Bom de Bola”, ao lado da quadra da EMEF Professora
Herinéa Lima Oliveira, no bairro Guriri; Indicação nºs 423 e 424/2022 de autoria do
Vereador Delermano Suim, manilhamento da rua José Paganini localizada no bairro
Ideal, que liga à rua José Bino de Sant’anna no bairro Universitário (para interligar ao
Projeto Araçá); sinalização com pintura de faixas de pedestre e redutores de velocidade
na ladeira do bairro Bonsucesso ao bairro Aroeira; Indicação nºs 425 e 426/2022 de
autoria do Vereador Gilton Gomes, calçamento da rua São Sebastião, situada no bairro
Bela Vista; calçamento das ruas Manoel Mercedes e Domingos Felismino, situadas no
bairro Bela Vista; Indicação nºs 427 e 428/2022 de autoria do Vereador Isael Aguilar,
construção de redutor de velocidade (quebra-molas) na Avenida Coronel Mateus Cunha,
localizada no bairro Sernamby; abertura de poço artesiano na comunidade Nova Vista,
distrito de Itauninhas; Indicação nº 429/2022 de autoria dos Vereadores Kácio 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 Unidade Básica de Saúde (UBS), no bairro Liberdade; Indicação nº
430/2022 de autoria dos Vereadores Kácio 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 caminhões-pipa
para o município de São Mateus; Indicação nºs 431 e 432/2022 de autoria do Vereador
Lailson da Aroeira, elaboração de cronograma mensal e programação de serviços a
serem executados pelas equipes padrão (capina, retirada de areia e pintura de meio-fio)
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equipe de varrição, equipe mecanizada (retirada de entulho, durante a vigência do
contrato da empresa; criação de cronograma de capina e limpeza das EMEF’s e CEIM’s
do município de São Mateus-ES; Indicação nºs 433 e 434/2022 de autoria do Vereador
Paulo Fundão, pavimentação da rua São Paulo, situada no bairro Litorâneo;
pavimentação da rua Nossa Senhora da Conceição, situada no bairro Litorâneo;
Indicação nºs 435 e 436/2022 de autoria da Vereadora Preta do Nascimento, substituição
da caixa d’água, que abastece a comunidade do Beira Rio – Km 23, distrito de Nestor
Gomes, bem como a reforma da base; instalação e regularização de hidrômetros na
comunidade do Beira Rio – Km 23, distrito de Nestor Gomes; Moção nº 036/2022 voto
de pesar do Vereador Paulo Fundão aos familiares do Jovem EDUARDO CASTELAN
ALVES, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 16 de junho de 2022. GRANDE
EXPEDIENTE: com 02 (dois) Vereadores inscritos. Em seguida, o Senhor Presidente
transferiu a cadeira da presidência para o Vice-presidente para proferir seu discurso “Morrer
de muitos anos e viver muitos anos, não é a mesma coisa. ordinariamente, os homens
morrem de muitos anos e vivem poucos, por quê? Porque nem todos os que passam, vivem:
uma coisa é contar os anos, outra vivê-los: uma coisa é viver, outra durar" (Pe. Antônio
Vieira). Nobres colegas, cabe-me, por incumbência da minha própria consciência, nessa
honrosa sessão, falar de um jovem magnífico, arrebatado do convívio dos familiares e
amigos. Expresso aqui sobre o jovem Eduardo Castelan Alves, carinhosamente chamado
pelos amigos de Dudu, filho de meu amigo Fabricio Alves da Silva e Sheila Vaz Castelan.
Dudu, que tinha dezenove anos de idade e faria amanhã 20 anos de idade, foi abruptamente
retirado do convívio dos familiares e amigos no último dia 16 de junho. Ele, em sua curta
trajetória, deu um lindo exemplo de vida, pois aos quinze anos de idade foi diagnosticado
com uma doença rara e degenerativa, chamada Ataxia de Friedreich. Viveu a vida em seu
esplendor, exalando sempre o amor e carinho para com todos. Casou com a jovem Thayssa
Oliveira, que o amava da forma que ele era, com todas as suas limitações, entrou na
faculdade de direito realizando um sonho. Eduardo, Dudu, trabalhou no PROCON onde era
adorado por todos, e seus amigos o homenagearam com louvor quando de sua partida para
o plano espiritual, sou testemunha disso. Conforme escutei de inúmeras pessoas, que
personalidade fascinante a do Dudu. Que tesouro de bondade, compreensão, de humildade.
Comoveu a todos a sua partida. É com essas assertivas que apresentei esta congruente
moção de pesar com escopo de oferecer meus préstimos e solidariedade a todos os
familiares e amigos do jovem Eduardo Castelan Alves, Dudu, neste momento de dor
indescritível e perda irreparável, receba nossos mais sinceros sentimentos. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Fabricio, pai do Eduardo Castelan, que
relatou sobre como o filho era uma boa pessoa, e relatou sobre como o natural da vida era
o filho enterrar o pai e não pai enterrar o filho, assim que descobriu a doença o senhor
Fabrício relatou que entrou em depressão por não poder curar seu filho; e agradeceu a
homenagem do Vereador Paulo Fundão ao seu filho, rogou que os nobres Edis olhassem
para as pessoas que não tem acessibilidade na cidade, a dificuldade que é para essas
pessoas se locomoverem dentro da cidade. Em seguida, o Senhor Presidente realizou a
entrega do certificado de pesar a família do Eduardo e os votos de condolências. 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 semana
produtiva, relatou sobre a limpeza que está sendo feita dentro do Município; fez memória da
visita que realizou na comunidade do Divino Espírito Santo; esteve no bairro Rodocon na
Associação de Moradores em reunião na regularização da mesma; na sexta esteve na
comunidade Nossa Senhora da Penha em reunião sobre a falta de água no local, agradeceu
ao Vereador Isael Aguilar por ter feito a indicação do poço artesiano; o Vereador Gilton
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Gomes solicitou aparte a qual foi solicitada, relatou que a comunidade Santa Tereza receberá
alguns benefícios como campo de futebol, e uma nova creche. Retomando a fala o Vereador
Cristiano Balanga relatou sobre o curso de guarda de trânsito que foi concluído na segundafeira; relatou sobre a necessidade dos agentes de saúde ter um tablet para atualização e
agilidade em seu trabalho; relatou sobre a reabertura do UPA ao lado da praça “Amélia
Boroto”, relatou também que o Prefeito tem lutado pela reabertura do prédio; esteve na
escola da comunidade da Paulista em reunião com a diretora, e na comunidade Paulista tem
9 mil metros de calçamento um sonho se tornando realidade; relatou que a partir de segunda
irá iniciar novas obras em São Mateus, podas, pinturas, limpeza, está só aguardando a
licitação para as reformas das escolas do Município. Rogou por suas indicações que são:
Extensão de rede elétrica com instalação de cinco postes com luminárias na rua projetada
“A”, localizada ao final da rua Das Castanheiras, no bairro Guriri, sentido praia; Construção
de um “Campo Bom de Bola”, ao lado da quadra da EMEF Professora Herinéia Lima Oliveira,
no bairro Guriri. ORDEM DO DIA: Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em
discussão as indicações nºs 415 à 436/2022, em seguida o Senhor Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Delermano Suim que rogou por suas indicações Manilhamento da rua
José Paganini localizada no bairro Ideal, que liga à rua José Bino de Sant’anna no bairro
Universitário (para interligar ao Projeto Araçá); Sinalização com pintura de faixas de pedestre
e redutores de velocidade na ladeira do bairro Bonsucesso ao bairro Aroeira. Em seguida, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes, que solicitou a retirada
das indicações 425 e 426/2022 de sua autoria da pauta. Ato contínuo, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Isael Aguilar que rogou por suas indicações Construção de
redutor de velocidade (quebra-molas) na Avenida Coronel Mateus Cunha, localizada no
bairro Sernamby; Abertura de poço artesiano na comunidade Nova Vista, distrito de
Itauninhas. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena,
que rogou por suas indicações Implantação de Casa das Associações no município de São
Mateus; Criação de pontos de ônibus com construção dos respectivos abrigos no distrito
Nativo de Barra Nova, conforme segue: Barra Nova Sul (em frente a rotatória), Barra Nova
Norte (ao lado da Escola Alice), Campo Grande (ao lado da Igreja Católica São Jorge),
Urussuquara (em frente ao farol), Barra Seca (perto da Igreja Evangélica Deus é Amor), Sítio
da Ponta (em frente a casa do Sr. Finado Pimenta), Gameleira (próximo da casa do Sr. Pedro
Santos). Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em votação as indicações nº s 415 à
436/2022, tendo sido aprovadas por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente
submeteu em discussão e votação da Moção nº 036/2022, tendo sido aprovada 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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