
202 

 

Ata nº 028/2022 da reunião da 26ª Sessão Ordinária, realizada aos 28 (vinte e oito) 
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 027/2022, com fundamento no §1º, do artigo 96 do Regimento Interno da 
CMSM, não tendo nenhum Vereador que quisesse retificar a Ata, foi aprovada. Em 
seguida, o Senhor Presidente determinou a Senhora Secretária que procedesse a 
leitura do expediente: PODER EXECUTIVO: OF/PMSM/SMGAB Nº 299/2022, 
protocolizado sob o nº 000844/2022, datado de 10/06/2022, da Prefeitura Municipal de 
São Mateus, que encaminha Lei Complementar nº 140/2022; Lei Complementar nº 
140/2022 que “ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 079, DE 14 DE 
DEZEMBRO DE 1989 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”; OF/PMSM/SMGAB Nº 323/2022, protocolizado sob o nº 
000917/2022, datado de 23/06/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha Lei nº 2.065/2022; Lei nº 2.065/2022 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”; OF/PMSM/SMGAB Nº 328/2022, protocolizado 
sob o nº 000918/2022, datado de 23/06/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, 
que encaminha Projeto de Lei nº 031/2022; Lei nº 031/2022, de autoria do Poder 
Executivo, que “AUTORIZA A REVERSÃO DE IMÓVEL DOADO ATRAVÉS DA LEI 
MUNICIPAL Nº 449/1995”. PODER LEGISLATIVO: Protocolizado sob o nº 
000903/2022, de autoria do Vereador Carlinho Simião, que solicita seja concedido 
espaço no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do 
dia 28/06/2022, para que o Senhor ODIRLEY MENELLI BREMENKAMP - Músico, 
possa proferir pronunciamento referente “a importância da Música em sua vida e em 
São Mateus”. PROPOSIÇÃO: Indicação nº 437/2022 de autoria do Vereador Adeci de 
Sena, construção de abrigo no ponto de ônibus, localizado no ponto final, em Guriri sul, 
na área dos pescadores; Indicações nºs 438 e 439/2022 de autoria da Vereadora Ciety 
Cerqueira, capina, limpeza e retirada de entulhos nas ruas da Vila Nova Aymorés – Km 
35 e Km – 41, distrito de Nestor Gomes; cessão do coreto da praça Mesquita Neto à 
Associação de Artesãos e Artesãs para que mantenham uma Feira de 
Artesanato permanente no Centro da cidade; Indicações nºs 440 e 441/2022 de autoria 
do Vereador Cristiano Balanga, aquisição de kit completo para os estudantes da rede 
municipal de ensino contendo: mochila, caderno, lápis, borracha, apontador, lápis de 
cor, 02 camisas de uniforme, 02 bermudas, 02 pares de meia, 01 tênis e 01 agasalho; 
construção de alambrado e piso cimentado, além de melhoria na iluminação, na área 
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anexa ao CEIM São João, localizado no bairro Sernamby; Indicações nºs 442 e 
443/2022 e autoria do Vereador Delermano Suim, extensão de rede elétrica com 
instalação de postes com luminárias na comunidade Km – 13, distrito de Nestor Gomes, 
neste município; doação de uma área de terra de 1000 m2 (mil metros quadrados) para 
a construção da Sede do Conselho de Pastores Evangélico do Espírito Santo – 
COPEES, da região; Indicações nºs444 e 445/2022 de autoria do Vereador Isael Aguilar, 
instalação de academia ao ar livre na comunidade de São Geraldo, distrito de 
Itauninhas; desapropriação de área de terra em Nova Lima, para ampliação da quadra 
de futebol e realização de festas em Nova Lima, distrito de Itauninhas; Indicações nºs 
446 e 447/2022 de autoria do Vereador Kacio Mendes, inclusão da modalidade 
basquete sobre rodas no Projeto Campeões do Futuro; reforma geral e ampliação do 
prédio, bem como, ampliação com construção de cobertura no pátio externo, do CEIM 
Morada do Ribeirão, localizada no bairro Morada do Ribeirão; Indicações nºs 448 e 
449/2022 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, reitera a indicações nº 150/2022, 
que diz respeito à ampliação e reforma do prédio do CEIM Paraíso Infantil, localizado 
no bairro Bonsucesso; reitera indicação nº 042/2022, que diz respeito à limpeza e 
capina, bem como, retirada de areia em toda extensão da Avenida Dom José Dalvit, 
(localizada nas proximidades da Igreja São Daniel Comboni e Igreja Batista do Calvário 
bairro Santo Antônio); Indicações nºs 450 e 451/2022 de autoria do Vereador Paulo 
Fundão, retirada de areia em toda extensão da Avenida Dom João Batista Crespo, 
localizada nas proximidades da Unidade de Saúde “Verônica Favalessa Pestana”, 
situada no bairro Santo Antônio; pavimentação da rua Guaçuí, localizada no bairro 
Litorâneo; Indicações nºs 452 e 453/2022 de autoria da Vereadora Preta do Nascimento, 
construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), no bairro Guriri, lado sul, neste 
município; término do calçamento da Avenida Espera Feliz, lado norte, no bairro Guriri; 
Moção nº 037/2022 homenagem do Vereador Carlinho Simião ao Sr. ODIRLEY 
MENELLI BREMENKAMP, em virtude da sua carreira musical no município de São 
Mateus; Moção nº 038/2022 homenagem do Vereador Cristiano Balanga ao Sr. 
MOISÉS ROSA DOS SANTOS – COWBOY, proprietário do SALÃO COUNTRY, pelo 
belíssimo trabalho realizado em nossa cidade como barbeiro e cabeleireiro; Moção nº 
039/2022 homenagem da Vereadora Ciety Cerqueira a DIRETORIA INSTITUTO 
ABEQUAR, pelo gerenciamento do Centro de Referência da Juventude – CRJ; Moção 
nº 040/2022 voto de pesar da Vereadora Ciety Cerqueira aos familiares do Sr. 
ANTÔNIO LIMA, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 23 de junho de 2022; 
Moção nº 041/2022 voto de pesar da Vereadora Ciety Cerqueira aos familiares do Sr. 
JOSEFINO GEREMIAS DA ROSA, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 26 de 
junho de 2022. A seguir, o Senhor Presidente realizou a entrega dos certificados de 
congratulação aos senhores MOISÉS ROSA DOS SANTOS, e Diretoria do Instituto 
Abequar e de pesar aos familiares dos senhores ANTÔNIO LIMA e JOSEFINO 
GEREMIAS DA ROSA. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a 
Vereadora Ciety Cerqueira, expressou a alegria em poder homenagear a Abequar, que 
faz a atendimentos socioeducativos gratuito para jovens, onde tem cursos e oficinas 
profissionalizantes. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra a coordenadora 
do projeto Abequar, Ayla, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos 
os presentes, relatou que faz atendimentos psicossocial, orientação profissional e 
educacional. Retomando a fala a Vereadora Ciety fez homenagem aos familiares do 
senhor Antônio Lima, onde fez memória da vida do senhor Antônio Lima, junto aos seus 
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familiares e a comunidade, deixou esposa, filhos, netos; fez homenagem de pesar aos 
familiares do senhor Josefino, que fez parte do movimento MST, que fez parte da 
comunidade em que a Vereadora reside.  Em seguida, o Senhor Presidente convidou 
o senhor Odirley Menelli Bremenkamp para assentar no banco de honra desta Casa de 
Leis, de imediato, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Odirley, que 
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, expressou sua 
alegria em poder estar nesta Casa de Leis, agradeceu a homenagem, fez memória de 
sua trajetória, iniciou sua carreira aos 06 anos em comícios do ex prefeito da Serra, aos 
17 anos entrou para Marinha do Brasil do Estado do Rio Janeiro mas continuou como 
músico da Marinha, veio para o Espírito Santo, depois de alguns anos veio para São 
Mateus com sua família, começou a  trabalhar com segurança privada, entrou para a 
banda Black Out, trabalhou no Presídio, e carrega com orgulho o nome do Município 
de São Mateus por onde chega, hoje tem uma empresa que incentiva pessoas a 
tocarem. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho 
Simião, que parabenizou o Odirley pelo trabalho que sempre desempenhou e 
desempenha dentro do Município, e prometeu o título de cidadão mateense. Ato 
contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes, que 
parabenizou ao trabalho do Odirley, fez memória dos shows que ia em Guriri de músicas 
boas. Em seguida, o Senhor Presidente realizou a entrega do certificado de 
congratulação ao senhor Odirley. GRANDE EXPEDIENTE: com 10 (dez) Vereadores 
inscritos. Em seguida, o Senhor Presidente transferiu a presidência ao Vice-presidente 
o Vereador Kacio Mendes para proferir seu discurso “Senhor Presidente, senhoras 
Vereadoras, senhores Vereadores, imprensa, público que nos assiste através dos 
meios de comunicação desta augusta Casa de Leis, boa tarde. “Nada é mais poderoso 
do que uma ideia cujo tempo chegou”. Sob a inspiração desta lapidar e erudita assertiva 
do poeta e dramaturgo Victor Hugo, inicio este discurso para me dirigir aos meus nobres 
Pares e toda a sociedade mateense. Nesta tarde do dia 28 de junho de 2022, subo a 
esta tribuna para enaltecer e agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai Celestial, 
pelas bençãos recebidas e, mormente pela proteção e cuidado para conosco; de igual 
forma agradecer ao nosso querido Governador Renato Casagrande, pelas inúmeras 
obras que no último sábado ele proporcionou para nossa amada cidade, são mais de 
80 milhões de reais em obras, sem mencionar os mais 200 milhões de reais que será 
investido no complexo de saúde – onde teremos um novo Hospital Roberto Arnizaut 
Silvares -, tudo benefício para nossos munícipes.  Semeamos a ideia no início de nosso 
mandato que transformaríamos São Mateus num canteiro de obras, e hoje podemos 
afirmar categoricamente que em décadas São Mateus não teve vultosos valores 
investidos em um mandato, valores estes que passam de 200 milhões de reais, e aqui 
falo dos 80 milhões do Governo do Estado e os 120 milhões de superávit dos anos de 
2021 e 2022, tudo isso em face da estabilidade política que o Município hoje vive, com 
união e harmonia entre os Poderes Executivo e Legislativo. Imperioso mencionar que 
foi necessário entrar um lídimo mateense, que ama esta cidade para pensar 
exclusivamente no melhor interesse de nosso povo, vocês verão dentro de alguns 
meses as inúmeras obras sendo executadas pelo nosso Prefeito Daniel Santana, que 
hoje tem o apoio deste Parlamento e da bancada Estadual na Assembleia, da bancada 
Federal, da Vice Governadora e do nosso Governador Renato Casagrande. Aqui nesse 
novo Parlamento o respeito, a democracia e o diálogo são a tônica de nosso mandato, 
sem vaidades exacerbadas, sendo todos tratados de forma igualitária como deve ser. 
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Estamos de mãos dadas para entregar ao nosso Município, a sociedade obras 
estruturais que em décadas foram esquecidas pelas gestões passadas. Bairro Nova 
São Mateus, bairro Liberdade, Bairro Guriri, Itauninhas, Nova Lima, Ayrton Senna, 
Bonsucesso, Barra Nova, Aviação e inúmeros outros bairros, serão agraciados pelo 
Prefeito Daniel e este Parlamento, não esquecendo da nova sede da Câmara Municipal 
que após duas décadas neste local será inaugurada em setembro. Ainda tem muito 
mais, juntos com o Prefeito Daniel Santana e este Parlamento, iremos dialogar para 
transformarmos o complexo Greca em complexo Educacional, estou convicto disso. Por 
isso que mais uma vez expresso, “Nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo 
chegou”. Parabéns a todos os Vereadores que ombrearam lado a lado com o Prefeito 
Daniel na busca incessante destas obras, como sempre afirmei desta tribuna, a 
estabilidade política gera resultados em benefício da sociedade, toda cidade ou casa 
dividida contra si mesmo não substituirá, é bíblico. Por isso agradeço a Deus por ter me 
moldado e nas tempestades e turbulências me manteve cético, com simplicidade da 
pomba e a precaução da serpente, para atravessar de forma altiva, com caráter 
granítico e lealdade para com todos e chegarmos hoje e olharmos para trás e preconizar 
a frase do poeta Fernando Pessoa: “Tudo vale a pena quando a alma Não é pequena”. 
Avante São Mateus. Muito obrigado. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra ao Vereador Carlinho Simião, “Estamos acompanhando diversas ordens de 
serviço vindo do Governo do Estado. Em contrapartida, não temos visto ordens de 
serviço para obras partindo do município de São Mateus, através de seus próprios 
recursos. Sou vereador no meu segundo mandato, e sempre procuro me aperfeiçoar 
para entregar o melhor a população. Já fiz diversos cursos, dentre eles na Fundação 
Ulysses Guimarães, no partido PODEMOS - na qual estou vinculado - assim como na 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo –ALES. Faço especializações para que esteja 
sempre atualizado e fortalecido para desempenhar meu papel nesta Casa de Leis. Pois 
bem. A mim, como um membro do Poder Legislativo Municipal, cabe, como função 
típica, as tarefas de legislar e de fiscalizar todos os atos praticados pelo Poder 
Executivo, conforme reza a Constituição Federal de 1988. Assim, o Vereador, como 
agente político, acaba tomando a forma de um guardião da sociedade, ao menos é 
assim que deveríamos agir no exercício do nosso mandato. Nesta lógica, como forma 
de cumprir minha função de vereador deste município que se preocupa com 
desenvolvimento da cidade, e melhor qualidade de vida nos moradores de São Mateus, 
resguardado pela legislação pátria vigente, pela Lei Orgânica do Município, faço 
diversas indicações de obras, de melhorias, de desenvolvimento econômico e social 
para nosso município. Vale recordar, que não cabe ao Legislativo executar, mas sim 
indicar, cobrar e fiscalizar. Além disso, no uso das minhas atribuições protocolei nesta 
Câmara Municipal, projeto de lei que tinha como objetivo informar à população por meio 
digital e físico, a respeito das escalas de trabalho de profissionais médicos e 
coordenadores que atuam nas dependências de atendimento médico do município. O 
objetivo era resguardar a população sobre os profissionais da saúde que atuariam nas 
unidades de saúde em cada dia, para que soubessem os dias de atuação de cada 
profissional, fazendo com que parte da população, tenha acesso à informação quanto 
a disponibilidade de profissionais médicos contratados pelo município nas respectivas 
unidades de atendimento. Trata-se de Projeto de Lei que atende diretamente o princípio 
da transparência, sendo tal princípio basilar da ideia de democracia. Todavia, este 
projeto que é executado em diversas capitais do País, não foi aprovado pela Comissão 
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desta Casa de Leis e, neste caso, sequer chegou a ser trazida ao plenário para votação. 
Ora, em que tal projeto prejudica o município? Sendo que apenas favorece a 
população. Por fim, reforço a ideia de que continuarei sendo voz do povo de São 
Mateus, levando à conhecimento as necessidades do município, cobrando e 
fiscalizando sempre. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
Vereador Adeci de Sena que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos 
os presentes, fez memória da semana passada da visita que fez na comunidade de 
Urussuquara fazendo o cadastro dos pescadores; no sábado esteve presente no evento 
em Guriri recepcionando o Governador onde foram cedidos muitos benefícios para o 
Município, e sua região também foi contemplada; hoje teve reunião com o Prefeito 
Daniel apresentando as demandas da comunidade Barra Seca. Rogou por sua 
indicação que é: Construção de abrigo no ponto de ônibus, localizado no ponto final, 
em Guriri sul, na área dos pescadores. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra a Vereadora Ciety Cerqueira que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa 
Diretora e todos os presentes, expressou sua gratidão pelos frutos que já estão 
colhendo de seu mandato; relatou sobre o pedido do pequeno Enzo à Senadora Rose 
de Freitas, da quadra para sua comunidade; e sobre a evolução da agricultura que está 
tendo no Município após a estabilidade política; e que está tendo inúmeras obras sendo 
anunciadas para o Município, apresentou um vídeo dos trabalhos que estão sendo 
realizados dentro do Município pelo Executivo nas comunidades dos Km’s. Em seguida, 
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Isael Aguilar, que iniciou sua fala 
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, expressou sua alegria em 
relação as obras que estão saindo para sua região, fez memória da visita que fez hoje 
em Itauninhas com 3 mil metros de calçamentos, um poço artesiano e uma caixa 
d’água, e um CEIM “Pingo de Gente”, a reforma da praça e uma UBS, expressou sua 
felicidade da visita da equipe da SEAG para vistoria da Ladeira da comunidade de 
Itauninhas. O Vereador Kacio solicitou aparte a qual foi concedida, parabenizou ao 
Vereador Isael pela luta e pelas conquistas que têm conseguido para sua região. 
Retomando a fala, o Vereador Isael agradeceu o apoio dos nobres Edis em todas suas 
lutas. O Vereador Delermano solicitou aparte a qual foi concedida, que relatou sobre a 
unidade e parabenizou as conquistas do Vereador Isael para sua região. O Vereador 
Cristiano solicitou aparte a qual foi concedida parabenizou ao Vereador pela luta e 
conquistas que têm recebido para região. Retomando a fala o Vereador Isael relatou 
sobre as obras que o Executivo tem liberado para São Mateus. 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 os benefícios que 
estão chegando para o Município; relatou sobre a visita que fez ao CEIM São João, 
relatou sobre o alambrado da área de lazer da escola que está precisando; relatou 
sobre a limpeza da cidade que está acontecendo, e fez o questionamento e relatou 
sobre a questão pessoas educadas, cidade limpa, educação se começa das pessoas; 
relatou das obras que o Governo está deliberando para o Município; o Vereador Gilton 
Gomes solicitou aparte a qual não foi concedido. Em seguida, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira, que iniciou sua fala 
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou sobre os trabalhos que 
têm acontecido, expressou que tem se colocado à disposição do diálogo; fez memória 
do evento do sábado com o Governador onde foi deliberado verba para reforma de 
indicações de sua autoria, expressou sua tristeza em ouvir palavras que podem ferir; 
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relatou sobre o pedido de socorro para o bairro Colina e agradeceu que hoje a equipe 
da Secretária de Obras está lá fazendo um manilhamento do valão, precisa fazer 
também um entroncamento de ruas no bairro Bonsucesso pois a enxurrada que vem 
desce para o valão acabada por exceder o limite de água que o valão suporta; 
agradeceu sobre o campo “bom de bola” do bairro Bom Sucesso; campo “bom de bola” 
da região do Bonsucesso; sábado esteve no evento com o Governador Renato 
Casagrande e encontrou com o Secretário de Obras, e hoje o Secretário atendeu os 
moradores que dá acesso ao Córrego do Bamburral, e a pedido dos moradores 
agradeceu ao Secretário de Obras por atendê-los; relatou sobre a conversa com o 
Secretário de Saúde pela falta de profissionais de saúde, já chegou uma enfermeira e 
logo chegará um médico para atender a comunidade.  Rogou por suas indicações que 
são: Reitera a indicação nº 150/2022, que diz respeito à ampliação e reforma do prédio 
do CEIM Paraíso Infantil, localizado no bairro Bonsucesso; reitera indicação nº 
042/2022, que diz respeito à limpeza e capina, bem como, retirada de areia em toda 
extensão da Avenida Dom José Dalvit, (localizada nas proximidades da Igreja São 
Daniel Comboni e Igreja Batista do Calvário bairro Santo Antônio).  Ato contínuo, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que iniciou sua 
fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez uma reflexão, “o 
primeiro passo não te leva onde você quer ir, mas te tira de onde você está”; fez 
memória das visitas que realizou do Km 13 até o Km 23 esteve também em Guriri e 
finalizou em Ranchinho em Barra Nova; hoje pela manhã realizou uma visita muito 
promissora na EMEF “Maria Aparecida dos Santos Filadelfo”, e relatou a alegria dos 
funcionários em receber a reforma e ampliação da escola; esteve na UBS da Morada 
do Ribeirão, com a coordenadora Márcia Helena, pois a UBS está de mudança para 
um local mais amplo para melhor atender ao público e os funcionários; fez memória da 
vinda do Governador, onde São Mateus foi contemplado com diversas obras, que trará 
um grande impacto. Rogou por suas indicações que são: Extensão de rede elétrica com 
instalação de postes com luminárias na comunidade Km – 13, distrito de Nestor Gomes, 
neste município; Doação de uma área de terra de 1000 m2 (mil metros quadrados) para 
a construção da Sede do Conselho de Pastores Evangélico do Espírito Santo – 
COPEES, da região.  Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a 
Vereadora Preta do Nascimento que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora 
e todos os presentes, expressou sua indignação sobre a mulher ser incapaz de ter 
domínio sobre seu próprio corpo, relatou sobre o episódio que aconteceu com a atriz 
Klara Castanho que sofreu duas vezes, sua vida íntima sendo exposta, após sendo 
violentada engravidou e decidiu dar a criança para adoção e ser criticada e exposta por 
esse motivo. Rogou por suas indicações que são:  Construção de Unidade Básica de 
Saúde (UBS), no bairro Guriri, lado sul, neste município; Término do calçamento da 
Avenida Espera Feliz, lado norte, no bairro Guriri. Relatou sobre as grandes obras que 
estão vindo para o Município através do Governador Renato Casagrande juntamente 
com os Deputados e Senadores e o Prefeito Daniel Santana. O Senhor Presidente 
prorrogou a sessão por mais uma hora de acordo com artigo 88 do Regimento interno.  
Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vice Presidente, o Vereador 
Kacio Mendes que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os 
presentes, agradeceu ao Governador Renato Casagrande, ao Prefeito Daniel Santana, 
a Senadora Rose de Freitas, a Vice-Governadora Jaqueline, o Deputado Federal Da 
Vitória, o Deputado Estadual Alexandre Quintino, e todos os Secretários do Governo do 
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Estado, pois se essas obras estão chegando no Município são serviços prestados por 
todos os Secretários, agradeceu também os Secretários Municipais, agradeceu em 
especial o Secretário Delcimar; relatou sobre a questão da estabilidade política que tem 
sido a porta para que os benefícios Estaduais e Federais pudessem chegar ao 
Município, e também por causa de gestão, de planejamento. Relatou sobre algumas 
indicações que foram contempladas nessa gestão, construção de praça saudável no 
bairro Vila Nova; construção do campo “bom de bola” na localidade do bairro Ayrton 
Senna; construção de Ginásio de esporte na ilha de Guriri; reconstrução do campo bom 
de bola do Guriri que estava parado; substituição do gramado sintético do campo 
Society da Amélia Boroto; academia ao ar livre no bairro Cohab; academia ao ar livre 
no Residencial Parque Washigton; academia ao ar no bairro Ayrton Senna; construção 
de quadra poliesportiva no bairro Liberdade; construção de Unidade de Saúde no bairro 
Liberdade; reforma do prédio da escola Maria Filadelfo; relatou que todos os bairros 
serão contemplados com obras da gestão do Prefeito Daniel Santana. Ato contínuo, o 
Senhor Presidente acusou o recebimento do requerimento assinado pelos Vereadores 
Cristiano Balanga, Adeci de Sena, Ciety Cerqueira, 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 do Projeto de Lei nº 
031/2022, de autoria do Poder Executivo, que “AUTORIZA A REVERSÃO DE IMÓVEL 
DOADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 449/1995”, de autoria do Poder Executivo, 
na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 28/06/2022 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   

437 à 453/2022, em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador 
Cristiano Balanga que rogou por suas indicações que são: Aquisição de kit completo 
para os estudantes da rede municipal de ensino contendo: mochila, caderno, lápis, 
borracha, apontador, lápis de cor, 02 camisas de uniforme, 02 bermudas, 02 pares de 
meia, 01 tênis e 01 agasalho; Construção de alambrado e piso cimentado, além de 
melhoria na iluminação, na área anexa ao CEIM São João, localizado no bairro 
Sernamby. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio 
Mendes que rogou por suas indicações que são Inclusão da modalidade basquete 
sobre rodas no Projeto Campeões do Futuro; Reforma geral e ampliação do prédio, 
bem como, ampliação com construção de cobertura no pátio externo, do CEIM Morada 
do Ribeirão, localizada no bairro Morada do Ribeirão. Em seguida, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Isael Aguilar que rogou por suas indicações que são 
Instalação de academia ao ar livre na comunidade de São Geraldo, distrito de 
Itauninhas; Desapropriação de área de terra em Nova Lima, para ampliação da quadra 
de futebol e realização de festas em Nova Lima, distrito de Itauninhas. A seguir, o 
Senhor Presidente submeteu em votação as indicações nºs 437 à 453/2022, tendo sido 
aprovadas por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em 
discussão e votação das Moções de nºs 037 à 041/2022, tendo sido aprovadas por 
unanimidades. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, em 2º 
Turno, da 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. Ato 
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contínuo, o Senhor Presidente realizou o comunicado de que o Projeto de Lei nº 
007/2022, de autoria 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”, foi REJEITADO pela Comissão de 
Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação e Comissão de 
Educação, Cultura, Saúde, Agricultura e Meio Ambiente, as quais foram distribuídas. 
Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação o Projeto de Lei 
nº 031/2022, de autoria do Poder Executivo, que “AUTORIZA A REVERSÃO DE 
IMÓVEL DOADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 449/1995”, 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. 
 

                      PAULO FUNDÃO                      KACIO MENDES 

                           Presidente                       Vice-Presidente 

 

                  CIETY CERQUEIRA                 DELERMANO SUIM 

                       1° Secretária                       2° Secretário 


