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Ata nº 030/2022 da reunião da 28ª Sessão Ordinária, realizada aos 12 (doze) dias do mês 
de julho 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 029/2022, 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 313/2022, 
protocolizado sob o nº 000894/2022, datado de 21/06/2022, da Prefeitura Municipal de São 
Mateus, que encaminha Lei nº 2.064/2022; Lei nº 2.064/2022, que “ESTABELECE AS 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023”; OF/PMSM/SMGAB Nº 
322/2022, protocolizado sob o nº 000993/2022, datado de 12/07/2022, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha resposta das Indicações nºs 415, 416, 417, 418, 
419, 420, 421, 422, 423, 424, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435 e 436/2022; 
OF/PMSM/SMGAB Nº 354/2022, protocolizado sob o nº 000994/2022, datado de 
12/07/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta das 
Indicações nºs 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 
469, 470, 471, 472 e 473/2022. PODER LEGISLATIVO:  PROPOSIÇÃO: Indicações nºs 

474 e 475/2022 de autoria do Vereador Adeci de Sena, aquisição de veículo tipo “Van” para 
transporte dos funcionários das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do distrito Nativo de 
Barra Nova e demais Unidades de Saúde da região; aquisição de terreno em frente a Igreja 
Católica São Jorge e ao lado da rua Praia do Sossego, para construção de escola na 
comunidade Campo Grande, localizada no distrito Nativo de Barra Nova; Indicações nºs 
476 e 477/2022 de autoria do Vereador Carlinho Simião, instalação de redutor de 
velocidade (quebra-molas), na rua Dr. Ademar Oliveira Neves, localizada no bairro 
Sernamby; instalação de redutor de velocidade (quebra-molas), na rua da Liberdade, 
localizada no bairro Sernamby; Indicações nºs 478 e 479/2022 de autoria da Vereadora 
Ciety Cerqueira, construção de um Horto Municipal na cidade de São Mateus-ES; capina e 
limpeza das ruas e Avenidas do bairro Residencial Villages, localizado no bairro Litorâneo; 
Indicações nºs 480 e 481/2022 de autoria do Vereador Cristiano Balanga, aquisição de um 
secador de pimenta-do-reino para ser doado à associação de moradores e pequenos 
produtores rurais da comunidade Córrego Santa Rita, localizado na Paulista, neste 
Município; aquisição de um debulhador industrial de pimenta-do-reino, a ser doado à 
Associação de Moradores e Pequenos Produtores Rurais do Córrego Santa Rita, localizado 
na Paulista, neste Município; Indicações nºs 482 e 483/2022 de autoria do Vereador 
Delermano Suim, drenagem pluvial da rua Monsenhor Guilherme Schimitz, no 
entroncamento com a rua Raimundo Guilherme Sobrinho, localizadas no bairro Sernamby; 
término de pavimentação da rua Teotônio Pastorini, localizada no bairro Jackeline; 
Indicações nºs 484 e 485/2022 de autoria do Vereador Gilton Gomes, recapeamento 
asfáltico da Avenida Cricaré, localizada no bairro Santa Tereza, bem como instalação de 



233 

 

redutores de velocidade (quebra-molas), placas de sinalização e pintura de faixa de 
pedestre; calçamento da rua José Guimarães, situada no bairro Bela Vista; Indicações nºs 
486 e 487/2022 de autoria do Vereador Isael Aguilar, solicitação de um posto policial na 
comunidade Nova Lima, distrito de Itauninhas; construção de uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS), localizada na comunidade Dilô Barbosa, distrito de Itauninhas; Indicações 
nºs 488 e 489/2022 de autoria do Vereador Kacio Mendes, construção de Praça Saudável 
no bairro Liberdade; instalação de redutor de velocidade (quebra – molas) na rua Zédio 
Bonomo, nas proximidades do Centro Educacional Alphabeto, localizado no bairro de 
Fátima; Indicações nºs 490 e 491/2022 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, 
atendimento médico e ativação do Ponto de Apoio na localidade da comunidade Córrego 
Grande (estrada da Aroeira), neste município; construção de um CEIM no bairro Morada 
do Lago; Indicações nºs 492 e 493/2022 de autoria do Vereador Paulo Fundão, 
pavimentação asfáltica da estrada de acesso ao Residencial Villages, situada no bairro 
Litorâneo (com início na Rodovia São Mateus à Boa Esperança; construção de rede de 
esgoto na rua Sorocaba, situada no bairro Nova Era; Indicações nºs 494 e 495/2022 de 
autoria da Vereadora Preta do Nascimento, criação de Área de Lazer no espaço existente 
atrás da Escola Santa Terezinha, na comunidade Santa Tereza, no bairro Ponte; 
pavimentação da rua José Pereira de Amorim (rua 34), lado norte, no bairro Guriri; Moção 
nº 045/2022 voto de congratulação dos Vereadores Adeci de Sena e Paulo Fundão a 
Senhora MARIA CARMEM SANTOS BARBOSA, pelos 80 (oitenta) anos de idade que se 
completará no dia 14/07/2022 (quatorze de julho de dois mil e vinte e dois), e pela sua 
contribuição na comunidade Nativo de Barra Nova. Em seguida, o Senhor Presidente 
realizou a entrega dos certificados de congratulação ao Pastor José Belarmino dos Santos, 
o Senhor Moisés Rosa dos Santos e o senhor Márvio Matos Gomes. Ato contínuo, o Senhor 
Presidente convidou a senhorita Isabela para assentar no banco de honras desta Casa de 
Leis, convidou também a senhora jornalista, Arlete de Lai para se assentar no banco de 
honra desta Casa de Leis. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora 
Ciety que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou 
que se declara uma mãe orgulhosa, e parabenizou seu filho Igor Cirqueira, que completa 
no dia de hoje 25 anos, relatou que o mesmo é um ótimo filho, um pai de família, homem 
temente a Deus, zagueiro do Palmeira, time de sua comunidade. Finalizou parabenizando 
seu filho Igor. GRANDE EXPEDIENTE: com 02 (dois) Vereadores inscritos. Em seguida, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que iniciou sua fala 
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, cumprimentou a Comissão de 
Educação, relatou que o magistério do Município está passando por uma greve e que está 
tendo uma negociação entre o magistério e o Executivo e que as 03 (três) propostas 
apresentadas pelo Prefeito não foi aceita pelo representante do magistério, relatou sobre 
greve anterior que teve no início desse ano e que juntamente com o diretor do sindicato 
tiveram reuniões sobre adequações do salário do magistério, relatou que é preciso lutar por 
todos os servidores e não somente do magistério, relatou que o  
Prefeito esteve em reunião com o Presidente do sindicato mas o mesmo está  distorcendo 
tudo que foi falado em reunião com o Executivo para os servidores; fez memória do 
calçamento da rua Arnizaut Silvares, e agora o Prefeito calçará todo o bairro Nova São 
Mateus; relatou que esteve na festa junina na comunidade do Divino Espírito Santo; esteve 
no domingo no jogo onde o Litorâneo saiu campeão; relatou que está chegando mais uma 
empresa para são Mateus no segmento de granito. 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, fez uma nota de repúdio em uma situação onde uma 
mãe foi estuprada dentro do centro cirúrgico durante o parto, exclamou que nunca será a 
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roupa, local, ou atitudes, mas sim a forma como olham as mulheres e as colocam diante 
da sociedade que as tornam vítimas de tais violência, e as mesma não são as culpadas 
pela violência de abuso que sofrem; relatou que no sábado esteve no casamento de amigos 
ciganos Sesc; esteve na Aroeira na festa da escola com diretor Rissi; parabenizou ao 
colega Vereador Cristiano pela inauguração do calçamento no bairro Nova São Mateus; 
agradeceu ao senhor Zel e sua equipe por atender ao pedido das comunidades quando 
necessitam de manutenção das lâmpadas; relatou que a população cobra a limpeza da 
cidade mas os mesmos veem limpeza sendo feita vai lá e suja o local que acabou de ser 
limpo. Rogou por suas indicações que são: Criação de Área de Lazer no espaço existente 
atrás da Escola Santa Terezinha, na comunidade Santa Tereza, no bairro Ponte; 
Pavimentação da rua José Pereira de Amorim (rua 34), lado norte, no bairro Guriri. ORDEM 
DO DIA: Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão as indicações nºs   474 
a 495/2022. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de 
Sena, que rogou por suas indicações que são Aquisição de veículo tipo “VAN” para 
transporte dos funcionários das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do distrito Nativo de 
Barra Nova, para que possam se deslocar para atender a comunidade nos dias ‘D’ de 
vacinação e outros; Aquisição de terreno em frente a Igreja Católica São Jorge e ao lado 
da rua Praia do Sossego, para construção de escola na comunidade Campo Grande, 
localizada no distrito Nativo de Barra Nova. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra ao Vereador Cristiano Balanga que rogou por suas indicações que são: Aquisição 
de um secador de pimenta-do-reino para ser doado à associação de moradores e pequenos 
produtores rurais da comunidade Córrego Santa Rita, localizado na Paulista, neste 
Município; Aquisição de um debulhador industrial de pimenta-do-reino, a ser doado à 
Associação de Moradores e Pequenos Produtores Rurais do Córrego Santa Rita, localizado 
na Paulista, neste Município. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
Vereador Delermano Suim que rogou por suas indicações que são: Drenagem pluvial da 
rua Monsenhor Guilherme Schimitz, no entroncamento com a rua Raimundo Guilherme 
Sobrinho, localizadas no bairro Sernamby; Término de pavimentação da rua Teotônio 
Pastorini, localizada no bairro Jackeline. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em 
votação as indicações nºs474 a 495/2022, tendo sido aprovadas por unanimidade. A seguir, 
o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação a moção nº 045/2022, tendo sido 
aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou 
encerrada a presente Sessão, e para constar, eu................................................, Delermano 
Suim – 2° Secretário, fiscalizei a presente Ata que lida e achada conforme será assinada 
por mim, pelo Senhor Presidente e demais componentes da Mesa Diretora. 
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