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Ata nº 032/2022 da reunião da 30ª Sessão Ordinária, realizada aos 26 (vinte e seis) 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 10 (onze) presentes, de acordo com artigo 239 §3º 
do Regimento Interno, o Senhor Presidente justificou a ausência do Vereador Lailson da 
Aroeira na presente Sessão. Alicerçado no art. 96 do Regimento Interno, o Senhor 
Presidente determinou a Senhora Secretária Ciety Cerqueira, que efetuasse a leitura da 
Ata nº 031/2022, 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 371/2022, protocolizado sob o nº 
001060/2022, datado de 20/07/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha Projeto de Lei nº 037/2022; Projeto de Lei nº 037/2022, de autoria do Poder 
Executivo, que “ALTERA O ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.281, DE 11 DE 
SETEMBRO DE 2013, QUE INSTITUI O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – 
FDM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; OF/PMSM/SMGAB Nº 377/2022, protocolizado 
sob o nº 001079/2022, datado de 25/07/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha resposta das Indicações nºs 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 
507, 508, 509, 510, 511, 512, 513 e 514/2022; OF/PMSM/SMGAB Nº 378/2022, 
protocolizado sob o nº 001080/2022, datado de 25/07/2022, da Prefeitura Municipal de São 
Mateus, que encaminha Lei nº 2.070/2022; Lei nº 2.070/2022, que “INSTITUI PROGRAMA 
MUNICIPAL ‘OPORTUNIDADES’ QUE DISPÕE SOBRE COTAS PARA O PRIMEIRO 
EMPREGO VISANDO GARANTIR VAGAS EM TODOS PROCESSOS SELETIVOS NO 
ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA”; 
OF/PMSM/SMGAB Nº 381/2022, protocolizado sob o nº 001081/2022, datado de 
25/07/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei nº 
038/2022; Projeto de Lei nº 038/2022, de autoria do Poder Executivo, que “ALTERA OS 
INCISOS I E II DO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.060/2022”. PODER LEGISLATIVO: 
Projeto de Lei nº 016/2022, do Poder Legislativo, que “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA 
PREMIAÇÃO ALUNO NOTA 10 NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE 
PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS’. Autoria: Ciety Cerqueira; Projeto de Lei nº 
017/2022, do Poder Legislativo, que “REVOGA O ARTIGO 8º DA LEI Nº 1.957/2021, 
DATADA DE 29/07/2021, QUE ESTABELECE NOMENCLATURAS E NORMAS PARA 
CONCESSÃO DE HONRARIAS E TÍTULOS HONORÍFICOS PELO PODER LEGISLATIVO 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Autoria: Mesa Diretora; Protocolizado sob o nº 
001001/2022, de autoria do Vereador Carlinho Simião, que solicita seja concedido espaço 
no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 
26/07/2022, para que o Senhor VLADEMIR DOS SANTOS CAZAROTI – Coordenador do 
curso de Odontologia e Farmácia da Faculdade UNIVC, possa fazer uso da Tribuna 
Popular, para proferir pronunciamento referente “a importância dos cursos de Odontologia 
e Farmácia, ofertado no Município de São Mateus-ES”; Protocolizado sob o nº 
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001028/2022, de autoria do Vereador Cristiano Balanga, que solicita seja concedido espaço 
no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 
26/07/2022, para que os Senhores FRANCISCO XAVIER DE SOUZA , possa fazer uso da 
Tribuna Popular, para proferir pronunciamento referente “aos relevantes serviços sociais 
prestados à Comunidade mateense, em especial, sobre o Projeto CEPAF – Centro de 
Promoção de Atividade Física para o Idoso”; Protocolizado sob o nº 001069/2022, de 
autoria do Vereador Paulo Fundão, que solicita seja concedido espaço no horário da 
segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 26/07/2022, para que 
os Senhores LEANDRO DE ASSIS MARTINS – representante legal da empresa MT 
MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA , possa fazer uso da Tribuna Popular, 
para proferir pronunciamento referente “ao Projeto de Lei nº 034/2022, que Autoriza o Chefe 
do Poder Executivo Municipal a doar área de terras para a empresa MT MONTAGEM E 
MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA e dá outras providências”, que tramita nesta Casa de 
Leis. PROPOSIÇÃO: Indicações nºs 515 e 516/2022 de autoria do Vereador Adeci de Sena, 
aquisição de caminhão ¾ (conhecido por vuc-veículo urbano de carga) para atender a 
Associação de Produtores de Aroeira do distrito Nativo de Barra Nova; aquisição de trator 
agrícola com implementos para atender a Associação do Sítio da Ponta, localizado no 
distrito Nativo de Barra Nova; Indicações nºs 517 e 518/2022 de autoria do Vereador 
Carlinho Simião, reitera a indicação de nº 030/2022, que diz respeito à contratação de horas 
de máquinas (patrol, retroescavadeira, tratores, caminhão caçamba e afins) para serviços 
de apoio nas comunidades Mata Sede, São Cristóvão e Serraria, situadas no Km – 28, 
distrito de Nestor Gomes; instalação de redutor de velocidade (quebra-molas), na rua José 
Tozzi, localizada no bairro Ideal (próximo ao nº 1.214); Indicações nºs 519 e 520/2022 de 
autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, implantação do Projeto Barraginhas no município de 
São Mateus-ES; realização de concurso público para preenchimento de vagas nos cargos 
de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, no município de 
São Mateus-ES; Indicações nºs 521 e 522/2022 de autoria do Vereador Cristiano Balanga, 
construção de campo de futebol gramado no bairro Ribeirão, com vestiários, banheiros e 
arquibancada; pavimentação da rua São Francisco, localizada no bairro São Pedro; 
Indicações nºs 523 e 524/2022 de autoria do Vereador Delermano Suim, extensão de rede 
elétrica com instalação de postes com luminárias, no Km 38 ao 41, localizado no distrito de 
Nestor Gomes; demarcação com faixa divisória e sinalização de vagas de estacionamento 
na rua da Liberdade, que liga o bairro Sernamby ao bairro Ideal; Indicações nºs 525 e 
526/2022 de autoria do Vereador Isael Aguilar, calçamento da rua São Sebastião, situada 
no bairro Bela Vista; aquisição de secador de pimenta-do-reino para ser doado à 
Associação de Moradores e Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Nova Lima, 
localizada no distrito de Itauninhas; Indicações nºs 527 e 528/2022 de autoria do Vereador 
Kacio Mendes, término de pavimentação da rua Jardim das Orquídeas (rua 08), localizada 
no bairro Morada do Ribeirão; término de pavimentação da rua Casulo dos Caracóis (rua 
04), localizada no bairro Morada do Ribeirão; Indicações nºs 529 e 530/2022 de autoria do 
Vereador Lailson da Aroeira, instalação de um extensor (braço) com luminária em poste já 
existente, na rua Santo Antônio dos Santos, localizado no bairro Bonsucesso II; reparo do 
calçamento na Avenida Gileno Santos, nas imediações da Sétima Igreja Batista, no bairro 
Bonsucesso II; Indicação nº 531/2022 de autoria dos Vereadores Paulo Fundão e Kacio 
Mendes, instalação de 02 (dois) redutores de velocidade (quebra – molas) na rua João 
Nardoto, nas proximidades do Centro Educacional Castelinho Encantado, localizado no 
bairro Jackeline, e em frente à casa nº 814 (sentido em direção ao bairro Cohab); Indicação 
nº 532/2022 de autoria do Vereador Paulo Fundão, estudo de viabilidade da inclusão de 
linha de ônibus com destino à Barra Nova e Meleiras três vezes ao dia e do aumento de 
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quantitativo de ônibus nos horários de pico, e que seja disponibilizado mais horários para 
a linha norte e sul no período noturno, e que haja transferência do ponto final para o Bosque 
da praia; Indicação nº 533/2022 de autoria dos Vereadores Paulo Fundão e Preta do 
Nascimento, calçamento da rua Oldemar Faria Santos (rua 10), lado sul, no bairro Guriri, 
neste município de São Mateus-ES; Indicações nºs 534 e 535/2022 de autoria da Vereadora 
Preta do Nascimento, reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS), lado norte localizada 
no bairro Guriri; ativação de academia popular ao ar livre existente nas proximidades da 
Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada no bairro Guriri, lado norte; Moção nº 056/2022 
voto de congratulação do Vereador Carlinho Simião ao Sr. DOUTOR VLADEMIR DOS 
SANTOS CAZAROTTI, pelos relevantes serviços prestados como Coordenador dos Cursos 
da Saúde (Odontologia e Farmácia) na UNIVC; Moção nº 057/2022 voto de congratulação 
do Vereador Cristiano Balanga ao Sr. FRANCISCO XAVIER DE SOUZA, pelos relevantes 
serviços prestados a comunidade mateense, em especial, sua dedicação e contribuição ao 
projeto CEPAF – Centro de Promoção de Atividade Física para o idoso; Moção nº 058/2022 
voto de pesar dos Vereadores Adeci de Sena e Paulo Fundão aos familiares do Sr. RUY 
ALMEIDA FILHO, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 24 de julho de 2022, em 
seguida, o Vereador Carlinho Simião expressou o desejo de assinar juntamente aos nobres 
Edis a moção nº 058/2022, a qual foi deferido pelo Senhor Presidente; Moção nº 059/2022 
voto de pesar do Vereador Paulo Fundão aos familiares do Sr. VINICIUS LIMA MEDEIROS, 
em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 24 de julho de 2022. DIVERSOS: 
OF/SINDSERV/GAB/Nº 176/2022, protocolizado sob o nº 001058/2022, datado de 
20/07/2022, do SINDSERV – Sindicato do Serviços Públicos do Município de São Mateus-
ES, que solicita o uso da Tribuna para a Sessão do dia 26/07/2022, contendo no bojo do 
Processo a Decisão da Presidência desta Casa de Leis. Em seguida, o Senhor Presidente 
convidou os senhores VLADEMIR DOS SANTOS CAZAROTI, FRANCISCO XAVIER DE 
SOUZA, LEANDRO DE ASSIS MARTINS para assentarem no banco de honra. De imediato 
o Senhor Presidente realizou a entrega do certificado de congratulação referente a moção 
nº 055/2022 as Ginastas, Gabriela Constâncio de Moura Maia, Thalita da Silva e Bruna 
Coutinho. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a treinadora de ginastica 
Natalia, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou 
sobre as dificuldades que teve no início dos treinos e com o passar do tempo foram 
aperfeiçoando e relatou que foram para o campeonato regional que foi em São Paulo; 
relatou que surgiu a esperança de sair com medalha do campeonato, expressou sobre a 
ansiedade de vê-las competindo e subindo a pontuação e em 1º lugar no campeonato, 
conquistando a vaga no próximo campeonato. Em seguida, o Senhor Presidente 
parabenizou as ginastas, e por levarem o nome da cidade para o esporte da ginástica, se 
colocou à disposição do grupo. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
Vereador Cristiano Balanga, que parabenizou pela conquista, e homenageou o pai da 
Thalita, e relatou o sonho da Thalita que hoje está conquistando seus objetivos, se colocou 
à disposição da equipe de ginástica. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra 
ao Vereador Kacio Mendes, que parabenizou, relatou que sempre lutou pelo esporte e 
sempre lutará; expressou o desejo de que a ginástica cresça dentro do Município. A seguir, 
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que parabenizou as 
ginastas; expressou seu desejo que a ginastica rítmica cresça no Município. Em seguida, 
o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta que parabenizou e relatou que 
as meninas são exemplos para muitas jovens, e relatou que todas são capazes de chegar 
onde desejam. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador 
Delermano Suim, que parabenizou expressando que todo esforço tem uma recompensa, e 
relatou que logo estarão brilhando em outros cenários. Em seguida, o Senhor Presidente 
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concedeu a palavra ao senhor Vlademir Cazarotti que iniciou sua fala cumprimentando a 
Mesa Diretora e todos os presentes, fez uma breve apresentação, é graduado em 
odontologia no Município de Santa Tereza; relatou que desde novo sempre soube o que 
desejava cursar; participou em programas de saúde comunitária, foi para os Estados 
Unidos fazer uma especialização na área de odontologia, mas com a pandemia teve que 
voltar para o Brasil; desenvolve um trabalho em conceição da Barra e está como 
coordenador do curso de odontologia; está desenvolvendo um projeto na clínica escola 
para os alunos colocarem em prática o que aprendem em sala. Em seguida, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que parabenizou o professor 
Vlademir sobre os projetos desenvolvidos pelo professor. Em seguida, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira que parabenizou ao Vereador Carlinho 
Simião pela indicação; parabenizou ao professor pelo trabalho dentro da comunidade 
olhando para os mais necessitados. A seguir, o Senhor Presidente realizou a entrega do 
certificado de congratulação referente a moção nº 056/2022 ao senhor Vlademir Cazarotti. 
Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Francisco de Souza, que 
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes. Francisco Xavier 
de Souza, 76 (setenta e seis) anos, Natural da Bahia, da cidade de Salvador e reside em 
São Mateus há 25 (vinte e cinco) anos. Em sua trajetória de vida, o senhor Francisco teve 
várias experiências como ator de teatro, participando inclusive de alguns filmes, tais como: 
“O Pagador de Promessa” e “Ali Morava o Pecado”. Foi estudante de Liceu de Artes e 
Ofícios em Salvador, atuando na área de marcenaria e cinematográfica como operador de 
cinema. Em sua trajetória profissional, trabalhou como funcionário contínuo (office-boy) do 
Banco Brasil de São Paulo e na ORCOMBAL – Organização Contábil da Bahia Ltda. No 
Rio de Janeiro, atuou no departamento pessoal da Construtora Abbadi Vinci e Agência de 
Viagens Acogle Ltda., ainda, trabalhou na empresa Luiz Severiano Ribeiro que era 
proprietário de uma rede de cinemas. Após essa experiência, mudou para a cidade de 
Prado, na Bahia e, onde atuou como funcionário público, sendo motorista de ambulância 
do Município e promotor de vários eventos, tais como: carnaval, São João e Sete de 
Setembro. Ainda em Prado, foi proprietário do cinema da cidade. Ainda, teve a experiência 
de ser caminhoneiro da fazenda Guanabara em Itamaraju. Após alguns anos, mudou-se 
para a cidade de Pedro Canário, no Espírito Santo, onde abriu, em sociedade com o irmão 
um cinema. Também trabalhou na Prefeitura do Município como fiscal geral e na empresa 
Prisma, terceirizada da, então, Bahia Sul Celulose, no cargo de encarregado de elétrica. 
No ano de 1997, aposentado por invalidez, mudou-se para a cidade de São Mateus, sua 
residência atual, com objetivo de continuar atuando, como voluntário, com o Dr. José 
Roberto Gonçalves de Abreu, onde iniciou as atividades nos Projetos: Maturidade ativa 
(projeto social da FVC – Faculdade Vale do Cricaré) trabalhando com os idosos com a 
função de presidente do grupo; Projeto Saúde nos Bairros – com o objetivo de realizar as 
ações de prevenção de saúde nos bairros, também como colaborador. Atuou, por 10 (dez) 
anos, no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, sendo 04 (quatro) 
anos como presidente, nesse período como presidente, conseguiu com o Governo Federal 
e Municipal verba para a construção do CCIMS – Centro de Convivência dos Idosos de 
São Mateus, promovendo simpósios a cada 03 (três) meses em cada sede da terceira 
idade. Conquistaram também o cartão do passe livre e liberação da catraca para o idoso 
no transporte coletivo do Município e, ao mesmo tempo solicitou ao Governo Estadual a 
criação da lei do passe livre para o idoso no transporte coletivo intermunicipal, na qual a 
Lei foi aprovada e encontra-se em vigor. Em 2008 (dois mil e oito), o Professor Dr.  José 
Roberto criou o grupo CEPAF – Centro de Promoção de Atividade Física para o Idoso, 
sendo que, o professor e coordenador Frank Cardoso, colocou o grupo em atividade apartir 
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do ano de 2009 (dois mil em nove).  O CPAF oferece diversas atividades físicas e de 
acompanhamentos, tais como: hidroginástica, com parceria com o Sesc, acompanhamento 
de profissionais da saúde em parceria com o Centro Universitário do Cricaré – UNIVC 
(antiga FVC), Secretária de Esporte com o Secretário Jasson Barcelos e a Secretaria de 
Saúde com o Secretário Henrique Folador. No grupo CEPAF, o senhor Francisco atua como 
presidente da comissão, onde são promovidos passeios e viagens com o grupo de idosos. 
As atividades do grupo são realizadas na praça Amélia Boroto, às segundas-feiras e 
quartas-feiras, e no Sesc, com hidroginástica, às quintas-feiras. Em Seguida, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que parabenizou ao 
Vereador Cristiano Balanga pela belíssima homenagem ao Senhor Francisco, relatou que 
bonita narração da história de vida do mesmo, expressou a felicidade do mesmo mostrar o 
homem que o senhor Francisco é, fez uma reflexão de quem tem princípios Deus cumpri 
promessas, e relatou que tem visto Deus cumpre promessas na vida do senhor Francisco. 
Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, 
parabenizou ao Cristiano Balanga pela homenagem ao Senhor Francisco, um homem que 
luta pelos direitos do Idoso e já está garantindo o direto dos futuros idosos da sociedade 
mateense. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta do 
Nascimento que parabenizou seu Francisco pela belíssima história de vida, e pelo legado 
que estará deixando para as novas gerações. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, expressou seu respeito enquanto homem, enquanto 
um ser humano, expressou a importância do senhor Francisco para a sociedade mateense, 
e os cabelos grisalhos mostram quanta experiência o senhor Francisco tem em sua 
bagagem de vida. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador 
Carlinho Simião que parabenizou o Vereador Cristiano Balanga por ter trazido o senhor 
Francisco para contar um pouco de sua trajetória de vida; relatou sobre o belíssimo trabalho 
que o mesmo realiza. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio 
Mendes, que parabenizou o senhor Francisco pelo trabalho realizado com os idosos, 
expressou sua felicidade em poder receber o grupo de idosos nesta Casa de Leis. Em 
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, 
parabenizou a grande trajetória de vida do senhor Francisco; parabenizou o professor Dr. 
José Roberto pelo coração bondoso; relatou da força de vontade de todos os alunos, de 
todos os profissionais; o Vereador relatou que é natural de Itamarajú, cidade onde o senhor 
Francisco passou; parabenizou a Secretaria de Esporte, Secretaria de Saúde; expressou a 
alegria da Lei que o senhor Francisco trouxe para os idosos do Município, e da luta de 
todos os profissionais e alunos pelos benefícios para a classe dos idosos, o que é muito 
bonito; se colocou à disposição do CEPAF. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra ao senhor Leandro Martins que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e 
todos os presentes, relatou que gravou um breve vídeo de apresentação da Empresa e o 
que estão trazendo para São Mateus é a filial, onde a matriz se localiza em Guriri; a Monttec 
surgiu com um sonho de empreender, onde o mesmo trabalhava embarcado, quando surgiu 
o desejo de sair da Petrobras; a empresa Monttec é de materiais elétricos; o mesmo fazia 
de tudo dentro da empresa, de planejamento a montagem; relatou que começou a ficar 
corrido para o mesmo, quando surgiu a ideia de ter um sócio, o Leandro Assis; a Monttec 
trabalha com diversos serviços, rede de energia solar, e elétrica em sobre em si; tem 
algumas parcerias dentro do Espírito Santo e fora do Estado; relatou que nesse ano que 
comemoram 05 anos inaugurando mais uma loja em São Mateus; há 05 anos vem 
trabalhando no ramo de energia, em várias cidades do Estado; atuam nas diferentes áreas, 
de varejo a grandes usinas do Estado; trabalham na área de engenharia em mecânica, 
industrial; um grande projeto futuro é fabricação de painéis de energia e cabeamentos, 
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onde os mesmos planejam e executam a instalações, trabalhando com  manutenção de 
painéis de energia, cabeamentos; tem alguns parceiros que são as Placas Brasil, Volare, 
Suzano, Oxford, Feijões Rio Doce, Mineirão, dentre outras; relatou que tem parcerias com 
o IFES e UFES com vagas de estágios; estão trabalhando com  o processo de certificação 
da ISO 14001, 45001 e 9001, relatou que precisa ter essas certificações para que possam 
expandir suas atividades. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
Vereador Cristiano Balanga, que parabenizou a equipe da Monttec, relatou que é uma 
empresa que tem objetivo de avançar em rede elétrica, e que o Município necessita de uma 
empresa que mexa com esse serviço. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra 
ao Vereador Delermano Suim que parabenizou a equipe da Monttec pelo trabalho, é uma 
empresa que tem a necessidade de gerar recurso para o Município e que tem o apoio do 
Poder Executivo e o Poder Legislativo, se colocou à disposição da empresa. Em seguida, 
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que parabenizou a 
equipe da empresa Monttec pelo trabalho, expressou o desejo de ver o Município se 
desenvolver, e relatou que ver as empresas se instalarem no Município para longo ou curto 
prazo de funcionamento. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador 
Gilton Gomes que relatou que o projeto já passou por quase todas as Comissões, e 
parabenizou a equipe da Monttec. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a 
Vereadora Ciety que parabenizou a equipe por enaltecer seus colaboradores pois assim os 
mesmos ficam com mais anseios em trabalhar na empresa. Em seguida, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta do Nascimento que parabenizou a 
equipe da empresa Monttec que é uma empresa de grande importância para o Município. 
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio que parabenizou a empresa 
Monttec e expressou sua alegria em ver empresas gerando emprego para o Município, e 
que o Executivo tem aberto as portas para as empresas para o desenvolvimento da cidade 
de São Mateus. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci 
de Sena, que parabenizou a equipe da empresa Monttec, relatou que esse Parlamento está 
unido para o desenvolvimento da cidade e o crescimento do polo industrial. Em seguida, o 
Senhor Presidente parabenizou a equipe da empresa Monttec e a Edna Secretária de 
Planejamento por enviar à esta Casa Projetos que favorecem as empresas e 
consequentemente o desenvolvimento do Município. GRANDE EXPEDIENTE: com 06 
(seis) 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, trouxe algumas demandas do bairro Ribeirão, do jardim da descida da 
ladeira, da quadra, da pavimentação das ruas, da academia ao ar livre; relatou sobre a 
regularização da área do bairro Ribeirão; trouxe um vídeo que é um sonho do bairro 
Ribeirão, relatou que bateu 30 caçambas de terra no local para a pavimentação devolvendo 
a dignidade ao bairro; relatou que estiveram no Centro Comunitário do bairro Seac, para 
toda a comunidade, rogou que a comunidade pudesse cuidar do patrimônio público; relatou 
sobre vândalos cortou uma trave de futebol por questões políticas para que as crianças 
não pudessem ter lazer; relatou sobre uma agenda que teve com sua equipe para traçar 
metas; teve uma agenda no Tesouro da Ilha com a comunidades da escola; parabenizou 
aos motoristas pelo dia do motorista, agradeceu a Vereadora Preta pela homenagem; 
parabenizou aos agricultores pelo dia do agricultor, parabenizou ao Deputado Paulo Foleto, 
por ser agricultor e sempre olhar pelos agricultores sejam eles dos pequenos aos grandes; 
parabenizou aos avós pelo dia dos avós. Rogou por suas indicações que são: Construção 
de campo de futebol gramado no bairro Ribeirão, com vestiários, banheiros e arquibancada; 
Pavimentação da rua São Francisco, localizada no bairro São Pedro. A seguir, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, que iniciou sua fala 
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cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que semana passada foi 
aniversário de sua neta; relatou sobre a agenda de ontem na região do Nativo fazendo uma 
fiscalização nas estradas que estão sendo feitas, agradeceu ao Secretário Albino e a 
Paloma por sempre atender as demandas; relatou que passou pelas Unidades de Saúde 
fiscalizando se falta médico, enfermeiras e medicação; relatou que passou nas escolas da 
região conversando com os funcionários; parabenizou aos pescadores que trabalham no 
manguezal, pelo dia dos catadores de caranguejo e pescadores. Rogou por suas 
indicações que são: Aquisição de caminhão ¾ (conhecido por vuc-veículo urbano de carga) 
para atender a Associação de Produtores de Aroeira do distrito Nativo de Barra Nova; 
Aquisição de trator agrícola com implementos para atender a Associação do Sítio da Ponta, 
localizado no distrito Nativo de Barra Nova. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora 
e todos os presentes, parabenizou aos motoristas, escritores e agricultores, pois é da 
agricultura familiar que sai o alimento da família brasileira, parabenizou aos avós pelo dia 
dos avós; relatou sobre o pedido dos moradores de Nestor Gomes pela poda de árvores 
da comunidade, e logo estará acontecendo a instalação de rede elétrica, manilhamento das 
comunidades da região de Nestor Gomes; relatou que no dia 25 de julho é o dia da Mulher 
Afro, contou uma breve história sobre a luta da Tereza de Benguella contra o racismo 
estrutural; relatou sobre a violência que tem aumentado neste mês de julho contra a mulher. 
Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta do Nascimento 
que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou sobre 
o aumento da violência contra a mulher, e é de grande necessidade colocar em prática a 
Delegacia da Mulher. Rogou por suas indicações que são: Reforma da Unidade Básica de 
Saúde (UBS), lado norte localizada no bairro Guriri; Ativação de academia popular ao ar 
livre existente nas proximidades da Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada no bairro 
Guriri, lado norte. Relatou sobre as ordens de serviço que estão para ser assinadas muito 
em breve; agradeceu ao Governador Renato Casagrande por olhar não somente em São 
Mateus mas em todo Estado; agradeceu a Deputada Rose de Freitas que vem trabalhando 
pelo Estado; agradeceu ao Senador Da Vitória que vem lutando pelo grupo dos autistas; e 
a Janete de Sá que além de ser Deputada também é amiga e vem trazendo benefícios para 
o Município; relatou também sobre o dia dos motoristas, das homenagens que fez aos 
motoristas da empresa São Gabriel dentre outros que a mesma convidou para homenageá-
los. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes que 
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que hoje é 
o dia importante para o Município, onde foi sancionado um projeto de Lei que foi lido na 
Sessão Itinerante na comunidade do Nativo de Barra com o nome de “Oportunidades”, Lei 
nº 2.070/2022, é oriunda do Projeto de Lei nº 008/2022, de autoria do Vereador Kacio 
Mendes, que dispõe sobre cotas para o primeiro emprego, visando garantir vagas em todos 
os processos seletivos no âmbito da administração pública direta e indiretamente. Rogou 
por suas indicações que são: Término de pavimentação da rua Jardim das Orquídeas (rua 
08), localizada no bairro Morada do Ribeirão; Término de pavimentação da rua Casulo dos 
Caracóis (rua 04), localizada no bairro Morada do Ribeirão. Ato contínuo, o Senhor 
Presidente transferiu a cadeira da Presidência ao Vice-presidente para proferir seu 
discurso. “Senhor Presidente, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, servidores, 
público aqui presentes, imprensa escrita e falada. ‘Um povo sem memória é um povo sem 
futuro’ Charles de Gaulle, essa frase me faz lembrar o povo chileno que viveu uma ditadura 
militar durante algumas décadas, e esta frase é para que nunca mais se repita esse tipo de 
governo, governo ditatorial; tenho a honra de subir a esta tribuna para pedir a Vossas 
Excelências o apoio e a devida aprovação desta Casa de Leis, aos Projetos de Leis nºs  
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011/2022 que é o espaço público da Secretaria de Finanças da nova sede deste Parlamento 
no Centro da Cidade, estaremos homenageando um ex servidor desta Casa por décadas, 
ex Prefeito Municipal, e Vereador deste Parlamento, falo aqui do saudoso Jackson 
Mendonça Bahia; também, do Projeto nº 012/2022, homenageando o ex Procurador desta 
Casa de Leis por 28 (vinte e oito) anos, Doutor Benedicto Caulyt Figueiredo, na sala da 
Procuradoria; o Projeto 013/2022, que será a Secretaria de Administração desta Casa de 
Leis, levará o nome de Hugo José do Santos de Oliveira que denomina a sala da 
Presidência, secretário por diversos mandatos, Secretário Municipal de Obras; o Projeto nº 
014/2022, estamos homenageando uns dos Vereadores mais atuantes que passaram por 
esta Casa de Leis, o saudoso Wallace Castelo Dutra; por fim, o Projeto nº 015/2022, é a 
sala da Vice-presidência, onde busquei homenagear o ex Vice-prefeito deste Município, 
Vereador por 02 (dois) mandatos deste Parlamento, ex Secretário de Assistência Social e 
Pastor por mais de 03 (três) décadas da Igreja Assembleia de Deus, o Pastor Antônio 
Gomes; estes Projetos, senhoras e senhores, são uma singela homenagem a esses ilustres 
cidadãos que muito fizeram pelo povo mateense, então, mais que justo, que possamos 
aprová-los, e deixar esta homenagem não só para eles, mas para todos os cidadãos 
mateenses e para suas famílias, por tudo que fizeram em prol da população mateense. 
Meu muito obrigado. ORDEM DO DIA: Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em 
discussão as indicações nºs  515 à 535/2022. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra ao Vereador Carlinho Simião que rogou por suas indicações que são: Reitera a 
indicação de nº 030/2022, que diz respeito à contratação de horas de máquinas (patrol, 
retroescavadeira, tratores, caminhão caçamba e afins) para serviços de apoio nas 
comunidades Mata Sede, São Cristóvão e Serraria, situadas no Km – 28, distrito de Nestor 
Gomes; Instalação de redutor de velocidade (quebra-molas), na rua José Tozzi, localizada 
no bairro Ideal (próximo ao nº 1.214), solicitou que o Vereador Delermano Suim assinasse 
juntamente com o mesmo a indicação nº 518/2022. Em seguida, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga que rogou por suas indicações que são: 
Construção de campo de futebol gramado no bairro Ribeirão, com vestiários, banheiros e 
arquibancada; Pavimentação da rua São Francisco, localizada no bairro São Pedro. A 
seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim que rogou 
por suas indicações que são: Extensão de rede elétrica com instalação de postes com 
luminárias, no Km 38 ao 41, localizado no distrito de Nestor Gomes; Demarcação com faixa 
divisória e sinalização de vagas de estacionamento na rua da Liberdade, que liga o bairro 
Sernamby ao bairro Ideal. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em votação as 
indicações   nºs 515 à 535/2022, exceto as nº 529/2022 e 530/2022 do Vereador Lailson da 
Aroeira que ficaram prejudicadas, tendo sido aprovadas por unanimidade. Em seguida, o 
Senhor Presidente submeteu em discussão e votação das Moções de nºs  056 a 059/2022, 
em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena que fez 
uma homenagem de pesar ao senhor RUY ALMEIDA FILHO, fez um breve relato sobre a 
vida do Ruy. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião 
que relatou sobre sua amizade com o Ruy. Em seguida, o Senhor Presidente fez uma 
homenagem ao senhor Vinicius que faleceu no dia 24 de julho, fez um breve relato sobre a 
vida do mesmo. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em votação as moções nºs056 
a 059/2022, tendo sido aprovadas por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente 
submeteu em discussão e votação, em Turno Único, o Projeto de Lei nº 033/2022, de 
autoria do Poder Executivo, que “DISPÕE SOBRE CARTÃO RECOMEÇAR, DESTINADO 
A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA, VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO SOCIAL ATINGIDA 
POR DESASTRES NATURAIS DECORRENTES DAS CHUVAS”, tendo sido aprovado por 
unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, em 



253 

 

Turno Único, o Projeto de Lei nº 009/2022, de autoria do Poder Legislativo, que DENOMINA 
À RUA CONHECIDA COMO “RUA DA BORRACHARIA”, LOCALIZADA NA VILA PIROLA, 
KM 25, DISTRITO DE NESTOR GOMES, DE “RUA DANIEL SANTA ROSA CARDOZO”, 
tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em 
discussão e votação, em Turno Único, o Projeto de Lei nº 011/2022, de autoria do Poder 
Legislativo, que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – 
SECRETARIA DE FINANÇAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, tendo sido aprovado por unanimidade. A seguir, o Senhor 
Presidente submeteu em discussão e votação, em Turno Único, o Projeto de Lei nº 
012/2022, de autoria do Poder Legislativo, que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE 
ESPAÇO PÚBLICO – PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, tendo sido aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o 
Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, em Turno Único, o Projeto de Lei nº 
013/2022, de autoria do Poder Legislativo, que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE 
ESPAÇO PÚBLICO – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, tendo sido aprovado por 
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, em 
Turno Único, o Projeto de Lei nº 014/2022, de autoria do Poder Legislativo, que “DISPÕE 
SOBRE A DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, tendo sido aprovado 
por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, 
em Turno Único, o Projeto de Lei nº 015/2022, de autoria do Poder Legislativo, que 
“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – VICE-PRESIDÊNCIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, 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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