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Ata nº 033/2022 da reunião da 31ª Sessão Ordinária, realizada aos 02 (dois) dias do mês
de agosto 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 Gilton Gomes 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 032/2022, 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 384/2022, protocolizado sob o nº
001115/2022, datado de 29/07/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha
Lei nº 2.071/2022; Lei nº 2.071/2022, que “DISPÕE SOBRE CARTÃO RECOMEÇAR,
DESTINADO A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA, VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO
SOCIAL ATINGIDA POR DESASTRES NATURAIS DECORRENTES DAS CHUVAS”;
OF/PMSM/SMGAB Nº 385/2022, protocolizado sob o nº 001116/2022, datado de
29/07/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta das
Indicações nºs 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 531,
532, 533, 534 e 535/2022; OF/PMSM/SMGAB Nº 386/2022, protocolizado sob o nº
001117/2022, datado de 29/07/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha
Projeto de Lei Complementar nº 002/2022; Projeto de Lei Complementar nº 002/2022, de
autoria do Poder Executivo, que “REVOGA A PARTE DISPOSITIVA DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 82/2014 QUE ALTEROU O ARTIGO 138 DA LEI Nº 237/1992, BEM
COMO CONCEDE EFEITO REPRISTINATÓRIO À LEI COMPLEMENTAR Nº 36/2009 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. PODER LEGISLATIVO: Projeto de Lei nº 018/2022, do Poder
Legislativo, que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO –
CONTROLADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. Autoria: Paulo Fundão; Projeto de Lei nº 019/2022, do Poder Legislativo,
que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. Autoria: Paulo Fundão; Projeto de Lei nº 020/2022, do Poder Legislativo,
que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – SECRETARIA
LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. Autoria: Ciety Cerqueira e Preta do Nascimento; Projeto de Lei nº
021/2022, do Poder Legislativo, que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO
PÚBLICO – SUPERINTENDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Autoria: Paulo Fundão; Projeto de Lei nº 022/2022, do Poder
Legislativo, que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – COMISSÃO
DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. Autoria: Paulo Fundão; Projeto de Lei nº 023/2022, do Poder Legislativo,
que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – DIRETORIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Autoria:
Paulo Fundão; Projeto de Lei nº 024/2022, do Poder Legislativo, que “DISPÕE SOBRE A
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DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – SECRETARIA DE APOIO AOS MUNÍCIPES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Autoria:
Paulo Fundão; Protocolizado sob o nº 001089/2022, de autoria do Vereador Lailson da
Aroeira, que solicita seja concedido espaço no horário da segunda parte do Pequeno
Expediente, da Sessão Ordinária do dia 02/08/2022, para que os Senhores LUIZ CARLOS
CAMP e LUCAS MARTINS NEGRIS, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do
Movimento Quilombola do Córrego Grande, possam fazer uso da Tribuna Popular, para
proferirem pronunciamento referente “a inclusão da região do Córrego Grande, no processo
Quilombola”; Protocolizado sob o nº 001098/2022, de autoria do Vereador Carlinho Simião,
que solicita seja concedido espaço no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da
Sessão Ordinária do dia 02/08/2022, para que o Senhor ROBERTO BORGO FEITOSA,
proprietário da empresa Bicho Mania, possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir
pronunciamento referente “ao seu empreendedorismo em São Mateus”; Protocolizado sob
o nº 001099/2022, de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, que solicita seja justificada
sua ausência na Sessão Ordinária do dia 26 de julho de 2022, tendo em vista que por motivo
de força maior, não compareceu à reunião. PROPOSIÇÃO: Indicações nºs 536 e 537/2022
de autoria do Vereador Adeci de Sena, extensão de rede elétrica com instalação de postes
com luminárias na rua Maria Gomes Tomaz, na comunidade de Campo Grande, distrito
Nativo de Barra Nova; extensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias
na rua Lamartim Borges, na comunidade Campo Grande distrito Nativo de Barra Nova;
indicação nº 538/2022 de autoria do Vereador Carlinho Simião, instalação de “braço” para
iluminação pública com luminária nos postes situados na avenida Esbertalina Barbosa
Damiani, lado sul, no bairro Guriri (trecho compreendido entre a avenida Oceano Índico e o
loteamento residencial Bom Jesus); indicação nº 539/2022 de autoria dos Vereadores
Carlinho Simião e Adeci de Sena, reitera a indicação nº 273/2022, que diz respeito ao
calçamento de um trecho de aproximadamente 1km (um quilômetro) de extensão
(compreendido entre a empresa Coimex e o início do asfalto da estrada de acesso à
comunidade Nativo de Barra Nova); Indicações nºs 540 e 541/2022 de autoria da Vereadora
Ciety Cerqueira, instalação de academia ao ar livre em Nestor Gomes – Km 41; Reitera a
indicação nº 069/2022, que diz respeito à reforma e cobertura da Unidade Básica de Saúde
situada no bairro Ideal; seguida, o Vereador Delermano Suim, solicitou a parte e relatou que
neste ano de 2022 já havia feito essas duas indicações; indicações nºs 542 e 543/2022 de
autoria do Vereador Cristiano Balanga, construção de quadra poliesportiva coberta na
comunidade Paulista; pavimentação da rua BC e acesso, localizada no bairro Seac;
indicação nºs 544 e 545/2022 de autoria do Vereador Delermano Suim, pavimentação da
rua Tancredo de Almeida Neves, localizada no bairro Jackeline; pavimentação da rua
Principal, na localidade conhecida como Aguirre, situada em Nestor Gomes – Km 41;
indicações nºs 546 e 547/2022 de autoria do Vereador Isael Aguilar, aquisição de caminhãobaú para atender a Associação de Pequenos Produtores Rurais Descendentes de
Quilombolas da comunidade Nossa Senhora da Penha, município de São Mateus-ES;
aquisição de trator agrícola com implementos para atender a Associação de Moradores de
Pequenos Produtores Rurais de Nova Vista I, município de São, Mateus-ES; indicações nºs
548 e 549/2022 de autoria do Vereador Kacio Mendes, término de pavimentação da rua
Outeiros dos Sândalos, localizada no bairro Morada do Ribeirão; término de pavimentação
da rua Oásis das Lagunas, localizada no bairro Morada do Ribeirão; indicações nºs 550 e
551/2022 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, instalação de 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; indicações nºs 552 e 553/2022 de autoria do Vereador
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Paulo Fundão, pavimentação das ruas Sorocaba (rua Principal), Canoas e Lage, localizadas
no bairro Nova Era; pavimentação das ruas Chapecó, Blumenau e Maringá localizadas no
bairro Nova Era; indicações nºs 554 e 555/2022 de autoria da Vereadora Preta do
Nascimento, pavimentação da rua José Vieira dos Santos (rua 27), lado sul, localizada em
frente à Igreja Santa Terezinha, no bairro Guriri; recapeamento asfáltico da rua “C” que dá
acesso ao bairro Alvorada com a Rodovia BR – 101; Moção nº 059/2022 voto de
congratulação do Vereador Carlinho Simião ao Sr. ROBERTO BORGO FEITOSA e Drª. LÉA
MARIA GUIMARÃES BARBOSA BORGO FEITOSA, em virtude de suas trajetórias como
empreendedores visionários em ascensão, o qual vem contribuindo para o crescimento do
nosso município gerando emprego e renda; Moção nº 060/2022, voto de pesar do Vereador
Delermano Suim aos familiares do Senhor EUGÊNIO LEIRA, em virtude do seu falecimento
ocorrido no dia 24 de julho de 2022. Em seguida, o Senhor Presidente convidou os senhores
Luiz Carlos, Lucas Martins e o Roberto Feitosa para assentarem no banco de honra desta
Casa de Leis. De imediato, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Luiz Carlos,
que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que o
setor quilombola onde residem é um setor esquecido pelo Município, pois há muito não
chegam benefícios para a região; relatou que procuraram um advogado para buscar o
reconhecimento de território Quilombola, e rogou pelo apoio desta Casa de Leis nesta luta,
e também priorizando um espaço para construção da sede da comunidade Quilombola. Em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Lucas Martins que iniciou sua
fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, e relatou que pertence a região
do Córrego da Cerejeira, e que há meses estão em busca da legalização como povo
quilombola e a documentação de legalização da comunidade como Quilombola, e rogou que
o Parlamento olhe para a região do Córrego Grande; relatou que nasceu e se criou na região
e realmente a região é esquecida pelo Município; relatou também que a região tem a
necessidade de água e tem um poço que atende a muitas famílias que infelizmente não
consegue atender a todos; relatou que a região é bem carente, que não há patrolamento
nas estradas e existe uma escola que precisa de apoio e de uma reforma e ampliação;
relatou que tem buscado também juntamente como advogado a questão da Samarco na
ajuda das famílias da região descendentes de quilombolas. Ato contínuo, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, que relatou sobre os povos
tradicionais dos Zumbis dos Palmares que são povos tradicionais e reconhecidos
judicialmente, e da questão da Samarco que vem ajudando as famílias que sofreram com
os desastres naturais e com o deslizamento da barragem de Mariana; e chamou o Lucas e
o Carlos para conversarem quais caminhos tomarem e sobre o apoio que a Secretaria de
Pesca pode estar dando em relação a essa questão, parabenizou ao Carlos pela busca do
reconhecimento como povos Quilombolas, que através da Samarco muitas comunidades
foram reconhecidas como povos indígenas, quilombola e pesqueiros; se colocou à
disposição da comunidade. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Vereador Cristiano Balanga, que relatou sobre o conhecimento sobre a comunidade, e sobre
a fala dos mesmos sobre o esquecimento da comunidade, mas que é preciso a comunidade
se organizar e buscar a Prefeitura juntamente com o projeto sobre o patrolamento das
estradas, água, dentre outras demandas; se colocou à disposição da comunidade. A seguir,
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que parabenizou ao
Vereador Lailson pela indicação, relatou sobre a reunião que tiveram na empresa Suzano
na cidade de Aracruz, e relatou sobre os projetos que a empresa tem para as comunidades
onde a empresa tem plantio de eucalipto e desenvolve trabalhos sociais. Ato contínuo, o
Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety, que relatou sobre a inclusão da
região do Córrego Grande onde a mesma abraça; relatou que há um assessor que trabalha

257

lá no local e que no ano anterior houve um patrolamento em todas as estradas das
comunidades, e neste ano um maquinário permaneceu alguns dias trabalhando na região;
relatou que quer visitar o aterro da região o qual a empresa Suzano fez a manutenção onde
as máquinas da empresa usam como passagem. Em seguida, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira, que parabenizou ao Luiz Carlos e ao
Lucas pela atitude, pela coragem e garra de estar defendendo a comunidade Córrego
Grande e região; relatou que tem acompanhado o trabalho dos assessores que sempre
representaram a comunidade; relatou que tem acompanhado o processo de inclusão no
projeto quilombola que o Luiz Carlos trouxe de demanda na Sessão de hoje, relatou sobre
a luta que estão tendo para poder legalizar juntamente ao Palmares que é a organização
que cuida dessa parte dos quilombolas, para poderem receber mais valores, benefícios;
relatou que estiveram em reunião há mais de 15 dias e foi observado a ansiedade de mais
de 200 pessoas naquela reunião sonhando com essa inclusão; relatou que a comunidade
quer é o apoio desta Casa de Leis, expressou sua esperança que os nobres Edis pudessem
ajudar nessa luta pelo reconhecimento de território quilombola; já as reivindicações do
Lucas, relatou que não está havendo nenhuma conversa desencontrada, que a região de
Córrego Grande foi atendida com maquinário há um ano atrás de lá para cá houve diversas
chuvas e as estradas foram danificadas, fez memória até de uma fala que o mesmo havia
feito na tribuna que a estrada da Aroeira estava intransitável, relatou que cobrou do
Secretário de Agricultura que precisa de uma conversa e uma atenção porém não recebeu
nenhuma devolutiva; fez memória que a estrada do Córrego Grande e da Aroeira, foi sim
pavimentada através de uma reunião da qual a Suzano atendeu ao pedido das
comunidades, então precisa-se da atenção maior do Poder Público, relatou que no dia 12
de junho de 2022, fez uma reivindicação sobre a ativação do postinho de saúde da
comunidade, pois a comunidade tem um quantitativo de moradores que suporta uma
Unidade de Saúde; fez memória de um pedido da reforma da escola e um poço artesiano;
sugeriu uma reunião com o Prefeito juntamente com o Líder do Governo e os demais nobres
Edis e os líderes das comunidades para apresentar as demandas. Ato contínuo, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao senhor Roberto Feitosa, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu ao convite do Vereador
Carlinho Simião para estar nesta Casa de Leis apresentando seus serviços dentro do
Município, relatou que não é filho de São de Mateus, porém se sente de São Mateus, pois
foi bem acolhido pela cidade; relatou que São Mateus é uma cidade que está em
desenvolvimento, que atrai investimento, relatou que em São Mateus tem empresas de
outros Estados que vem investir no Município, pois o mesmo é propício para isso; fez uma
breve apresentação sobre sua vida, relatou que é natural da cidade de Montanha, do Norte
do Estado, cresceu e estudou. No segundo grau saiu do Município de Montanha para
estudar, na época era normal sair de casa para estudar, pois nas cidades vizinhas não
tinham faculdades, fez um curso na escola agrotécnica de Colatina, concluiu o curso em
agropecuária, pela escola Agrotécnica Federal, logo após foi para Belo Horizonte para tentar
uma vaga no pré-vestibular, passou no vestibular em farmácia em São Paulo, estudou por
05 (cinco) anos, concluiu o curso de farmácia, fez uma especialização em análises clínicas,
e retornou para a sua cidade, Montanha, após seu retorno abriu seu primeiro
empreendimento na área de farmácia, alguns anos depois abriu uma padaria, permaneceu
por algum tempo lá; relatou que depois de uns 08 a 10 anos trabalhando no Município de
Montanha, conheceu sua esposa. Depois de 02 anos casados, e trabalhando em sua área,
resolveram mudar para cidade de São Mateus juntamente com sua esposa que atua na área
médica, com o apoio do então médico Armando Quinquim. Logo quando chegaram na
cidade abriram uma clínica fazendo investimento na parte de laser, tanto para estética
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quanto para tratamento de pele, relatou que na época não existia tecnologia parecida na
região, vendo que só encontrava esses aparelhos em Vitória, resolveram trazer para São
Mateus, pois viram a possibilidade do Município se desenvolver dentro da área da saúde,
relatou que sua esposa é carioca e como a mesma é da capital e lá era mais fácil ter acesso
a esse tipo de tecnologia, trouxeram os melhores aparelhos a laser para o Município, algum
tempo depois resolveram ampliar a clínica e abrir outro empreendimento que tem o nome
de “Bicho Mania”, atua no ramo de banho e tosa, consulta de animais, medicamentos,
rações, dentre outros serviços; após 04 (quatro) anos, o senhor Rodrigo resolveu abrir uma
farmácia que é dentro de sua área de formação também, já há 02 (dois) anos gerando
emprego e renda para o Município de São Mateus; relatou que acredita que muitos
empreendedores de São Mateus são de fora do Município que enxergou a cidade como
oportunidade de investimento; relatou que hoje sente-se mateense, expressou que tem a
preferência de comprar dentro do mercado mateense para valorizar o mercado local; rogou
para que o Poder Executivo pudesse facilitar para os empreendedores investirem na cidade
e assim estarem gerando emprego e renda para o Município. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião que agradeceu a presença do
Roberto, relatou que o empresário tem gerado diversos empregos no Município. Em
seguida, o Senhor Presidente realizou a entrega dos certificados de congratulação ao
senhor Roberto Borgo Feitosa. GRANDE EXPEDIENTE: com 07 (sete) Vereadores
inscritos. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho
Simião, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,
agradeceu a presença do empresário Roberto Feitosa; “A semana passada foi uma semana
bem produtiva e de bastante demanda. Fiz diversas reuniões e várias visitas em
comunidades do nosso Município juntamente com o Vice-prefeito Ailton Caffeu e com o
Deputado Estadual – candidato a Deputado Federal – Freitas, visitamos as comunidades de
Serraria, Mata Sede, São Cristóvão e Beira Rio; nas nossas reuniões nós colhemos todas
as reivindicações de melhorias dos líderes das Comunidades e prometemos levar melhores
condições; recordo que, por meio de emendas parlamentares, já conseguimos muito para
aquela região, como a contratação de horas/máquina, para patrolar, arar, gradear e capinar,
já fiz solicitações para manutenção da estrada, a manutenção da rede elétrica rural, além
do calçamento; todavia ainda tem muito a ser feito; o Deputado Freitas se colocou à
disposição da comunidade para conseguir emendas parlamentares destinadas àquelas
Comunidades; No sábado, dia que também tive reuniões com líderes de comunidades de
nosso Município, foi aniversário do meu filho Gabriel, que fez 24 anos e, também do
Matheus, netinho do vice-prefeito; estive presente nos dois aniversários; queria deixar
registrado que fui muito bem acolhido pela família e pelos amigos do Caffeu e, quero
agradecer a todos que lá estavam pela maravilhosa recepção que tive; ademais, quero
renovar meus votos de feliz aniversário para o Matheus e para o meu filho Gabriel, desejo
que os próximos 12 meses deste ciclo sejam cheios de emoções e de muitas felicidades;
também te desejo muita saúde, paz e disposição para aproveitar o melhor da vida e que
Deus sempre possa abençoar a vida dos dois; na semana passada, também, tive reunião
com alguns funcionários públicos do nosso Município, que reivindicam constantemente
melhoria salarial, já que os salários estão completamente defasados e, para piorar, sem
qualquer perspectiva de melhoria; vale citar a questão dos professores do nosso Município,
eles não merecem a forma que vêm sendo tratados, nossos professores não merecem
menos que o mínimo, não merecem receber salário menor que o teto mínimo nacional, eu
sempre vou permanecer do lado dos professores, entendo a importância desses
profissionais para nossa sociedade e nosso país, Contem comigo para conseguir dignidade
salarial para vocês, professores, entendo que valorizar os professores seja primeiro passo
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para garantir uma educação de qualidade, a atuação do docente tem impacto dentro e fora
de sala de aula, seja no desempenho dos estudantes, na qualidade da escola e no
progresso do país, para isso, o professor deve ser remunerado de forma adequada, receber
os recursos necessários para realizar sua função e ter voz ativa na elaboração de políticas
públicas para a educação, como parlamentar e filho de professora vou lutar por essa classe,
afinal, a Prefeitura tem dinheiro para festas e eventos, mas para valorizar a educação dos
nossos profissionais tem sempre uma desculpa na ponta da língua, os professores que
precisam por diversas vezes travarem uma batalha diária para que eles tenham o mínimo
de dignidade monetária, vale registrar que não sou contra as festas e eventos do Município,
mas creio que deva haver uma correta priorização, assim como uma justa repartição de
gastos com dinheiro público; estamos há 02 (dois) meses das eleições e muito se tem
escutado sobre investimento que vem para nossa cidade, mas nada se tem visto, e, me
parece que estamos diante de uma verdadeira falácia, os investimentos que tanto dizem por
aí há algum tempo só vão começar a sair agora? Neste momento de campanha política?
Agora que estamos perto de irmos para as urnas votar? Nesse sentido, deixo uma pergunta
nesta tribuna, aonde estão os investimentos destinados a São Mateus que vieram por meio
de emenda parlamentar? Vão sair antes das eleições? Depois? Como que está o
andamento? Jamais me cansarei. Já disse repito, continuarei vindo aqui exercendo o papel
para o qual fui eleito, de fiscalizar, cobrar e legislar, enquanto a população mateense estiver
insatisfeita estarei cobrando e exercendo meu papel para o qual fui eleito”. A seguir, o
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, parabenizou a Claudicéia, servidora
desta Casa de Leis; relatou que fez uma visita na comunidade Bom Pastor, onde ouviu
demandas da comunidade, já estão organizando para receber o Prefeito com a Associação
de Moradores para uma reunião; fez memória que esteve na rua são Francisco no Bairro
São Pedro acompanhando um trabalho de calçamento e também na comunidade do
Rodocon na rua São Lucas, e será inaugurada no Município uma obra de investimento do
Sesc de R$19.000.000; no final de semana estive nas convenções em Vitória do PP e PSB;
relatou que sim, as obras estão sendo realizadas, porém necessita de documentação;
relatou que emendas estão chegando dos Deputados Estaduais e Federais; relatou que no
dia 03 de agosto terá um evento com o Governador Renato Casagrande na apresentação
dos benefícios que o mesmo tem trazido para os Municípios. Rogou por suas indicações
que são: Construção de quadra poliesportiva coberta na comunidade Paulista;
Pavimentação da rua BC e acesso, localizada no bairro Seac. 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,
uma visita na escola de alternância no trabalho da escola de meio ambiente na limpeza dos
manguezais; na segunda-feira esteve acompanhando a máquina na terraplanagem,
agradeceu ao Secretário Albino por atender as demandas das comunidades; relatou que a
região do Nativo tem uma gratidão pelos trabalhos que o Poder Executivo tem realizado;
relatou que ontem esteve na Secretaria de Pesca com as Comissões de Baixo Guandu,
Linhares, Regência e São Mateus que foram afetados pela barragem de Mariana,
apresentando os projetos que cada Município pode oferecer para cada profissional de
pesca. Rogou por suas indicações que são: Extensão de rede elétrica com instalação de
postes com luminárias na rua Maria Gomes Tomaz, na comunidade de Campo Grande,
distrito Nativo de Barra Nova; Extensão de rede elétrica com instalação de postes com
luminárias na rua Lamartim Borges, na comunidade Campo Grande distrito Nativo de Barra
Nova. 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, rogou por suas
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indicações que são: Instalação de 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. Relatou sobre uma ordem de serviço de um calçamento da região da Morada do Lago
que não está sendo realizada, solicitou que o Líder do Governo pudesse tirar essa dúvida?
Em resposta ao Vereador Lailson, o Vereador Cristiano Balanga relatou que o Poder
Executivo está organizando e contratando uma empresa para finalizar as obras, pois os
profissionais que estão trabalhando são da Prefeitura. A seguir, 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, um caso de racismo que
aconteceu com os filhos de um casal de artista; relatou sobre o agosto lilás, uma campanha
contra a violência doméstica, é uma forma de conscientizar contra o feminicídio com base
na Lei Nº 11.340/2006; relatou que o Senador Marcos do Val depositou na conta da
Secretaria da Saúde Municipal um total de R$ 372.407,12 para o piso de atenção básica
em saúde; relatou que no dia 03 de agosto terá a presença do Governador na apresentação
de suas obras no norte do Espírito Santo; relatou que no sábado esteve presente na
convenção do PP, prestigiando o amigo Da Vitória; relatou que no domingo teve uma
convenção do PSB na oficialização da pré-candidatura do Governador Renato Casagrande.
Rogou por suas indicações que são: Pavimentação da rua José Vieira dos Santos (rua 27),
lado sul, localizada em frente à Igreja Santa Terezinha, no bairro Guriri; Recapeamento
asfáltico da rua “C” que dá acesso ao bairro Alvorada com a Rodovia BR – 101. O Senhor
Presidente realizou um esclarecimento sobre a chegada de um Projeto de Lei sobre as férias
prêmio, a qual já foi encaminhado para a Comissão de Justiça e as demais Comissões. Ato
contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira que iniciou
sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, parabenizou a Vereadora
Preta do Nascimento pela fala sobre o racismo, que luta contra o racismo é de todos; relatou
que as máquinas foram passadas nas estradas das comunidades da região do Córrego
Grande; relatou que no trecho da comunidade de Timirinha até a comunidade do Patrimônio
da Areia estava uma situação caótica e hoje a estrada está como uma asfalto; relatou que
nas próximas semanas na região de Jorgina mais especificamente Juerana II que iniciará o
aterro para melhor atender aos moradores da região, irá deixar de ser sonho para se tornar
realidade; relatou que no dia 17 de agosto está programada a 6ª ponte de concreto na região
dos Km’s; relatou sobre a profissão do professor, aquela profissão que forma todas as
demais profissões, e que precisa ter e tem seus direitos garantidos e que ninguém pode
tirar, relatou que no ano passado foi aprovado abonos, ticket, os DT’s passaram ter os
mesmos direitos que os efetivos em questão de salário e relatou que vão lutar para que
recebam de acordo com o piso nacional. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Vereador Delermano Suim, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos
os presentes; rogou por suas indicações que são: Pavimentação da rua Tancredo de
Almeida Neves, localizada no bairro Jackeline; Pavimentação da rua Principal, na localidade
conhecida como Aguirre, situada em Nestor Gomes – Km. ORDEM DO DIA: Em seguida,
o Senhor Presidente submeteu em discussão as indicações nºs 536 à 555/2022, em seguida
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que rogou por suas
indicações que são: Construção de quadra poliesportiva coberta na comunidade Paulista;
Pavimentação da rua BC e acesso, localizada no bairro Seac. Ato contínuo, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que rogou por suas
indicações que são: Pavimentação da rua Tancredo de Almeida Neves, localizada no bairro
Jackeline; Pavimentação da rua Principal, na localidade conhecida como Aguirre, situada
em Nestor Gomes – Km 41. O Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety
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Cerqueira que relatou que no dia 24 de julho foram contemplados com uma academia
através de uma emenda Parlamentar do Deputado Federal Neucimar Fraga; a Vereadora
Ciety Cerqueira solicitou a retirada da indicação nº 541/2022 sendo deferida pelo Senhor
Presidente a retirada da indicação; a Vereadora Ciety Cerqueira solicitou realizassem a troca
da localidade da indicação nº 540/2022 para a comunidade 27 de outubro. Em seguida, o
Senhor Presidente submeteu em votação as indicações nºs 536 a 555/2022, exceto a
541/2022 da Vereadora Ciety, tendo sido aprovadas por unanimidade. A seguir, o Senhor
Presidente submeteu em discussão as Moções de nºs 059 e 060/2022, em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que rogou por sua moção
VOTO DE PESAR aos familiares do Senhor EUGÊNIO LEIRA, em virtude do seu
falecimento ocorrido no dia 24 de julho de 2022. Ato contínuo, o Senhor Presidente
submeteu em votação as moções nºs 059 e 060/2022, tendo sido aprovadas por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, em
Turno Único, o Projeto de Lei nº 034/2022, de autoria do Poder Executivo, que “AUTORIZA
O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR ÁREA DE TERRAS PARA
EMPRESA MT MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”, tendo sido aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente
submeteu em discussão, em Turno Único, o Projeto de Lei nº 035/2022, de autoria do Poder
Executivo, que “ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 932, DE 18 DE NOVEMBRO
DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NA FORMA
DE TICKET ALIMENTAÇÃO OU CARTÃO MAGNÉTICO, PARA OS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”, em
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga que
parabenizou a equipe do Prefeito Daniel que vem lutando por melhorias para os servidores
e munícipes. Em Seguida, o Senhor Presidente submeteu em votação o Projeto de Lei nº
035/2022 de autoria do Poder Executivo, tendo sido aprovado por unanimidade. Em
seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão, em Turno Único, o Projeto de Lei nº
036/2022, de autoria do Poder Executivo, que “DISPÕE SOBRE A AMPLIAÇÃO DO LIMITE
PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES DURANTE A EXECUÇÃO DO
ORÇAMENTO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2022 E ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 4º,
DA LEI MUNICIPAL Nº 2.022, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021”, Carlinho Simião, relatou
que está desconfortável em votar esse projeto. Cristiano Balanga, rogou para que os nobres
Edis possam votar favorável para que o Executivo possa trabalhar. Em seguida, o Senhor
Presidente fez um esclarecimento sobre o aumento sobre o porquê do aumento da
porcentagem para o limite providencial. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em votação
o Projeto de Lei nº 036/2022 de autoria do poder Executivo, tendo sido aprovado com três
votos contrários Gilton Gomes, Lailson da Aroeira e Carlinho Simião. A seguir, o Senhor
Presidente submeteu em discussão e votação, em Turno Único, o 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”, tendo sido
aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão e
votação, em Turno Único, o 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”, tendo sido
aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão, em
Turno Único, o Projeto de Lei nº 010/2022, de autoria do Poder Legislativo, que “TORNA DE
UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO ABEQUAR, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO
MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO”, Kacio, rogou pelo projeto para que os jovens
possam estar continuando seus trabalhos. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em
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votação o Projeto de Lei nº 010/2022 de autoria do Poder Legislativo, tendo sido aprovado
por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, em
Turno Único, o Projeto de Lei nº 017/2022, de autoria 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”, tendo sido
aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente fez o seguinte comunicado
que o Projeto de Lei nº 016/2022, de autoria 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, recebeu votos
contrários em todas as Comissões (Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e
Redação; Finanças, Orçamento e Fiscalização; e Educação, Cultura, Saúde e Meio
Ambiente), as quais foi distribuído. Rejeitado por todas as comissões desta Casa de Leis.
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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