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Ata nº 035/2022 da reunião da 33ª Sessão Ordinária, realizada aos 16 (dezesseis) 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 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 034/2022, 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 394/2022, protocolizado sob o 
nº 001160/2022, datado de 09/08/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha Lei nº 2.073/2022; Lei nº 2.073/2022, 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”; OF/PMSM/SMGAB 
Nº 395/2022, protocolizado sob o nº 001161/2022, datado de 09/08/2022, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha Lei nº 2.074/2022; Lei nº 2.074/2022, que 
“ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 932, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2010, QUE 
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ”; OF/PMSM/SMGAB Nº 
396/2022, protocolizado sob o nº 001162/2022, datado de 09/08/2022, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha Lei nº 2.075/2022; Lei nº 2.075/2022, 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”; OF/PMSM/SMGAB Nº 397/2022, protocolizado sob o nº 
001163/2022, datado de 09/08/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha Lei nº 2.076/2022; Lei nº 2.076/2022, 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 398/2022, protocolizado sob o nº 001164/2022, datado de 
09/08/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei nº 2.077/2022; Lei 
nº 2.077/2022, que “ALTERA OS INCISOS I E II DO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 
2.060/2022”; OF/PMSM/SMGAB Nº 399/2022, protocolizado sob o nº 001165/2022, datado 
de 09/08/2022 , da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta das 
Indicações nºs 536, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 
552, 553, 554 e 555/2022; OF/PMSM/SMGAB Nº 401/2022, protocolizado sob o nº 
001166/2022, datado de 09/08/2022 , da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha Projeto de Lei nº 039/2022; Projeto de Lei nº 039/2022, que “ALTERA O ART. 1º 
DA LEI MUNICIPAL 2.073 DATADA EM 03 DE AGOSTO DE 2022”; OF/PMSM/SMGAB Nº 
403/2022, protocolizado sob o nº 001167/2022, datado de 09/08/2022 , da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei nº 040/2022; Projeto de Lei nº 
040/2022, de autoria do Poder Executivo, que “ALTERA O ARTIGO 2º, O ANEXO I E 
INSERE OS ANEXOS II E III DA LEI MUNICIPAL Nº 2.024, DE 06 DE JANEIRO DE 2022”; 
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OF/PMSM/SMGAB Nº 408/2022, protocolizado sob o nº 001200/2022, datado de 
16/08/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta das 
Indicações nºs 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 
571, 572, 573, 574, 575 e 576/2022; OF/PMSM/SMGAB Nº 412/2022, protocolizado sob o 
nº 001201/2022, datado de 16/08/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha Projeto de Lei nº 041/2022; Projeto de Lei nº 041/2022, de autoria do Poder 
Executivo, que “AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR 
IMÓVEL AO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”; OF/PMSM/SMGAB Nº 416/2022, protocolizado sob o nº 001202/2022, 
datado de 16/08/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de 
Lei nº 042/2022; Projeto de Lei nº 042/2022, de autoria do Poder Executivo, que “ALTERA 
O ARTIGO 2º E 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.743, DE 10 DE ABRIL DE 2019, SÃO MATEUS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;OF/PMSM/SMGAB Nº 417/2022, protocolizado sob o nº 
001203/2022, datado de 16/08/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha Projeto de Lei nº 043/2022; Projeto de Lei nº 043/2022, de autoria do Poder 
Executivo, que “REVOGA A LEI Nº 2.076/2022 QUE ALTEROU 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”. PODER 
LEGISLATIVO: Protocolizado sob o nº 001141/2022, de autoria do Vereador Carlinho 
Simião, que solicita seja concedido espaço no horário da segunda parte do Pequeno 
Expediente, da Sessão Ordinária do dia 16/08/2022, para que a Senhora SILENE ROCHA 
ALVES, sócia-proprietária da empresa GMEDES possa fazer uso da Tribuna Popular, para 
proferir pronunciamento referente “ao seu empreendedorismo em São Mateus”, momento 
em que o Vereador Carlinho Simião solicitou a retirada do uso de tribuna da senhora Silene 
Rocha Alves, mas que permanecesse com a votação da moção nº 063/2022 na Ordem do 
Dia; Projeto de Lei nº 026/2022, do Poder Legislativo, que DENOMINA À RUA CONHECIDA 
COMO “PROJETADA”, LOCALIZADA NA VILA PIROLA, KM 25, DISTRITO DE NESTOR 
GOMES, DE “RUA EDGAR CARRILLIO”, autoria: Delermano Suim; DESPACHO proferido 
pelo Presidente desta Casa de Leis, devolvendo os autos referente ao Projeto de Lei nº 
025/2022, que “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO LILÁS E O 
PROGRAMA MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA VISANDO SENSIBILIZAR A SOCIEDADE 
SOBRE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E A DIVULGAR A 
LEI MARIA DA PENHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, para a autora Preta do 
Nascimento, por vício de iniciativa que impede seu seguimento para as Comissões 
Permanentes. PROPOSIÇÃO: Indicações nºs  577 e 578/2022 de autoria do Vereador Adeci 
de Sena, calçamento da rua Braúna (última rua), situada no bairro San Remo; calçamento 
da rua Cajueiro, lado sul, no bairro Guriri; Indicações nºs 579 e 580/2022 de autoria do 
Vereador Carlinho Simião, aquisição ou locação do galpão localizado na comunidade Mata 
Sede de Cima – Km 28, distrito de Nestor Gomes, bem como reforma e disponibilização à 
comunidade para ser utilizado por diversos movimentos culturais (apresentação de folia de 
reis e jongo, aulas de capoeira, etc.); construção de praça de lazer na comunidade Mata 
Sede, distrito de Nestor Gomes; Indicações nºs  581 e 582/2022 de autoria da Vereadora 
Ciety Cerqueira, calçamento das ruas Projetadas I e II, situadas em Nestor Gomes – Km 41, 
distrito de Nestor Gomes; substituição das lâmpadas comuns por outras mais eficientes em 
luminosidade e custo (metálica), dos postes de iluminação pública situados nas ruas da 
comunidade Vila Nova Aymorés – Km 35, distrito de Nestor Gomes; Indicações nºs 583 e 
584/2022 de autoria do Vereador Cristiano Balanga, reforma da quadra da escola Maria da 
Cunha Fundão, localizada no bairro Seac; reforma e revitalização da praça pública do bairro 
Seac, localizada em frente à escola Maria da Cunha Fundão; Indicações nºs 585 e 586/2022 
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de autoria do Vereador Delermano Suim, pavimentação da rua que dá acesso ao campo de 
futebol, localizado ao lado do bar do Rapingo, Nestor Gomes – Km 41, distrito de Nestor 
Gomes; pavimentação da rua Projetada (conhecida como rua do Djalma), na localidade 
Maria Preta em Nestor Gomes, distrito de Nestor Gomes; Indicações nºs 587 e 588/2022 de 
autoria do Vereador Isael Aguilar, demarcação com faixa divisória e sinalização de vagas de 
estacionamento na rua Luiz Cláudio dos Santos, localizada na comunidade de Nova Lima, 
distrito de Itauninhas; extensão de rede elétrica com instalação de 03 (três) postes com 
luminárias em frente a Associação de Pequenos Agricultores da Comunidade São 
Domingos, localizada na comunidade São Domingos, em distrito de Itauninhas; Indicações 
nºs 589 e 590/2022 de autoria do Vereador Kacio Mendes, término de pavimentação da rua 
03, localizada no bairro Morada do Ribeirão; término de pavimentação da rua Prado das 
Hortências, localizada no bairro Morada do Ribeirão; Indicações nºs 591 e 592/2022 de 
autoria do Vereador Lailson da Aroeira, para que o ônibus que fazia linha na região do 
Córrego Grande e Cerejeira (estrada da Aroeira) volte a circular novamente, pelo menos 
duas vezes por semana de acordo com cronograma semanal; construção de uma quadra 
poliesportiva coberta na EPM Antônio Lima, localizada na estrada do Córrego Grande; 
Indicação nº 593/2022 de autoria do Vereador Paulo Fundão, pavimentação da rua 
Maranhão, situada no bairro Litorâneo; Indicação nº 594/2022 de autoria dos Vereadores 
Paulo Fundão e Kacio Mendes, substituição da cobertura do abrigo situado no ponto de 
ônibus localizado na avenida Nerin José Neri, no bairro Forno Velho – COHAB (na altura da 
rua 6); Indicações nºs 595 e 596/2022 de autoria da Vereadora Preta do Nascimento, 
pavimentação da rua Felisberto Ferreguetti (transversal da rua 38 e 39), lado norte, no bairro 
Guriri; pavimentação da rua João Mafra Araújo (próximo ao cerimonial Viveri) lado norte, no 
bairro Guriri; Moção nº 063/2022, voto de congratulação do Vereador Carlinho Simião à Sra. 
SILENE ROCHA ALVES – Sócia-proprietária da GMEDS, em virtude de sua trajetória como 
empreendedora, e pela contribuição para o desenvolvimento do nosso município, gerando 
emprego e renda; Moção nº 064/2022, voto de congratulação da Vereadora Preta do 
Nascimento a advogada PENÉLOPE QUINTÃO HEMERLY SOARES, em homenagem ao 
Dia do Advogado, comemorado dia 11 de agosto, e por desempenhar esta nobre profissão, 
com muita dedicação representando os cidadãos perante a justiça. Ato contínuo, o Senhor 
Presidente convidou a senhora Penélope Quintão e seu esposo para assentarem no banco 
de honra desta Casa de Leis. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a 
senhora Penélope, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os 
presentes, parabenizou ao Presidente por conduzir com sabedoria esta Casa de Leis; 
agradeceu a Vereadora Preta do Nascimento pela homenagem; relatou que mesmo em 
licença maternidade não deixou de buscar a igualdade de gênero  na sociedade através da 
advocacia; relatou sobre o trabalho dentro da OAB que vem desenvolvendo “Nem mais e 
nem menos, apenas igualdade” buscando cada vez o espaço mais para o público feminino 
dentro dos diretórios sendo assim dividindo as presidências entre homens e mulheres; 
relatou sobre o Projeto de Lei Maria da Penha nas escolas que vai poder conscientizar desde 
crianças que todos tem seus direitos iguais, e todos precisam ser respeitados. Ato contínuo, 
o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta do Nascimento, que agradeceu 
ao Presidente pela oportunidade de estar homenageando uma mulher de garra e forte, que 
busca sempre a igualdade de gênero dentro da sociedade. A seguir, o Senhor Presidente 
realizou a entrega do certificado de congratulação a senhora Penélope Quintão. GRANDE 
EXPEDIENTE: com 08 (oito) Vereadores inscritos. Em seguida, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, que iniciou sua fala cumprimentando a 
Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que seu discurso será um pouco diferente, o 
tema será sobre saúde das águas, saúde dos peixes, saúde humana; relatou que o que será 
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apresentado para todos os presentes ele levará para apresentar em um seminário que 
acontecerá a partir do dia 18 de agosto de 2022, em Jacaraípe, pois o mesmo faz parte da 
Comissão do Conselho CPP e Conselho Nacional, e estão estudando propostas para levar 
para Brasília dia 23 de novembro de 2022; como se sabe, o Município é banhado por Rios 
principais que cortam parte de Minas e do Espírito Santo, e tem riquezas como córregos, 
rios e o oceano; e o Vereador Adeci de Sena como representante dos pescadores e 
catadores de caranguejo do município de São Mateus e da Secretaria de Pesca, estará 
levando o início da história da chegada da puma no oceano, nos rios, nos córregos e 
manguezais, e mostrando como está a situação com a  aproximação do 7º ano de luta desde 
que a barragem de Mariana em Minas Gerais rompeu, causando inúmeros danos ao meio 
ambiente e saúde humana,  e o Vereador expressou que o pior ainda está por vir, nos slides 
apresentados na presente Sessão, mostra alguns danos causados pelos dejetos de minério 
que veio da barragem de Mariana da empresa Samarco; relatou sobre a saúde animal, 
diversidade em fauna morta pela contaminação do minério; sobre a saúde humana, 
apresentou fotos das feridas no corpo que os pescadores e catadores de caranguejo que 
apareceram após o contato com a contaminação e consumidores dos peixes e animais que 
entraram em contato com a água contaminada; e relatou sobre a saúde do meio ambiente 
que foi a contaminação dos rios, córregos, solo e oceano, e como isso afeta direta e 
indiretamente a todos do Município e fora dele; expressou que a intenção do Conselho 
Nacional é reunir o máximo de estudos das regiões afetadas pela puma e os dejetos para 
que a empresa possa arcar com a responsabilidade ambiental; o Vereador Cristiano Balanga 
solicitou aparte a qual foi concedida, parabenizou a atitude do Vereador Adeci de Sena, falou 
sobre a preocupação do Vereador com o setor pesqueiro e com quem vive da profissão, e 
relatou que o nobre edil não tem deixado de assistir de perto o sofrimento da população da 
região do Nativo, se colocou à disposição do Vereador na luta contra a empresa Samarco, 
relatou que é necessário ir mesmo em busca dos órgãos responsáveis para obter uma forma 
de sanar essa deficiência que esta empresa causou ao Município e principalmente aos 
profissionais da pesca. Ato contínuo, o Vereador Delermano Suim solicitou aparte a qual foi 
concedida, parabenizou o Vereador Adeci de Sena pelo trabalho desenvolvido junto ao setor 
pesqueiro e expressou sua preocupação com toda essa condição que foi apresentada pelo 
Vereador Adeci dos rios, córregos, manguezais, fauna e ser humano, prejudicados pelo 
minério e descaso da empresa Samarco com a população, expressou sobre a quantidade, 
relatou também que esteve em reunião em uma comunidade onde fizeram um poço 
artesiano e foi preciso fazer uma análise da água em uma empresa de Linhares para 
confirmar se a água era própria para consumo ou se tinha algum tipo de contaminação da 
água pelo solo de metais pesado, e nessa água já foi encontrado manganês, ou seja, esse 
rejeito além de atingindo a pesca está contaminando o lençol freático, onde há muitos poço 
artesianos existentes em nosso Município, é preciso ser feito correções e análises físico ou 
química, pois muitas pessoas do Município estão se intoxicando através da poluição que 
esses dejetos de minério vêm trazendo; é necessário tomar providências juntamente aos 
órgãos de meio ambiente municipal, Poder Executivo e Legislativo para que isso possa ser 
resolvido, ou seja, ou o número de pessoas com deformações no corpo por conta desses 
metais pesados que se alojaram na água e no solo estão aumentando. Retomando a fala, 
o Vereador Adeci relatou que é necessário trabalhar com profissionais que tenham 
conhecimento nessa área de produtos químicos ou que conheçam a situação do Município 
com a quantidade de  dejetos de minério que está sendo encontrado na água e nas carnes 
que estão sendo consumidas na região do Nativo, pois quando se chega na UPA ou hospital 
não tem médicos preparados para realizar os exames necessários para se chegar a um 
diagnóstico  e que ajude nos estudos dos resultados de melhorias para a população.  Ato 
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contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira que iniciou 
sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, se direcionou ao Vereador 
Adeci sobre a fala do mesmo pelos prejuízos que a Samarco causou aos rios que banha o 
Município, relatou que ainda existem 05 (cinco) corpos embaixo dos rejeitos de minério que 
causa indignação com a empresa que não quer se responsabilizar com os danos que 
causaram ao meio ambiente e as perdas das famílias de seus entes queridos que ainda 
estão soterrados. Rogou por suas indicações que são: Calçamento das ruas Projetadas I e 
II, situadas em Nestor Gomes – Km 41, distrito de Nestor Gomes; Substituição das lâmpadas 
comuns por outras mais eficientes em luminosidade e custo (metálica), dos postes de 
iluminação pública situados nas ruas da comunidade Vila Nova Aymorés – Km 35, distrito 
de Nestor Gomes. Fez memória da semana anterior da agenda na assinatura de serviços 
em frente ao Campo Bom de Bola no bairro Ayrton Senna, trazendo o CRAS para o bairro 
Vila Nova dentre outros benefícios para o Município; fez uma nota de repúdio contra o 
racismo que aconteceu no Município de Conceição da Barra, onde queimaram um memorial 
da comunidade Linharinho, onde era ponto de encontro da comunidade Quilombola e 
religiosa. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião 
que declinou de sua fala. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador 
Cristiano Balanga, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os 
presentes, parabenizou a Secretaria de Obras que está fazendo a limpeza no bairro Seac, 
e rogou para que os moradores pudessem obedecer as placas educativas; parabenizou a 
cidade que está fazendo 478 anos, e o Prefeito por criar dois projetos que atendem as 
comunidades do interior; relatou sobre o final de semana que passou juntamente com os 
moradores do bairro Seac onde teve a primeira festa organizada pela Comunidade; esteve 
em Vitória onde teve uma agenda com o Deputado Paulo Foleto que trouxe benefícios para 
São Mateus; teve reunião com a assessoria do Governador Renato Casagrande buscando 
melhorias para São Mateus. Rogou por suas indicações que são:  Reforma da quadra da 
escola Maria da Cunha Fundão, localizada no bairro Seac; Reforma e revitalização da praça 
pública do bairro Seac, localizada em frente à escola Maria da Cunha Fundão; relatou sobre 
o André Oliveira, pediu que o Senhor Presidente explicasse o que significa a palavra 
“charlatão” – que diz ser o que não é -. 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 sobre o esporte amador que está ganhando espaço dentro do 
Município; agradeceu ao Governador, ao Prefeito, ao Secretário Municipal de Esporte, pelo 
apoio e pela ordem de serviços para o Município; dia 13 de setembro vai ter a assinatura da 
licitação da quadra de esporte do lado sul do bairro Guriri e também do lado sul mais uma 
obra que é a pracinha; assim dentre muitas outras ordens de serviço que tem sido assinadas 
e que serão assinadas no Município. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
Vereador Gilton Gomes que declinou sua fala. 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, expressou sua alegria em falar da Rose de Freitas sobre sua 
candidatura e colocar duas amigas como suplentes, a Solange e a Vera; fez memória da 
semana de festividades da comunidade Seac da Associação de Moradores, que esteve 
presente juntamente com sua assessoria; parabenizou a todos os pais com “P” maiúsculo; 
parabenizou ao Juliano Scamparle, ao Dierlison servidores desta Casa de Leis e ao 
Presidente pela passagem de aniversário. Rogou por suas indicações que são: 
Pavimentação da rua Felisberto Ferreguetti (transversal da rua 38 e 39), lado norte, no bairro 
Guriri; Pavimentação da rua João Mafra Araújo (próximo ao cerimonial Viveri) lado norte, no 
bairro Guriri. Em seguida, o Senhor Presidente transferiu a cadeira da presidência para o 
Vice-presidente proferir seu discurso “Senhor Presidente, Senhoras Vereadoras, Senhores 
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Vereadores, servidores, imprensa, público que nos assiste através dos meios de 
comunicação desta augusta Casa de Leis, boa tarde. Queridos amigos e amigas, 
inicialmente quero agradecer de público as centenas de mensagens que recebi através do 
Facebook, Instagram, WhatsApp, mensagem de texto, ligações na data de meu aniversário. 
O que se leva dessa vida é isso... amizades e boas lembranças e cada um de vocês deixou 
o meu peito em festa e o coração a gargalhar. Quero expressar as palavras de nosso 
saudoso e querido poeta Vinicius de Moraes que sintetiza o que sinto por cada um de vocês: 
‘eu poderia suportar embora não sem dor, que tivessem morrido todos os meus amores, 
mas enlouqueceria se morressem todos os meus amigos. Alguns deles procuro, outros nem 
saio de perto. Basta-me saber que eles existem. Esta mera condição me encoraja a seguir 
em frente pela vida. Mas é delicioso que eles saibam que os adoro, embora não declare e 
não os procure’. Muito obrigado de coração a cada um de vocês. Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, gostaria de expressar que os adversários do povo mateense não se 
cansam, eles querem continuar semeando o quanto pior melhor, e não aceitam de forma 
alguma as notícias da agenda positiva que chegaram a cidade com investimentos vultosos 
e as inúmeras obras que serão entregues ao povo mateense. Mas não iremos dar voz a 
esta corja de mente mendaz, caráter pernicioso e de índole doentia e obsessiva, vamos 
seguir em frente com o intuito de deixar um legado para nossas futuras gerações, com muita 
responsabilidade. Na quinta-feira estivemos presente na assinatura das ordens de serviço 
feita pelo Secretário de Esporte do Estado do Espírito Santo, Junior Abreu e o Prefeito Daniel 
Santana, do campo Bom de Bola no bairro Bonsucesso, uma ordem de mais de 800 mil 
reais e a praça saudável do bairro Vila Nova, na ordem de serviço de mais de um 1 milhão 
de reais. Este Município que sonhamos ao dar a estabilidade política tão necessária para 
que os investimentos chegassem a nossa cidade, e o Secretário de Esporte do Estado do 
Espírito Santo, Junior Abreu, foi cirúrgico ao mencionar esse fato em sua fala, São Mateus 
vive um novo tempo, onde as vaidades foram colocadas de lado e aqueles que queriam 
tomar o poder a qualquer custo foram varridos pelo povo mateense nas eleições de 2020. 
De igual forma parabenizo nosso querido Secretário de Esporte Municipal, Jasson Barcellos 
que tem feito um trabalho árduo e de excelência, pois jamais ocorreu em época algum tanto 
investimento na pasta de esportes, e aqui estendo os meus cumprimentos ao meu querido 
amigo Vice-presidente desta Casa de Leis, Vereador Kacio Mendes pelo trabalho ao lado 
nosso Secretário.  Quero aqui informar também aos moradores de Guriri que as obras que 
serão realizadas no nosso amado balneário estão em andamento, já foi publicado no Diário 
Oficial do Estado, licitação para a contratação de empresa que realizará a construção das 
passarelas do lado sul. Da mesma forma também está publicado no Diário Oficial a 
conclusão do campo de Várzea em nosso Guriri. Por derradeiro, já foi determinado pelo 
Prefeito e já se iniciou as medições de várias ruas que terão pavimentação. São inúmeras 
obras que estão sendo gestadas e serão executadas em breve. E isso deveria ser motivo 
de felicidade, em alguns atrai o sentimento pernicioso da inveja, pois eles queriam tanto 
quanto pior melhor. Também já foi publicado no Diário Oficial a licitação para a construção 
de 77 unidades habitacionais novas no bairro Vitória, uma vitória daqueles que mais 
precisam do poder público para obterem sua moradia. Parabéns a todos os envolvidos. No 
que tange ao diálogo com os servidores municipais, quero aqui expressar a presença do 
presidente do Sindicato Herickson Locatelli hoje na parte da manhã nas Comissões, e o 
pouco que conversamos nos deixou muito feliz, porquanto vislumbramos que podemos 
chegar a um denominador comum. Já está agendado a nova reunião na Comissão para a 
próxima semana. Ao fim e ao cabo, quero fazer um registro sobre a nossa futura sede, quero 
aqui tecer loas e parabenizar um jovem que tem me surpreendido de forma muito positiva, 
pelo profícuo e árduo trabalho em prol da inauguração em setembro da nossa sede, falo 
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aqui do nosso Diretor Roberto Motta Gomes, que tem se dedicado quase que em tempo 
integral para entregar no prazo nossa futura sede, realizando um trabalho fantástico. Às 
vezes eu pego no pé dele, por ser muito jovem, mas deixo aqui registrado nos anais desta 
augusta Casa de Leis a sua responsabilidade e dedicação incomum para executar os 
serviços que em breve todos vocês irão usufruir. Obrigado Roberto. Estamos juntos. Da 
mesma forma, aproveitando o gancho, quero aqui de público agradecer aos jovens Daniel 
Pereira Lima – filho da nossa querida dona Penha da Ponte, sobrinho também do nosso 
querido Valdivo -, e ao jovem Luiz Mioto, donos da empresa Peqsafer Cricaré Ltda, que 
também estão fazendo um trabalho de excelência. Jovens empreendedores que 
induvidosamente farão muito sucesso em tudo que se proporem a fazer. Parabéns, desejo-
lhes sucesso. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.  A seguir, o Senhor Presidente 
acusou o recebimento do requerimento assinado pelos Vereadores Cristiano Balanga, Adeci 
de Sena, Carlinho Simião, Ciety Cerqueira, Delermano Suim, Gilton Gomes, Isael Aguilar, 
Kacio Mendes, Lailson da Aroeira, e Preta do Nascimento, de acordo com o artigo 162 inciso 
IV do Regimento Interno desta Casa de Leis,  requerendo a inclusão do Projeto de Lei nº 
040/2022 que altera o artigo 2º, o anexo I e insere os anexos II e III da Lei Municipal nº 
2.024, de 06 de janeiro de 2022”, de autoria do Poder Executivo, e o Projeto de Lei nº 
042/2022, de autoria do Poder Executivo, que “ALTERA O ARTIGO 2º E 3º DA LEI 
MUNICIPAL Nº 1.743, DE 10 DE ABRIL DE 2019, SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”,  na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 16/08/2022 para a votação 
imediata, sendo deferida pelo Senhor Presidente a qual suspendeu a sessão para 
distribuição as Comissões e 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   577 a 596/2022. A seguir, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga que rogou por suas indicações que são: 
Reforma da quadra da escola Maria da Cunha Fundão, localizada no bairro Seac; Reforma 
e revitalização da praça pública do bairro Seac, localizada em frente à escola Maria da 
Cunha Fundão. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci 
de Sena que rogou por suas indicações que são: Calçamento da rua Braúna (última rua), 
situada no bairro San Remo; Calçamento da rua Cajueiro, lado sul, no bairro Guriri. Em 
seguida o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião que rogou 
por suas indicações que são: Aquisição ou locação do galpão localizado na comunidade 
Mata Sede de Cima – Km 28, distrito de Nestor Gomes, bem como reforma e 
disponibilização à comunidade para ser utilizado por diversos movimentos culturais 
(apresentação de folia de reis e jongo, aulas de capoeira, etc.); Construção de praça de 
lazer na comunidade Mata Sede, distrito de Nestor Gomes. A seguir, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, Pavimentação da rua que dá acesso ao 
campo de futebol, localizado ao lado do bar do Rapingo, Nestor Gomes – Km 41, distrito de 
Nestor Gomes; Pavimentação da rua Projetada (conhecida como rua do Djalma), na 
localidade Maria Preta em Nestor Gomes, distrito de Nestor Gomes. Ato contínuo, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira, para que o ônibus que fazia 
linha na região do Córrego Grande e Cerejeira (estrada da Aroeira) volte a circular 
novamente, pelo menos duas vezes por semana de acordo com cronograma semanal; 
Construção de uma quadra poliesportiva coberta na EPM Antônio Lima, localizada na 
estrada do Córrego Grande. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
Vereador Kacio Mendes, Término de pavimentação da rua 03, localizada no bairro Morada 
do Ribeirão; Término de pavimentação da rua Prado das Hortências, localizada no bairro 
Morada do Ribeirão. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em votação as indicações nºs 
577 à 596/2022, tendo sido aprovadas por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente 
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submeteu em discussão as Moções de nºs 063 e 064/2022. Em seguida, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião que rogou por sua moção nº 
063/2022, voto de Congratulação a senhora Silene Rocha Alves, nascida em 11 de fevereiro 
de 1965 no município de Eunápolis- BA; filha de Florindo Conceição Alves e de Auly Rocha 
Alves; casada com Sérgio Marcos Vieira de Souza, mãe de 1 filho (Thiago Rocha de 
Oliveira) e madrasta de três enteados (Felipe Bocafolli de Souza, Bruno Bocafolli de Souza 
e Carolina Bocafolli de Souza). Com formação acadêmica em pedagogia, Silene Rocha 
Alves fez várias especializações no ramo educacional, tais como: psicopedagogia, neuro 
psicopedagogia, investigação criminal e psicologia forense, psicanálise e psicoterapias. 
Atualmente está terminando sua licenciatura em biologia. Aos 18 anos de idade começou a 
empreender, e como sempre se identificou com a área de vendas, quando residiu no estado 
do Pará durante 10 anos (1988-1998), trabalhou na indústria madeireira. Em 1999 retornou 
à sua cidade natal (Eunápolis), onde começou a trabalhar na área da saúde suplementar e, 
pensando em prestar um serviço diferenciado ao cliente, no ano 2000, Silene criou a 
empresa GMEDS. Em 2009 decidiu transferir sua empresa para o município de São Mateus, 
para prestar serviço como corretora de saúde suplementar à Unimed Norte Capixaba devido 
os excelentes serviços da Unimed. Em 2012 seu marido assumiu a diretoria da GMEDS com 
a missão de transformar a empresa na maior e mais respeitada corretora de saúde 
complementar do norte do Espírito Santo. A GMEDS já está no mercado há 22 anos, sendo 
13 anos no município de São Mateus, gerando 20 empregos diretos e mais de 50 empregos 
indiretos. Silene e seu esposo, também são sócios-fundadores da empresa Plena – 
Administradora de Benefícios Ltda., bem como por acreditarem no potencial do município, 
inauguraram recentemente a Versátil, primeira loja de propriedade do casal voltada para o 
comércio de utilidades domésticas, decorações e presentes, localizada no centro de São 
Mateus. São essas as razões que nos conduziram a apresentar esta MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÃO para homenagear a Sra. SILENE ROCHA ALVES, pela sua trajetória 
como empreendedora e pela contribuição para o desenvolvimento do nosso município de 
São Mateus gerando emprego e renda. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em 
votação as moções nºs 063 e 064/2022, tendo sido aprovadas por unanimidade. Em seguida, 
o Senhor Presidente submeteu em discussão o Projeto de Lei nº 040/2022 que altera o 
artigo 2º, o anexo I e insere os anexos II e III da Lei Municipal nº 2.024, de 06 de janeiro de 
2022”, de autoria do Poder Executivo. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
Vereador Cristiano Balanga relatou sobre a solicitação da alteração da Lei, para ampliar 
vagas de médicos no Fundo Municipal de Saúde, necessita em pagar os profissionais das 
áreas. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em votação o Projeto de Lei nº 040/2022 
que altera o artigo 2º, o anexo I e insere os anexos II e III da Lei Municipal nº 2.024, de 06 
de janeiro de 2022”, de autoria do Poder Executivo, tendo sido aprovado por unanimidade. 
Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão o Projeto de Lei nº 042/2022, 
de autoria do Poder Executivo, que “ALTERA O ARTIGO 2º E 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 
1.743, DE 10 DE ABRIL DE 2019, SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Em 
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes que relatou 
sobre a importância do Projeto e solicitou a leitura do mesmo, onde o Senhor Presidente 
realizou a leitura do Projeto de Lei nº 042/2022. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu 
em votação o Projeto de Lei nº 042/2022, de autoria do Poder Executivo, que “ALTERA O 
ARTIGO 2º E 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.743, DE 10 DE ABRIL DE 2019, SÃO MATEUS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o 
Senhor Presidente anunciou o comunicado de lideranças e concedeu a palavra ao senhor 
doutor José Pinheiro, candidato a Deputado Federal, que iniciou sua fala cumprimentando 
a Mesa Diretora e todos os presentes; relatou que no dia 16/08/2022, iniciava o período de 
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campanha eleitoral, e que estava fazendo uma visita ao Município e a Casa de Leis para 
lançar sua candidatura a Deputado Federal. 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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