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Ata nº 036/2022 da reunião da 34ª Sessão Ordinária, realizada aos 23 (vinte e três) 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 035/2022, 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/SMC/ Nº 153/2022, protocolizado sob o nº 001225/2022, 
datado de 19/08/2022, da Secretaria Municipal de Cultura, que encaminha Plano de 
Ação e Termo de Responsabilidade, referente a FUNDO A FUNDO DA CULTURA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, DO PROGRAMA DE COINVESTIMENTO DA CULTURA 
– FUNDO A FUNDO ENTRE A SECULT – GOVERNO DO ESTADO E MUNICÍPIO DE 
SÃO MATEUS; OF/PMSM/SMGAB Nº 421/2022, protocolizado sob o nº 001231/2022, 
datado de 22/08/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei nº 
2.078/2022; Lei nº 2.078/2022, 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”; 
OF/PMSM/SMGAB Nº 422/2022, protocolizado sob o nº 001232/2022, datado de 
22/08/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei nº 2.079/2022; 
Lei nº 2.079/2022, 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 423/2022, protocolizado sob o nº 001233/2022, datado de 
22/08/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta das 
Indicações nºs 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 
591, 592, 593, 594, 595, e 596/2022. PODER LEGISLATIVO: Projeto de Lei nº 027/2022, 
do Poder Legislativo, que DENOMINA À RUA CONHECIDA COMO “RUA 07”, 
LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA CONQUISTA, DE “RUA ELZA MARIA DE JESUS”, 
autoria: Cristiano Balanga; Projeto de Lei nº 028/2022, do Poder Legislativo, que 
DENOMINA À RUA CONHECIDA COMO “PROJETADA 01” (VIA LOCAL), LOCALIZADA 
NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL JACUÍ III, BAIRRO AVIAÇÃO, DE “RUA DANIEL DE 
OLIVEIRA MENDANHA”, autoria: Preta do Nascimento. PROPOSIÇÃO: Indicação nº 
597/2022 de autoria do Vereador Adeci de Sena, implantação de CRAS (Centro de 
Referência de Assistência Social) no distrito de Nativo de Barra Nova; Indicações nºs 
598/2022 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, instalação de laboratório de 
informática na ECORM região do Córrego Seco, distrito de Nestor Gomes; Indicação nº 
599/2022 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira que solicitou que os demais nobres 
Edis assinassem juntamente com ela, sendo anuído por todos, aquisição de jogos de 
trave de ferro, para serem instalados nos campos de futebol das comunidades do 
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município de São Mateus-ES; Indicações nºs 600 e 601/2022 de autoria do Vereador 
Cristiano Balanga, firmar parceria com o Governo do Estado, para aquisição de um 
debulhador industrial de pimenta-do-reino, a ser doado à comunidade Bom Pastor, 
localizada no Córrego Rio Preto; instalação de academia ao ar livre no bairro Ribeirão, 
ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS); Indicações nºs 602 e 603/2022 de autoria 
do Vereador Delermano Suim, substituição das lâmpadas comuns por outras mais 
eficientes em luminosidade e custo (metálica) dos postes de iluminação públicas 
localizadas na rodovia Miguel Curry Carneiro BR-381, no Km 23 e na Vila Pirola, situada 
no Km 25, distrito de Nestor Gomes; substituição das lâmpadas comuns por outras mais 
eficientes em luminosidade e custo (metálica) dos postes de iluminação pública 
localizados na rodovia Miguel Curry Carneiro BR-381, no Km 13 ao Km 15, distrito de 
Nestor Gomes; Indicação nº 604/2022 de autoria do Vereador Gilton Gomes, construção 
de Centro de Vivência no loteamento Jardim Eldorado, situado no bairro Pedra D’água; 
Indicações nºs 605 e 606/2022 de autoria do Vereador Isael Aguilar, construção de 
campo de futebol society denominado como “Bom de Bola II”, na comunidade Nova 
Lima, distrito de Itauninhas; construção de campo de futebol society denominado como 
“Bom de Bola II”, na comunidade Dilô Barbosa, distrito de Itauninhas; Indicações nºs 607 
e 608/2022 de autoria do Vereador Kacio Mendes, construção de praça saudável ao 
lado da quadra poliesportiva, localizada no lado sul, bairro Guriri; construção de quadra 
poliesportiva no bairro Porto; Indicações nºs 609 e 610/2022 de autoria do Vereador 
Lailson da Aroeira, elaboração de projeto para calçamento das ruas do bairro Aroeira; 
construção de calçada cidadã na Unidade Básica de Saúde “Maria Tomaz Nascimento, 
localizada no bairro Aroeira, visando oferecer mobilidade com segurança de 
acessibilidade sobretudo às pessoas com deficiência, gestante e idosos; Indicações nºs 
611 e 612/2022 de autoria do Vereador Paulo Fundão, pintura das faixas de pedestre 
nas ruas Coronel Mateus Cunha, Mateus Cunha Fundão e Belmiro Bravim, e na avenida 
Jones dos Santos Neves, no entorno do Mercado Municipal, no Centro da cidade; 
reforma geral do Mercado Municipal situado no centro da cidade; Indicações nºs 613 e 
614/2022 de autoria da Vereadora Preta do Nascimento, pavimentação da avenida 
Edvaldo Pedro Barcelos, trecho compreendido entre as ruas 34 e 35, lado sul, no bairro 
Guriri; pavimentação da rua Gentil Otaviano Fundão Santos (rua 25), próximo a 
serralheria do Adriano, lado norte, no bairro Guriri; Moção nº 065/2022, voto de 
congratulação do Vereador Paulo Fundão à dona DISNEY SANTANNA BASTOS 
MOTTA, em comemoração aos seus 75 (setenta e cinco) anos de idade, dos quais 35 
(trinta e cinco) são dedicados ao serviço público; Moção nº 066/2022, voto de 
congratulação do Vereador Kacio Mendes, ao Sr. ELY MARIO OLIVEIRA JESUS – 
LOBO SOLITÁRIO, como forma de reconhecimento de sua trajetória como 
Caminhoneiro e por representar o município de São Mateus a nível nacional por meio 
de sua profissão; Moção nº 067/2022, voto de pesar dos Vereadores Paulo Fundão e 
Delermano Suim aos familiares do Senhor GILSON MACHIORI, em virtude do seu 
falecimento ocorrido no dia 19 de agosto de 2022. Em seguida, o Senhor Presidente fez 
a entrega do certificado de congratulação ao senhor ELY MARIO OLIVEIRA JESUS – 
LOBO SOLITÁRIO. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Ely 
Mario que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, 
agradeceu a Deus pela oportunidade de estar presente nesta Casa de Leis, agradeceu 
ao Vereador Kacio Mendes pela homenagem, relatou que por conta das aventuras como 
caminhoneiro surgiu a ideia de escrever um livro sobre sua história na estrada; relatou 
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que tem orgulho de carregar o nome de São Mateus na traseira de sua carreta. Em 
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes, que 
expressou o orgulho de poder estar homenageando o senhor Ely, e por ele estar levando 
o nome de São Mateus em seu instrumento de trabalho. Ato contínuo, o senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que parabenizou ao 
senhor Ely pelo trabalho, e por carregar São Mateus com carinho. A seguir, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson que expressou sua alegria em ouvir 
o senhor Ely em iniciar sua fala com o nome de Deus. Em seguida, o Senhor Presidente 
expressou sua alegria em receber o senhor Ely, o Lobo Solitário, e falou sobre a 
felicidade de mostrar o quanto a família dele é importante em sua vida. Ato contínuo, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, que parabenizou 
pela história, pela trajetória até chegar na elaboração de um livro. A seguir, o Senhor 
Presidente observou que com 01 Vereador inscrito, concedendo a palavra a Vereadora 
Ciety Cerqueira que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os 
presentes, mandou um abraço aos colegas professores que trabalharam juntas; 
parabenizou o Hiago, servidor desta Casa de Leis, pela passagem do seu aniversário. 
GRANDE EXPEDIENTE: com 05 (cinco) 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 sobre o encontro que 
esteve presente em Jacaraípe, dos estudos que estiveram fazendo sobre os impactos 
que os dejetos que estão causando ao meio ambiente e os mesmos estão mostrando 
na prática o que a UFES está mostrando com estudos científico, relatou que a UFES fez 
uma publicação  sobre a contaminação do meio ambiente que os dejetos tem trazido 
para os Municípios; fez a entrega de uma cartilha que mostra a realidade e um pouco 
dos estudos que tem buscado nos encontros que tem ido em Vitória onde fizeram um 
levantamento de demandas para levar para Brasília em Novembro juntamente com os 
pescadores profissionais da região afetada pelo dejetos de minério; relatou que não são 
somente os pescadores que estão sendo prejudicados com a contaminação com os 
dejetos de minério vindos da barragem de Mariana, mas toda a população que consome 
os pescados, caranguejos e até banhistas; relatou que na próxima sexta estará no 
município de Baixo Guandu, com dois ônibus de pescadores, juntamente com o 
Conselho, lutando pelos direitos de cada pescador e caranguejeiro. Rogou por sua 
indicação que é: Implantação de CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) no 
distrito de 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 indicações que são: Elaboração de projeto para 
calçamento das ruas do bairro Aroeira, para dar acessibilidade e qualidade de vida aos 
moradores daquela localidade; Construção de calçada cidadã na Unidade Básica de 
Saúde “Maria Tomaz Nascimento, localizada no bairro Aroeira, visando oferecer 
mobilidade com segurança de acessibilidade sobretudo às pessoas com deficiência, 
gestante e idosos, pois os mesmos tem dificuldade de ter acesso a Unidade de Saúde, 
pois a mesma não possui rampa ou qualquer tipo de acessibilidade a PCD, idosos ou 
gestantes. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho 
Simião, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, 
relatou sobre a ladeira da comunidade da Serraria, que já fez o encaminhamento da 
demanda para a Secretária de agricultura para realizar o patrolamento e só está 
aguardando a devolutiva para iniciar os trabalhos de patrolamento da ladeira; relatou 
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sobre a agenda da semana aconteceu a semana nacional da família; realizou visita em 
algumas comunidades ouvindo líderes, no Nativo de Barra Nova, no São Miguel, 
acolhendo as demandas para trazer para esta Casa de Leis para melhor atender as 
comunidades, esteve também em Guriri, pois o bairro necessita da atenção do Poder 
Público. “Demos início a empreitada da campanha eleitoral. Como sempre afirmo, eu 
prezo pela Democracia e que entendo que a democracia é o Poder através do povo. E 
nesse sentido de democracia eu esperava que a entrevista de ontem do Presidente 
Bolsonaro no Jornal Nacional pudesse ser meio de ajudar os eleitores a decidirem sobre 
quem votar para comandar o Executivo Federal nos próximos quatro anos, mas ao 
contrário disso vimos tamanho ataque ao Presidente que não tinha oportunidade para 
responder as perguntas e sequer defender-se dos ataques que sofreu durante o tempo 
de entrevista. Vimos completa desonestidade intelectual por parte dos âncoras do 
referido jornal que não deixavam que o Presidente terminasse qualquer frase que 
iniciava. O Chefe do Executivo Federal foi atacado do início ao fim da entrevista. Foi um 
completo discurso unilateral para atacar o Presidente da República. Será que quando 
for a vez da entrevista do antigo presidente Lula serão feitas perguntas sobre seus 
processos por lavagem de dinheiro, sobre as delações, do processo de corrupção 
passiva e tantas outras atitudes que deixam um candidato tão desmoralizado? Vamos 
aguardar para vermos se haverá isonomia no tratamento dos candidatos à presidência 
do nosso país. No que se refere ao nosso município de São Mateus, continuo visitando 
as comunidades do interior e verificando que há várias necessidades por lá, que por 
mais que eu as reivindique aqui, parece não ser essa a prioridade da gestão Executiva 
Municipal. Mais uma vez o executivo municipal está tentando adotar a “velha política” 
do pão-e-circo. O pagamento dos direitos dos funcionários públicos sempre sendo 
cerceados e atacados por meio de desculpas frágeis. Todavia, por outro lado, nunca 
falta dinheiro para festas. Não sou contra os eventos e festas, entendo que nossos 
munícipes merecem momentos de lazer, assim como nossa cidade merece celebrar seu 
aniversário. Mas não podemos esquecer dos salários defasados, dos professores que 
não têm o mínimo do salário do teto nacional, os postos de saúde que não possuem 
funcionários suficientes para atender as demandas, as estradas do interior sem 
manutenção e dentre tantos outros problemas que nosso Município enfrenta. As obras? 
Os investimentos na cidade? Investimento em saúde, educação e infraestrutura? Os 
investimentos no desenvolvimento da cidade para que empresas se sintam atraídas a 
virem para nosso Município? Para festas e eventos há sempre dinheiro disponível, mas 
para as demandas urgentes e valorização dos funcionários públicos apenas restam 
desculpas. Votar nesta Casa de Leis, Projeto de Lei que visa diminuir direito dos 
funcionários público é vergonhoso, já que para festas sempre há dinheiro público a ser 
investido. Devemos ficar de olho em quem votar para que possam de fato ser nossos 
representantes, para que não volte a acontecer tamanha barbárie como vem 
acontecendo em nosso Município. Precisamos de representantes capacitados que eleve 
nosso Município e o norte do Estado. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa 
Diretora e todos os presentes, relatou que que as estradas das comunidades dos Km 
foram patroladas e relatou que estrada de chão quando chove fica um caos, mas que 
fez novamente a solicitação do patrolamento e manutenção das estradas e está sendo 
atendida, fez memória do dia em que trouxe slides para mostrar os serviços que foram 
e estão sendo feitos nas estradas e ladeiras do interior, solicitou ao Vereador que 
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relatasse o nome da comunidade que está precisando de atendimento, pois a mesma 
tem buscado atender aos pedidos de todos; relatou sobre o início da campanha eleitoral, 
e que é preciso buscar quem vem trazer um futuro melhor para  o país; relatou sobre as 
festas que acontecem nas comunidades, e que toda semana a mesma leva ofício a 
pedido de uma escola ou de Associações para que sejam realizadas; fez memória do 
dia anterior sobre os esclarecimentos com o presidente do Sindicato para poderem 
melhor discutir e estudar o Projeto de Lei que foi encaminhado para esta Casa de Leis 
para que ninguém seja prejudicado. Ato contínuo, o Senhor Presidente transferiu a 
cadeira da presidência ao Vice-presidente para proferir seu discurso “Senhor 
Presidente, senhoras Vereadoras, senhores Vereadores, servidores, imprensa, público 
que nos assiste através dos meios de comunicação desta Augusta Casa de Leis, boa 
tarde. Na noite de sexta-feira estive presente na posse do novo Diretor do CEUNES, o 
professor Luiz Antônio Fávero Filho, e da Vice-diretora, Vivian Estevan Cornélio, onde 
também estiveram presentes o Reitor da UFES, Paulo Sérgio de Paula Vargas, o Diretor 
Geral do Jornal Tribuna do Cricaré, Márcio Castro; o Subcomandante da Polícia Militar, 
Major Ronaldo Rimondi; nosso querido Padre Patrick Wanderlei; o Controlador desta 
Augusta Casa de Leis, Doutor Janerson Rodrigues; e os Diretores Financeiros e de 
Recursos Humanos da Marcopolo, Marlon e Tayrone Alves. Foi uma noite memorável e 
pude dialogar com o Diretor Luiz Fávero para juntarmos forças e trazermos para nosso 
Campus Federal com máxima urgência o curso de medicina. Que possamos estar 
irmanados e dialogando sempre em prol da sociedade mateense. Quero também aqui 
de público fazer o registro e agradecer efusivamente o Deputado Neucimar Fraga, que 
através de seu mandato agraciou nosso Município com verbas para a execução de obras 
de extrema importância para nossos munícipes. Falo aqui da pavimentação de todas as 
ruas do bairro Nova Era; construção do campo Bom de Bola na comunidade de Dilô 
Barbosa; uma academia popular para o Km 41, muito cobrado pelos nossos queridos 
da região. Quero aqui em nome dos mateenses agradecer de coração ao Deputado 
Neucimar Fraga. Não poderia olvidar que o Deputado Neucimar Fraga foi um dos 
parlamentares que mais lutaram para que hoje tivéssemos o CEUNES instalado em 
nossa cidade e luta para transformar em uma Universidade Federal independente da 
UFES. Obrigado Deputado Neucimar Fraga, que Vossa Excelência possa trazer mais e 
mais investimentos para nosso Município. Quero também fazer uma singela 
homenagem, aqui na moção 065/2022, um voto de congratulação a senhora Disney 
Santana Bastos Motta, que completou 75 (setenta e cinco) anos e se aposentou 
compulsoriamente do serviço público, ela que laborou por 35 (trinta e cinco) anos na 
seara pública, especialmente na Vara da Família da Comarca de São Mateus, sempre 
atendendo a todos com seu jeito peculiar com lhaneza inerentes a seu caráter. Em nome 
de todos os Advogados, de todos os cidadãos, quero externar a senhora dona Disney, 
exemplo de servidora e cidadã, muito obrigado. Ao fim e ao cabo, quero registrar meus 
sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos do senhor Gilson Machiori, 
carinhosamente conhecido como seu Gilson do supermercado Casagrande, que nos 
deixou no dia 19/08 do corrente ano, aqui na moção 067/2022, deixo o meu voto de 
pesar. Seu Gilson, com sua simplicidade e humildade incomum, sempre atencioso para 
com todos, tratando sempre da mesma forma igualitária e com a mesma distinção, 
deixou um legado de exemplo de pessoa e cidadão. Que Deus lhe de um bom descanso 
seu Gilson. Muito obrigado. ” ORDEM DO DIA: Em seguida, o Senhor Presidente 
submeteu em discussão as indicações nºs   597 à 614/2022, em seguida, o Senhor 
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Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci que rogou por sua indicação que é: 
Implantação de CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) no distrito de Nativo 
de Barra Nova.  A seguir, o Senhor Presidente submeteu em votação as indicações nºs   

597 à 614/2022, tendo sido aprovadas por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente 
submeteu em discussão e votação das Moções de nºs 065 à 067/2022, tendo sido 
aprovadas por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão 
e votação, em Turno Único, o Projeto de Lei nº 039/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que “ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL 2.073, DATADA EM 03 DE AGOSTO 
DE 2022”, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente 
submeteu em discussão e votação, em Turno Único, o 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”, tendo sido aprovado por unanimidade. A seguir, o 
Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, em Turno Único, o Projeto de Lei 
nº 043/2022, de autoria do Poder Executivo, que “REVOGA A LEI Nº 2.076 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”, tendo sido aprovado unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente 
submeteu em discussão e votação, em Turno Único, o Projeto de Lei nº 026/2022, de 
autoria do Poder Legislativo, que DENOMINA À RUA CONHECIDA COMO 
“PROJETADA”, LOCALIZADA NA VILA PIROLA, KM 25, DISTRITO DE NESTOR 
GOMES, DE “RUA EDGAR CARRILLIO”, 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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