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Ata nº 037/2022 da reunião da 35ª Sessão Ordinária, realizada aos 30 (trinta) 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 036/2022, 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/SMGOV Nº 151/2022, protocolizado sob o nº 001248/2022, datado de 
24/08/2022, da Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura Municipal de São Mateus, 
que solicita informação concernente ao andamento dos Projetos de Lei Complementar 
nº 001 e 004/2021, de autoria do Poder Executivo; OF/PMSM/SMGAB Nº 427/2022, 
protocolizado sob o nº 001259/2022, datado de 29/08/2022, da Prefeitura Municipal de 
São Mateus, que encaminha Projeto de Lei nº 044/2022; Projeto de Lei nº 044/2022, de 
autoria do Poder Executivo, que “ESTABELECE A POLÍTICA MUNICIPAL PARA 
COMPRA INSTITUCIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDIMENTO 
FAMILIAR RURAL E DA PESCA ARTESANAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PODER LEGISLATIVO: Protocolizado sob o nº 
001134/2022, de autoria do Vereador Cristiano Balanga, datado de 02/08/2022, que 
solicita seja concedido espaço no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da 
Sessão Ordinária do dia 30/08/2022, para que a Senhora DANIELY DE OLIVEIRA 
LORENZONI PEREIRA, psicóloga, professora e coordenadora do curso de Psicologia 
do Centro Universitário Vale do Cricaré - UNIVC, possa fazer uso da Tribuna Popular, 
para proferir pronunciamento referente “os 60 anos de regulamentação da profissão de 
Psicóloga e Psicólogo, comemorados no último dia 27, bem como, sobre as relevantes 
contribuições do curso de Psicologia do UNIVC para a saúde psíquica dos mateenses”; 
Protocolizado sob o nº 001229/2022, de autoria da Vereadora Preta do Nascimento, 
datado de 22/08/2022, que solicita seja concedido espaço no horário da segunda parte 
do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 30/08/2022, para que o Senhor 
HENRIQUE LUIS FOLLADOR, Secretário Municipal de Saúde, possa fazer uso da 
Tribuna Popular, para proferir pronunciamento referente “a saúde diante dos números 
da covid-19 no Município de São Mateus”; Protocolizado sob o nº 001264/2022, de 
autoria do Vereador Paulo Fundão, datado de 30/08/2022, que solicita seja concedido 
espaço no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do 
dia 30/08/2022, para que a Senhora TATIANA CORREIA DE SOUZA – Diretora da EMEF 
Dora Arnizaut Silvares (CAIC), possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir 
pronunciamento referente “a solicitação de apoio a Indicação nº 632/2022, de redutores 
de velocidade e faixa para segurança dos alunos, pais e moradores”; Protocolizado sob 
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o nº 001265/2022, de autoria do Vereador Gilton Gomes, datado de 30/08/2022, que 
solicita seja concedido espaço no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da 
Sessão Ordinária do dia 30/08/2022, para que o Senhor HERIKSON LOCATELLI DE 
MATTOS – Presidente do SINDSERV, possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir 
pronunciamento referente “a prestação de esclarecimento à população com relação a 
greve geral programada para iniciar no dia 01/09/2022”; Projeto de Lei nº 029/2022, do 
Poder Legislativo, que DENOMINA À ATUAL RUA “ROTARY CLUB”, LOCALIZADA NOS 
BAIRROS BOA VISTA E D. JOSÉ DALVIT, DE “RUA DR. PEDRO DOS SANTOS 
ALVES”. Autoria: Paulo Fundão; Projeto de Lei nº 030/2022, do Poder Legislativo, que 
DENOMINA À ATUAL RUA CONHECIDA COMO “RUA TRÊS”, LOCALIZADA NO 
BAIRRO SEAC, DE “RUA AURELIO PEREIRA”. Autoria: Cristiano Balanga; Lei nº 
2.080/2022, que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – 
SECRETARIA DE FINANÇAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; Lei nº 2.081/2022, que “DISPÕE SOBRE A 
DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; Lei nº 2.082/2022, que 
“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”; Lei nº 2.083/2022, que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE 
ESPAÇO PÚBLICO – PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; Lei nº 2.084/2022, que “DISPÕE SOBRE A 
DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – VICE-PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 035/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 
HONORÁRIO ‘CIDADÃO MATEENSE’”, homenageado MANOEL BUENO DOS 
SANTOS, de autoria do vereador Adeci de Sena; PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 036/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ HONORÁRIA 
‘CIDADÃ MATEENSE’”, homenageada FABIANA GOMES RUAS, de autoria do 
Vereador Adeci de Sena; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 036/2022, que 
“CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ HONORÁRIA ‘CIDADÃ MATEENSE’”, homenageada 
FABIANA GOMES RUAS, de autoria do Vereador Adeci de Sena;  PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 0372022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 
HONORÁRIO ‘CIDADÃO MATEENSE’”, homenageado JOSE LUIZ FERREIRA, de 
autoria do Vereador Adeci de Sena; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
038/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ HONORÁRIA ‘CIDADÃ MATEENSE’”, 
homenageada NAIARA ANTONIA DIAS, de autoria do Vereador Adeci de Sena; 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 039/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃ HONORÁRIA ‘CIDADÃ MATEENSE’”, homenageada ELSI ANTUNES, de 
autoria do Vereador Carlinho Simião; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
040/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ HONORÁRIA ‘CIDADÃ MATEENSE’”, 
homenageada LIVIA BATISTA BARCELOS, de autoria do Vereador Carlinho Simião; 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 041/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO HONORÁRIO ‘CIDADÃO MATEENSE’”, homenageado GERALDO 
VALENTIN TINELI, de autoria do Vereador Carlinho Simião; PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 042/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO 
‘CIDADÃO MATEENSE’”, homenageado ROBERTO BORGO FEITOSA, de autoria do 
Vereador Carlinho Simião; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 043/2022, que 
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“CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ HONORÁRIA ‘CIDADÃ MATEENSE’”, homenageada 
ARIETE REGINA PEREIRA LOZER, de autoria do Vereador Carlinho Simião; PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 044/2022, que “CONCEDE COMENDA DE MÉRITO 
‘BENEDICTO CAULYT FIGUEIREDO’”, homenageado PEDRO ARI REAL AFONSO, de 
autoria do Vereador Carlinho Simião; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
045/2022, que “CONCEDE COMENDA DE MÉRITO ‘MANOELITO EMÍLIO DE 
ALMEIDA’”, homenageado ANTONIO DE PADUA MOTTA, de autoria do Vereador 
Carlinho Simião; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 046/2022, que 
“CONCEDE COMENDA DE MÉRITO ‘AMOCIM LEITE’”, homenageado ODIRLEY 
MENELLI BREMENKAMP, de autoria do Vereador Carlinho Simião; PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 047/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 
HONORÁRIO ‘CIDADÃO MATEENSE’”, homenageado JOÃOZINHO SANTOS DE 
SOUSA, de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira; PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 048/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ HONORÁRIA 
‘CIDADÃ MATEENSE’”, homenageada NAYARA KELLY BATISTA, de autoria da 
Vereadora Ciety Cerqueira; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 049/2022, que 
“CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO ‘CIDADÃO MATEENSE’”, 
homenageado LUIZ ANTONIO FAVERO FILHO, de autoria da Vereadora Ciety 
Cerqueira; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 050/2022, que “CONCEDE 
TÍTULO DE CIDADÃ HONORÁRIA ‘CIDADÃ MATEENSE’”, homenageada ANA PAULA 
CARVALHO BARBOSA, de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira; PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 051/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ 
HONORÁRIA ‘CIDADÃ MATEENSE’”, homenageada EDNA ARAUJO RIOS MILANEZ, 
de autoria do Vereador Cristiano Balanga; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
052/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO ‘CIDADÃO 
MATEENSE’”, homenageado WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA, de autoria do Vereador 
Cristiano Balanga; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 053/2022, que 
“CONCEDE COMENDA DE MÉRITO ‘ANDRÉ ORTOLANI NARDOTTO’”, homenageado 
FRANK CARDOSO, de autoria do Vereador Cristiano Balanga; PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 054/2022, que “CONCEDE COMENDA DE MÉRITO 
‘CORNÉLIA DA CONCEIÇÃO’”, homenageado JOSIEL VINHATI FERREIRA, de autoria 
do Vereador Cristiano Balanga; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 055/2022, 
que “CONCEDE COMENDA DE MÉRITO ‘FELIPE MARTINS HATUM MATHIAS’”, 
homenageado JOSE ROBERTO GONÇALVES DE ABREU, de autoria do Vereador 
Cristiano Balanga; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 056/2022, que 
“CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ HONORÁRIA ‘CIDADÃ MATEENSE’”, homenageada 
NORMA LÚCIA REIS DOS SANTOS, de autoria do Vereador Delermano Suim; 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 057/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃ HONORÁRIA ‘CIDADÃ MATEENSE’”, homenageada KARINA MAIA OLIVEIRA 
GUERRERO, de autoria do Vereador Delermano Suim; PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 058/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ HONORÁRIA 
‘CIDADÃ MATEENSE’”, homenageada MARIA DE LOURDES DAS GRAÇAS, de autoria 
do Vereador Delermano Suim; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 059/2022, 
que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO ‘CIDADÃO MATEENSE’”, 
homenageado ASSIS MATTOS SILVA, de autoria do Vereador Delermano Suim; 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 060/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO HONORÁRIO ‘CIDADÃO MATEENSE’”, homenageado DEOSDETE LUIZ 
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FABRES, de autoria do Vereador Delermano Suim; PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 061/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO 
‘CIDADÃO MATEENSE’”, homenageado MARCOS BARCELLOS NUNES, de autoria do 
Vereador Gilton Gomes; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 062/2022, que 
“CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO ‘CIDADÃO MATEENSE’”, 
homenageado CLOVIS JOSE FACHETTI NETTO, de autoria do Vereador Gilton Gomes; 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 063/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃ HONORÁRIA ‘CIDADÃ MATEENSE’”, homenageada MARIA DA CONCEIÇÃO 
DEODORO DOS SANTOS, de autoria do Vereador Gilton Gomes; PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 064/2022, que “CONCEDE COMENDA DE MÉRITO 
‘JOSÉ LUIZ NEVES’”, homenageado EVERTON DE ASSIS PEREIRA, de autoria do 
Vereador Gilton Gomes; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 065/2022, que 
“CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO ‘CIDADÃO MATEENSE’”, 
homenageado ADILSO JOSÉ PEREIRA, de autoria do Vereador Isael Aguilar; 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 066/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO HONORÁRIO ‘CIDADÃO MATEENSE’”, homenageado WAIKE DE SOUZA, 
de autoria do Vereador Isael Aguilar; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
067/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO ‘CIDADÃO 
MATEENSE’”, homenageado ALEXANDRE CADORINI, de autoria do Vereador Kacio 
Mendes; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 068/2022, que “CONCEDE 
TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO ‘CIDADÃO MATEENSE’”, homenageado JULIO 
CEZAR MATIAS CARDOSO, de autoria do Vereador Kacio Mendes; PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 069/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 
HONORÁRIO ‘CIDADÃO MATEENSE’”, homenageado RAIMUNDO ALMEIDA 
SANTOS, de autoria do Vereador Kacio Mendes; PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 070/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ HONORÁRIA 
‘CIDADÃ MATEENSE’”, homenageada EDINAMARA OLIVEIRA BONIFACIO 
BARBOSA, de autoria do Vereador Kacio Mendes; PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 071/2022, que “CONCEDE COMENDA DE MÉRITO ‘LUIZ GONZAGA 
RODRIGUES’”, homenageado MERIVALDO CRISTIANA BATISTA, de autoria do 
Vereador Kacio Mendes; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 072/2022, que 
“CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ HONORÁRIA ‘CIDADÃ MATEENSE’”, homenageada 
ELIENE DA SILVA SAMPAIO, de autoria do Vereador Lailson da Aroeira; PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 073/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 
HONORÁRIO ‘CIDADÃO MATEENSE’”, homenageado LUIZ CARLOS CAMPI, de 
autoria do Vereador Lailson da Aroeira; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
074/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO ‘CIDADÃO 
MATEENSE’”, homenageado CARLINHO BRUMATTI, de autoria do Vereador Lailson 
da Aroeira; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 075/2022, que “CONCEDE 
TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO ‘CIDADÃO MATEENSE’”, homenageado 
FRANCISCO EVANDO DE OLIVEIRA, de autoria do Vereador Lailson da Aroeira; 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 076/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃ HONORÁRIA ‘CIDADÃ MATEENSE’”, homenageada MARIA SIRLENE 
BALDO, de autoria do Vereador Paulo Fundão; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 077/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO ‘CIDADÃO 
MATEENSE’”, homenageado MUCIO SOARES MAIA, de autoria do Vereador Paulo 
Fundão; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 078/2022, que “CONCEDE 
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TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO ‘CIDADÃO MATEENSE’”, homenageado VITOR 
VICENTE GUANANDY, de autoria do Vereador Paulo Fundão; PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 079/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ 
HONORÁRIA ‘CIDADÃ MATEENSE’”, homenageada IRACEMA FELIX GONÇALVES, 
de autoria do Vereador Paulo Fundão; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
080/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO ‘CIDADÃO 
MATEENSE’”, homenageado JEFSON COELHO CORREIA, de autoria do Vereador 
Paulo Fundão; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 081/2022, que “CONCEDE 
TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO ‘CIDADÃO MATEENSE’”, homenageado 
ALEXANDRE MARCELO COUTINHO SANTOS, de autoria do Vereador Paulo Fundão; 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 082/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO HONORÁRIO ‘CIDADÃO MATEENSE’”, homenageado EVERTON CHRIST, 
de autoria do Vereador Paulo Fundão; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
083/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO ‘CIDADÃO 
MATEENSE’”, homenageado ANDRE MAURICIO GONÇALVES SCHEMES, de autoria 
do Vereador Paulo Fundão; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 084/2022, que 
“CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ HONORÁRIA ‘CIDADÃO MATEENSE’”, 
homenageada CYNTIA FIGUEIRA GRILLO, de autoria do Vereador Paulo Fundão; 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 085/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO HONORÁRIO ‘CIDADÃO MATEENSE’”, homenageado RODRIGO BORGO 
FEITOSA, de autoria do Vereador Paulo Fundão; PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 086/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO 
‘CIDADÃO MATEENSE’”, homenageado NEUCIMAR FRAGA, de autoria do Vereador 
Paulo Fundão; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 087/2022, que “CONCEDE 
TÍTULO DE CIDADÃ HONORÁRIA ‘CIDADÃ MATEENSE’”, homenageada GLEISIANY 
CRISTIELY SILVA DE SOUZA, de autoria do Vereador Paulo Fundão; PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 088/2022, que “CONCEDE COMENDA DE MÉRITO 
‘WILLIAN ZANNI’”, homenageado WALLACE FONTES DUTRA, de autoria do Vereador 
Paulo Fundão; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 089/2022, que “CONCEDE 
TÍTULO DE CIDADÃ HONORÁRIA ‘CIDADÃ MATEENSE’”, homenageada JANETE 
SANTOS DE SÁ, de autoria da Vereadora Preta do Nascimento; PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 090/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 
HONORÁRIO ‘CIDADÃO MATEENSE’”, homenageado MARCOS RIBEIRO DO VAL, de 
autoria da Vereadora Preta do Nascimento; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
091/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE VISITANTE ILUSTRE, homenageado JOSIAS 
MARIO DA VITORIA, de autoria da Vereadora Preta do Nascimento; PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 092/2022, que “CONCEDE COMENDA DE MÉRITO 
‘REGINA CELI OLIVEIRA’”, homenageada ZILNETE RAMOS DOS SANTOS, de autoria 
da Vereadora Preta do Nascimento; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
093/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE VISITANTE ILUSTRE, homenageada ROSILDA 
DE FREITAS, de autoria da Vereadora Preta do Nascimento; PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 094/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO 
‘CIDADÃO MATEENSE’”, homenageado FRANCISTONIO DIAS JAHEL, de autoria da 
Mesa Diretora; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 095/2022, que “CONCEDE 
TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO ‘CIDADÃO MATEENSE’”, homenageado 
MATHEUS VIGNOLI RODRIGUES PEREIRA, de autoria da Mesa Diretora; PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 096/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 



292 

 

HONORÁRIO ‘CIDADÃO MATEENSE’”, homenageado SANDRO GLEIDSON DE 
OLIVEIRA SILVA, de autoria da Mesa Diretora; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 097/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO ‘CIDADÃO 
MATEENSE’”, homenageado FRANCISCO DE ALENCAR OLIVEIRA, de autoria da 
Mesa Diretora; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 098/2022, que “CONCEDE 
TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO ‘CIDADÃO MATEENSE’”, homenageado JOSE 
CARLOS FONSECA, de autoria da Mesa Diretora; PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 099/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO 
‘CIDADÃO MATEENSE’”, homenageado JULIO MATTEDE NETO, de autoria da Mesa 
Diretora; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 100/2022, que “CONCEDE 
COMENDA DE MÉRITO ‘WALLACE CASTELLO DUTRA’”, homenageado ADEMILSON 
PIMENTEL, de autoria da Mesa Diretora; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
101/2022, que “CONCEDE COMENDA DE MÉRITO ‘HERINÉA LIMA OLIVEIRA’”, 
homenageado LUIZ MAGNO CARLOS DOS SANTOS, de autoria da Mesa Diretora; 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 102/2022, que “CONCEDE COMENDA DE 
MÉRITO ‘MARIA ALICE DE SOUZA BEZERRA’”, homenageado JOSE AMARAL DOS 
SANTOS, de autoria da Mesa Diretora; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
103/2022, que “CONCEDE COMENDA DE MÉRITO ‘SALVINO PEREIRA 
RODRIGUES’”, homenageado ANTONIO MANOEL DOS SANTOS FILHO, de autoria da 
Mesa Diretora; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 104/2022, que “CONCEDE 
COMENDA DE MÉRITO ‘OSCAR SÁ FREIRE DUTRA’”, homenageado ESEQUIEL 
SANTOS, de autoria da Mesa Diretora; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
105/2022, que “CONCEDE COMENDA DE MÉRITO ‘PEDRO DOS SANTOS ALVES’”, 
homenageado ELIEZER ORTOLANI NARDOTO, de autoria da Mesa Diretora; 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 106/2022, que “CONCEDE COMENDA DE 
MÉRITO ‘ANTONIO GOMES’”, homenageado LUIS CARLOS DE FARIAS, de autoria da 
Mesa Diretora; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 107/2022, que “CONCEDE 
COMENDA DE MÉRITO ‘JOSÉ CARLOS DO VALE ARAÚJO’”, homenageada PALOMA 
FRANCISCA PANCIERI DE ALMEIDA, de autoria da Mesa Diretora; PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 108/2022, que “CONCEDE COMENDA DE MÉRITO 
‘IVANA NASSUR DE PAIVA GONÇALVES’”, homenageada ROSIMERY BREDOFW 
RODRIGUES, de autoria da Mesa Diretora; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
109/2022, que “CONCEDE COMENDA DE MÉRITO ‘WALLAS BATISTA OLIVEIRA’”, 
homenageado LEANDRO DE ASSIS MARTINS, de autoria da Mesa Diretora; PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 110/2022, que “CONCEDE COMENDA DE MÉRITO 
‘OLAVO ZULIANI PESSANHA’”, homenageada THAIS RIOS MARTINS PALMAS, de 
autoria da Mesa Diretora; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 111/2022, que 
“CONCEDE COMENDA DE MÉRITO ‘JONES DOS SANTOS NEVES’”, homenageado 
DELCIMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, de autoria da Mesa Diretora; PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 112/2022, que “CONCEDE COMENDA DE MÉRITO 
‘GUALTER NUNES LOUREIRO’”, homenageado LAURIANO MARCO ZANCANELA, de 
autoria da Mesa Diretora; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 113/2022, que 
“CONCEDE COMENDA DE MÉRITO ‘JORGE DAHER FILHO’”, homenageado 
ANTONIO CARLOS FACHETTI, de autoria da Mesa Diretora; PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 114/2022, que “CONCEDE COMENDA DE MÉRITO ‘JONAS PAULO 
BERGAMIN’”, homenageado SANDRO SOUZA GUIMARÃES, autoria da Mesa Diretora; 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 115/2022, que “CONCEDE COMENDA DE 
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MÉRITO ‘ALTAMIRO PAULINO SODRÉ’”, homenageado RONALDO RAIMONDI, de 
autoria da Mesa Diretora; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 116/2022, que 
“CONCEDE COMENDA DE MÉRITO ‘IOSANA FUNDÃO AZEVEDO’”, homenageada 
ARIADNE ALVES ALVARENGA, de autoria da Mesa Diretora; PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 117/2022, que “CONCEDE COMENDA DE MÉRITO ‘JACKSON 
MENDONÇA BAHIA’”, homenageado MAURO RIBEIRO DA SILVA, de autoria da Mesa 
Diretora; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 118/2022, que “CONCEDE 
COMENDA DE MÉRITO ‘CLARICE FRAGOSO MONTEIRO LOBATO GALVÃO DE SÃO 
MARTINHO’”, homenageada ROSELI DOS SANTOS CELESTINO, de autoria da Mesa 
Diretora; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 119/2022, que “CONCEDE 
COMENDA DE MÉRITO ‘MATHEUS CUNHA FUNDÃO’”, homenageado UARLAN 
FERREIRA FERNANDES, de autoria da Mesa Diretora; PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 120/2022, que “CONCEDE COMENDA DE MÉRITO ‘GERALDO 
CASOTTI SIMÃO’”, homenageada MARIA APARECIDA CALEGARI, de autoria da Mesa 
Diretora; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 121/2022, que “CONCEDE 
MEDALHA AMIGO DE SÃO MATEUS”, homenageado MAGDO ROGERIO DE 
OLIVEIRA SILVA, de autoria da Mesa Diretora; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 122/2022, que  “CONCEDE MEDALHA AMIGO DE SÃO MATEUS”, homenageado 
JOSE LUIZ DE SOUZA, de autoria da Mesa Diretora; PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 123/2022, que  “CONCEDE MEDALHA AMIGO DE SÃO MATEUS”, 
homenageada SANDRA DE OLIVEIRA, de autoria da Mesa Diretora; PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 124/2022, que  “CONCEDE MEDALHA AMIGO DE SÃO 
MATEUS”, homenageado ROBERTO LINO DE AMORIM, de autoria da Mesa Diretora; 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 125/2022, que  “CONCEDE MEDALHA 
AMIGO DE SÃO MATEUS”, homenageada MARINALVA BROEDEL MACHADO DE 
ALMEIDA, de autoria da Mesa Diretora; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
126/2022, que  “CONCEDE MEDALHA VALE DO CRICARÉ”, homenageada empresa 
TRANSPORTADORA JM, de autoria da Mesa Diretora; PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 127/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO BENEMÉRITO”, 
homenageado NELSON FERREIRA, de autoria da Mesa Diretora; PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 128/2022, que “CONCEDE TÍTULO DE MATEENSE 
AUSENTE Nº 1”, homenageado JOÃO ISMAEL ORTULANE NARDOTO, de autoria da 
Mesa Diretora; PROPOSIÇÃO: Indicações nºs 615 e 616/2022 de autoria do Vereador 
Adeci de Sena, reitera a indicação nº 374/2022, que diz respeito à pavimentação do 
estacionamento do Cemitério, localizado em Nativo de Barra Nova, distrito Nativo de 
Barra Nova; reitera a indicação nº 121/2022, que diz respeito à construção de banheiros 
no Cemitério de Nativo de Barra Nova, com instalação hidráulica e elétrica; Indicações 
nºs 617 e 618/2022 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, calçamento da rua 
Projetada, atrás do supermercado Compre Bem, situada no distrito de Nestor Gomes – 
Km 41; calçamento da rua da Igreja Adventista, na comunidade Maria Preta, situada no 
distrito de Nestor Gomes – Km 41; Indicações nºs 619 e 620/2022 de autoria do Vereador 
Cristiano Balanga, pavimentação com revsol da estrada de acesso à comunidade Divino 
Espírito Santo; instalação de academia ao ar livre no bairro Paulista; Indicações nºs 621 
e 622/2022 de autoria do Vereador Delermano Suim, limpeza geral do leito e margem 
do valão (trecho com início no bairro Ideal, passando pela rua Hélio Orlandi, seguindo 
em direção ao hospital Roberto Arnizaut Silvares e finalizando no bairro Pedra D'água); 
capina e limpeza do valão no trecho compreendido entre os bairros Ribeirão, Morada do 
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Ribeirão, Jackeline e Cohab; Indicações nºs 623 e 624/2022 de autoria do Vereador 
Gilton Gomes, construção de rede de esgoto no loteamento Jardim Eldorado, no bairro 
Pedra D’água; regularização fundiária do bairro Pedra D’água e adjacências (loteamento 
Jardim Eldorado, Areinha e Liberdade), município de São Mateus/ES; Indicações nºs 625 
e 626/2022 de autoria do Vereador Isael Aguilar, construção de praça de lazer na 
comunidade Dilô Barbosa, distrito de Itauninhas; construção de campo de futebol society 
denominado como “Bom de Bola II”, na comunidade de Itauninhas, distrito de Itauninhas; 
Indicações nºs 627 e 628/2022 de autoria do Vereador Kacio Mendes, construção do 
campo denominado como “Bom de Bola”, no bairro Liberdade; construção de praça 
saudável ao lado do campo de futebol, localizado no bairro Vila Verde; Indicações nºs 
629 e 630/2022 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, reitera indicação de nº 076/22 
que diz respeito a reforma do prédio e da quadra poliesportiva da EMEF “Professora 
Dora Arnizaut Silvares” - CAIC, localizada no bairro Santo Antônio; criação de ponto de 
ônibus e construção do respectivo abrigo no bairro Ayrton Senna (nas proximidades do 
CRAS – Centro de Referência de Assistência Social); Indicações nºs 631 e 632/2022 de 
autoria do Vereador Paulo Fundão, pavimentação da rua Aluísio Azevedo (antiga rua 
17), localizada no bairro Ayrton Senna; instalação de 02 (dois) redutores de velocidade 
(quebra – molas) na Avenida João Batista Crespo, em frente a EMEF Dora Arnizaut 
Silvares (sendo um nas proximidades do portão 1 e outro nas proximidades do portão 
2), bem como, sinalização com pintura de faixa de pedestre e nome “escola”, localizado 
no bairro Santo Antônio; Indicação nº 633/2022 de autoria da Vereadora Preta do 
Nascimento, término de calçamento da rua 28, lado sul, bairro Guriri; Moção nº 068/2022 
voto de congratulação do Vereador Cristiano Balanga ao CURSO DE PSICOLOGIA DO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO CRICARÉ – UNIVC, representado pela psicóloga 
e coordenadora DANIELY DE OLIVEIRA LORENZON PEREIRA, por primar pela 
formação de profissionais de alto nível, bem como, pelas relevantes contribuições do 
curso para a saúde psíquica dos mateenses; Moção nº 069/2022 voto de congratulação 
da Vereadora Preta do Nascimento ao Sr. HENRIQUE LUIS FOLLADOR – Secretário 
Municipal de Saúde, em virtude de seu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, no 
município de São Mateus-ES; Moção nº 070/2022 voto de congratulação do Vereador 
Lailson da Aroeira a Senhora DEUZELITA SANTOS ROCHA, pelos 23 (vinte e três) anos 
de serviços prestados no município de São Mateus como auxiliar de serviços gerais na 
EMEF Dora Arnizaut Silvares (CAIC); Moção nº 071/2022 voto de pesar dos Vereadores 
Adeci de Sena, Paulo Fundão, Carlinho Simião e Delermano Suim aos familiares da 
Senhora MARIA CARMEM SANTOS BARBOSA, em virtude do seu falecimento ocorrido 
no dia 24 de agosto de 2022. Ato contínuo, o Senhor Presidente convidou a senhora 
DANIELY DE OLIVEIRA LORENZONI PEREIRA, o senhor HENRIQUE LUIS 
FOLLADOR, a senhora TATIANA CORREIA DE SOUZA e o senhor HERIKSON 
LOCATELLI DE MATTOS para assentarem no banco de honra desta Casa de Leis. A 
seguir o Senhor Presidente concedeu a palavra a senhora Tatiana Correia, que iniciou 
sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, expressou sua alegria 
de estar nesta Casa de Leis, pois é sinal de estarem sendo atendidos, relatou sobre a 
dificuldade que estão tendo sobre o fluxo grande de alunos, de pais, e da comunidade 
principalmente nas quartas-feiras por conta da feirinha e feirantes, no portão 1 entra o 
6º ano, e no portão 2 e 3 entram os demais anos escolares, sempre causam acidentes 
nesse local por conta do fluxo da comunidade escolar, de pais, alunos e professores, 
sugeriu a questão de realocar a feira comunitária para funcionar após o portão 03 para 
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a frente para melhor atender ao público escolar. Em seguida, o Senhor Presidente 
relatou que todos os nobres Edis estão na luta pela melhoria do Município, solicitou que 
a comunidade fosse mais presente na Casa de Leis. Ato contínuo, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Lailson que fez memória da época em que trabalhou 
na feirinha, e lembrou das infrações que aconteciam na rua da feirinha; relatou também 
da quadra que o Governador trouxe, a quadra poliesportiva para a escola CAIC. A seguir, 
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, que parabenizou 
pela luta da diretora e a indicação do Presidente. Em seguida, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que relatou que é necessário 
reorganizar a feirinha já que foi uma conquista para os feirantes para conseguirem o 
local, e solicitou sobre as documentações que a diretora já enviou para as Secretarias 
responsáveis, e que buscará a melhoria para a comunidade escolar.   Ato contínuo, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta do Nascimento que relatou 
sobre a luta das mães que são líderes que lutam pelo melhor de seus filhos e alunos. A 
seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, que 
relatou sobre a mudança de local da feirinha, para ajudar na melhoria do fluxo na entrada 
e saída dos alunos, pais e professores. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra ao Vereador Kacio Mendes, que relatou sobre o estudo de faixas elevadas, 
calçadas elevadas para melhorar a vida da população mateense.  Ato contínuo, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra a senhora Daniely Pereira: “Quero cumprimentar 
ao Presidente da Casa, Vereador Paulo Fundão e em especial ao vereador Cristiano 
Balanga que propôs a moção de Congratulação ao Curso de Psicologia do Centro 
Universitário Vale do Cricaré e cumprimentar a todas e todos aqui presentes. Sou 
Daniely Lorenzon, psicóloga, coordenadora do curso de psicologia do Centro 
Universitário Vale do Cricaré – UNIVC e Diretora Técnica da Subjetiva Instituto de 
Psicologia. Estou na docência e comprometida com a formação de profissionais da 
psicologia há 10 anos. Sou Especialista pelo Conselho Federal de Psicologia em 
Avaliação Psicológica e em Psicologia Organizacional e do Trabalho. Componho a 
Comissão de Orientação e Ética do Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo 
como psicóloga colaboradora. O mês de agosto é um mês muito especial para 
psicologia, pois no dia 27 de agosto de 1962 foi regulamentada a nossa profissão, 
através da Lei 4.119/62, então nós estamos aqui nesse dia também em homenagem aos 
60 anos da regulamentação da psicologia e eu gostaria imensamente de dizer que a 
psicologia é uma ciência e profissão comprometida com as lutas e as transformações 
sociais do país e guiada pelo compromisso de um fazer científico ético e político e sobre 
essas premissas que a psicologia completa 60 anos de regulamentação no Brasil. É 
uma trajetória marcada pela participação de profissionais, entidades e coletivos, que 
constroem uma profissão que tem como marca o cuidado, a promoção da saúde e da 
dignidade humana. A psicologia é participante ativa nas políticas públicas, sua potência 
faz do Brasil o país com o maior número de psicólogas e psicólogos em todo o mundo, 
são mais de 424.000 (quatrocentos e vinte quatro mil) profissionais registrados e 
presentes em clínicas, nas políticas públicas da saúde e da assistência, na educação, 
no sistema de justiça, na segurança pública, no trânsito, nos esportes e em todos os 
locais, nos quais o cuidado é necessário, se torna um chamado para psicologia, desde 
os desastres socioambientais, até as graves crises sanitárias, pois não há nenhum 
movimento de defesa dos direitos da cidadania, da dignidade e de humanidade que 
pressupõe alteridade, diversidade e afetividade que não tenhamos o comprometimento 



296 

 

de psicólogas e psicólogos. Por isso, a psicologia está cada vez mais presente em 
espaços de diálogo de participação política e de mobilização social, agente ativa das 
transformações sociais do país, é participativa em seu fazer social, porque muitas são 
as dívidas da história e do Estado brasileiro com a nossa gente. Uma ciência e profissão 
que olha para o passado e seus legados e que projeta e constrói um futuro de 
compromisso ético social e político. A psicologia avança em novas áreas do 
conhecimento e de atuação e se consolida em um espaço de produção intelectual, 
científica, institucional e profissional, temos novas especialidades que ampliam espaço 
de intervenção da profissão em uma psicologia conectada às demandas e necessidades 
da população. O ensino e a prática da profissão ganharam prestígio e ampliou-se 
consideravelmente o número de psicólogas e psicólogos em atuação no país, peço 
então aos Senhores e Senhoras que estejam atentos a esta realidade, atualmente é 
grande o número desses profissionais que atuam nos serviços públicos de saúde e de 
assistência social o que representa um apoio valioso a parcela da população em 
situação de vulnerabilidade social e em sofrimento mental. A sociedade enfrentou nos 
últimos 2 anos a pandemia do COVID-19 e vivemos um período de extrema tensão, 
perda nos mais diversos sentidos, um intenso sofrimento causado pelo luto vivido por 
centenas de milhares de famílias, nesse cenário os atendimentos psicológicos se 
tornaram mais necessários do que nunca, para muitos o profissional acessado mesmo 
que à distância representou um verdadeiro acalento em tempos de dor psíquica sem 
precedentes. Nunca se fez tão urgente a compreensão da importância dos atendimentos 
psicológicos, do cuidado da saúde mental e do autocuidado. Hoje, graças a ciências, 
superamos a COVID-19 e agora precisamos cuidar das sequelas não só físicas, sociais, 
mas também psíquicas. O adoecimento psíquico da população alcança patamares 
nunca visto antes, por isso, convoco vocês aqui presentes para disseminar a importância 
de a população buscar ajuda especializada quando se trata de adoecimento psíquico e 
quiçá lutarem por leis que garantam o serviço à população. O adoecimento psíquico não 
é frescura, não é fraqueza, não é falta de Deus, não é para chamar a atenção. O 
adoecimento psíquico não escolhe cor, religião, família e idade. Sei que esta Casa 
também tem um compromisso com o cuidado e hoje nossa população também carece 
do cuidado psíquico. Há 60 anos quando a profissão foi regulamentada essa ainda era 
uma prática voltada para poucos, hoje psicólogas e psicólogos desenvolvem trabalho 
comprometido e solidário com todas as lutas e iniciativas da sociedade, na defesa e na 
promoção dos direitos fundamentais para que os brasileiros e brasileiras tenham uma 
vida não apenas digna, mas também feliz e realizada. Aproveito para agradecer todas 
as professoras e professores psicólogas e de outras áreas que fizeram e fazem parte 
do curso de Psicologia do Centro Universitário Vale do Cricaré que tem como referência 
fundamental a integração das ciências humanas e da saúde, levando em consideração 
as necessidades locais de desenvolvimento biopsicossocial e acreditando que a 
psicologia se faz com presença. Destaco que o curso de psicologia este ano forma a 
sua primeira turma, então estamos indo para nosso 5º ano de curso com 
aproximadamente 160 alunas e alunos matriculados. O curso oferece atendimento 
gratuito aos munícipes e corrobora com a formação de nível superior de qualidade em 
psicologia. Nosso curso proporciona um espaço de aprendizagem técnica, científica e 
política de promoção de cuidado à saúde e da dignidade humana, articulado e alinhado 
as políticas públicas que são fatores imprescindíveis para adequada atuação 
profissional no mercado. Entendemos que o curso de psicologia expressa a 
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responsabilidade social do Centro Universitário Vale do Cricaré junto ao povo mateense, 
na medida em que forma profissionais sob os princípios da ética e do rigor científico, 
para intervir junto à comunidade na perspectiva da promoção da saúde e do 
desenvolvimento humano, voltando-se para a formação de profissionais que possam 
contribuir para o desenvolvimento da Psicologia como ciência e profissão. A produção 
de conhecimento junto a instituições de saúde pública, privada e filantrópica, creches, 
escolas, instituições de longa permanência, instituições de pesquisa, empresas, 
indústrias, instituições de capacitação de recursos humanos, órgãos não 
governamentais – ONG’s – programas sociais e no planejamento de políticas públicas. 
Apenas no último semestre 2022 o curso de psicologia do Centro Universitário Vale do 
Cricaré realizou projetos de pesquisa e projetos de intervenção em 25 instituições entre 
elas escolas estaduais e municipais, unidades de saúde e hospitais, centro de atenção 
psicossocial, centro cultural, além de 328 atendimentos psicológicos realizados na 
Clínica Escola do UNIVC, com oferta de serviço de atendimento individual, grupo e 
psicodiagnóstico. Instituições atendidas pelo curso de Psicologia do UNIVC: E.E.E.F.M. 
Marita Motta Santos; E.E.E.M. Ceciliano Abel de Almeida; E.M.E.F. Jorge Duffles 
Andrade Donati; E.M.E.F. João Pinto Bandeira; E.M.E.F. Golfinho; E.M.E.F. Maria 
Aparecida dos Santos Silva Filadelfo; E.M.E.F. Dr Arnóbio Alves de Holanda; E.M.E.F. 
Bom Sucesso; Abrigo Institucional do Município de Pedro Canário; Centro de Atenção 
Psicossocial – CAPS; Centro de Atenção Psicossocial CAPS – AD; C.E.I.M. Luigia 
Ubizzoni Bordoni; E.M.E.F. Benedicto Caulyt Figueireido; EMEF Aviação; EMEF Jorge 
Duffles Andrade Donati; EMEF Professor Pinto Bandeira – EJA; Escola de Educação 
Infantil Novo Tempo; Escola Master; Posto de Saúde Familiar Vila dos Pescadores em 
Conceição da Barra – ES; Instituição de Longa Permanência Sociedade Santa Rita de 
Cassia – “Lar dos Velinhos”; Unidade Básica de Saúde Verônica Favalessa Pestana; 
Centro Cultural Araçá; Equipe de Referência em Saúde Mental; Superintendência 
Regional de Saúde – São Mateus, Centro de Referência das Juventudes. Projetos que 
começam neste semestre envolvem instituições como Hospital Maternidade e Hospital 
Roberto Silvares; Pesquisas e projetos de intervenção para grupos em vulnerabilidade 
social e povos afro-brasileiros e indígenas, início das atividades no laboratório de 
estimulação pelo curso de psicologia e fisioterapia para atender pessoas com 
deficiências e necessidades especiais, na estimulação e reabilitação. Projeto Fênix de 
atendimento à população com sequelas longas de covid-19. Por isso é grande a alegria 
de estar aqui e representar as profissionais e os profissionais de psicologia que cuidam 
da saúde mental de toda a população e cuidam da formação ética e científica dos futuros 
profissionais. Quero agradecer a todas as profissionais das instituições parceiras que 
nos permitiram ajudá-los na condução dos trabalhos desenvolvendo um olhar 
diferenciado sobre suas demandas. Mais uma vez, quero agradecer ao vereador 
Cristiano Balanga pelo convite e a Casa pela disponibilidade”. Em seguida, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que parabenizou a 
professora pela explanação sobre a profissão, relatou em como a psicologia pode 
contribuir para a sociedade com conhecimento, e expressou seu orgulho em estar 
fazendo essa homenagem à profissão pelos 60 anos no país. Em seguida, o Senhor 
Presidente realizou a entrega do certificado de congratulação a senhora Daniely Pereira.  
A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra a senhora Deuzelita Rocha, que 
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu a 
Deus pela homenagem que o Lailson Aroeira está fazendo a mesma, e expressou sua 
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alegria em poder ter trabalhado por 23 anos e agora aposentada. Ato contínuo, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que glorificou a Deus pela 
vida da senhora Deuzelita, e desejou todas bênçãos de Deus em sua vida. A seguir, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira, que expressou 
sua alegria e orgulho em homenageá-la, relatou sobre a humildade da mesma em 
sempre servir com carinho no local de serviço. Em seguida, o Senhor Presidente realizou 
a entrega do certificado de congratulação a senhora Deuzelita Rocha. Em seguida, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Secretário Municipal de Saúde 
Henrique Follador, que relatou que concedeu uma entrevista para a Fundação Getúlio 
Vargas a pedido do Secretário Municipal de Saúde do Estado, pois foi um dos Municípios 
da Federação sorteados para fazer um documentário sobre o combate e luta contra a 
pandemia da Covid-19; relatou que hoje a COVID-19 virou uma doença de tratamento 
corriqueiro com a vacina que vem se tornando eficaz no combate à doença. Hoje tem 
433 casos confirmados e curados da covid-19 são 35.200; os descartados, aqueles que 
foram testados, mas não estavam contaminados 54.600; óbitos, infelizmente teve 358; 
fez o registro que foi o segundo Município a registrar um óbito no Estado do Espírito 
Santo o primeiro foi Vila Velha, e infelizmente logo depois registramos o primeiro caso, 
óbitos nas últimas 24 horas foi registrado 01, que era um idoso com comorbidades e foi 
infectado pela covid-19, hoje tem 89% da população vacinada com as 2 doses; dentro 
desses 02 anos de pandemia foram necessárias tomadas de decisões do Chefe do 
Executivo juntamente com o Secretário de Saúde, a qual conseguiram com lisura e 
representatividade enfrentar a Covid-19, São Mateus foi um dos municípios 
considerados e reconhecidos pelo Ministério Público do Espírito Santo que foi referência 
no tratamento e no enfretamento do Covid-19, rapidamente foram respondidas os 
pedidos epidemiológicos necessários na intensão de casos de óbitos, a vacinação foi 
um exemplo, ao qual foi buscado treinar, contratar equipes especializadas para essa 
modalidade; relatou sobre o programa de psicologia que foi implantado para atender os 
casos de Covid-19, foram 11 psicólogos ao todo, e que hoje permanecem ainda 
contratados na rede pública para dar assistência a um plano de trabalho que foi criado 
junto ao CAPS; além do enfrentamento foi avançado no serviço de saúde, foi implantado 
um serviço de SAMU 192 que veio corroborar com os mecanismos de urgência e 
emergência; foi contratado profissionais de saúde para atender, da testagem até a UTI, 
com qualidade, as testagens eram levadas nos bairros, nas periferias e no interior, 
materiais que foram angariado juntos as empresas que tiveram a sensibilidade de 
auxiliar as Secretarias Municipais de Saúde, com insumos como: máscaras, luvas, com 
a ocorrência de grande aumento do preço desses insumos e o grande volume de 
necessidade devido a  demanda passou a ser bem maior; diante do cenário turbulento 
que foi a pandemia, de dúvidas de incertezas, avançaram no quesito saúde pública, com 
o auxílio  Governo Federal a Secretaria Municipal de Saúde se tornou uma liderança na 
região central norte de saúde, ou seja, o Estado tem 03 regiões centrais de Saúde, o 
Secretário Henrique Follador representa a região central norte, composta por 29 
Municípios, os quais se busca discutir, compactuar serviços de saúde para região, é um 
dos diálogos que chega na Secretaria de Estado, estão também nos Conselhos de 
Saúde a nível Nacional, são apenas 18 Secretários do Brasil inteiro que faz parte desse 
Conselho, que discute junto ao Ministério da Saúde e ao Conselho e as Secretarias de 
Saúde Municipais; é de extrema importância o Município estar inserido nesses trabalhos 
pois é lá que se consegue buscar as informações, as pactuações, os serviços, a 
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implantação, os recursos, as emendas parlamentares, são em momentos como esse 
que se consegue avançar na saúde para o Município, do Estado  e da União; é sabido 
que nem tudo foi feito ainda, há muita coisa para se fazer, se tem em São Mateus uma 
população sequelada pela covid-19 que necessita principalmente do processo de 
fisioterapia. Rapidamente o Município realizou filiações e contratos de empresas 
privadas de fisioterapia no Município, foi dobrada a capacidade de operação dessa 
clínica, em 50% em aumento de oferta em serviços de fisioterapia, juntamente a UNIVC 
fizeram um contrato de parceria e hoje a faculdade presta serviços de fisioterapia para 
o Município de graça, em decorrência do curso que ela ministra nessa área, com a 
psicologia foi a mesma coisa, deu aporte a todas as faculdades, UFES, UNIVC, 
MULTIVIX e a Escola MASTER no processo de vacinação;  agradeceu a homenagem 
da Vereadora Preta do Nascimento. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra 
ao Vereador Gilton Gomes, que parabenizou a Preta por ter trazido o Secretário 
Municipal de Saúde pelo desenvolvimento de um belíssimo trabalho na saúde do 
Município. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson 
da Aroeira, que parabenizou ao Secretário Municipal de Saúde pelo trabalho e por 
sempre abrir as portas da secretaria para o diálogo e atender a todos com 
profissionalismo.  Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador 
Isael Aguilar, que parabenizou a Vereadora por ter trazido o Secretário e pelo trabalho 
do Secretário que tem atendido as comunidades do interior com ações que abrangem a 
todos, e sobre a reabertura da UPA. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra 
ao Vereador Adeci de Sena, que parabenizou ao Secretário pelo trabalho durante a 
pandemia. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho 
Simião, que parabenizou ao Secretário pelo trabalho e acolhimento da população. Ato 
contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que 
parabenizou a Vereadora Preta por trazer o Secretário de Saúde, parabenizou ao 
Secretário pelo trabalho e o esforço que sempre tem feito pela população de São 
Mateus. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano 
Balanga, que relatou sobre a dedicação do Secretário de Saúde por buscar sempre o 
bem da população, pelo o enfrentamento de coragem durante a pandemia.  Em seguida, 
o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que parabenizou 
a Vereadora Preta e ao Secretário pelo trabalho, relatou sobre a compaixão que o 
mesmo tem pela população do Município; relatou sobre o pulso firme durante a 
pandemia; parabenizou a todos que lutaram pela vacina. Fez uma pergunta sobre a 
varíola do macaco. O Secretário relatou sobre o município de São Mateus que apareceu 
um caso, mas foi descartado, e que São Mateus ainda não tem nenhum caso. A seguir, 
o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta que relatou sobre o convite 
que fez ao Secretário, que não foi somente pelo Secretário, mas pelo pai, pelo 
profissional que luta pelo bem da população, e que tem trabalhado para que todos sejam 
atendidos com qualidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente realizou a entrega do 
certificado de congratulação ao Secretário de Saúde Henrique Follador. A seguir, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Herickson Locatelli que iniciou sua 
fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, trouxe os esclarecimentos 
sobre o diálogo com o Município e infelizmente que chegaram em um ponto que não era 
o que desejavam; relatou que nenhum servidor era obrigado a aderir à greve, e que 
tiveram uma assembleia sobre algumas propostas que não foi dada a importância que 
o Município deveria ter dado; relatou que a greve vai acontecer e até o momento não 
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receberam nenhum documento alegando que a greve é ilegal; relatou que colocar a 
população contra o magistério é cruel, e que chegaram a comparar o Herickson com a 
Beyonce; relatou sobre as demandas do Município na área da saúde, relatou sobre a 
luta que é ser sindicalista, e que não irá acontecer baderna e nem protestos durante o 
dia que seria o desfile cívico, relatou sobre a senhora Deuzelita que sempre que o 
mesmo passava pela escola que ela trabalhava ela sempre perguntava quais eram seus 
direitos, e hoje com a aposentadoria da mesma não sabe como foi, e se a mesma está 
recebendo seus direitos; relatou que no dia 01 de setembro haverá sim greve e terá uma 
caminhada até o Centro Administrativo e espera que o Prefeito esteja presente para 
apresentar uma proposta para os servidores municipais. A seguir, o Senhor Presidente 
solicitou ao presidente do Sindiserv para que o Parlamento pudesse participar do diálogo 
com o Poder Executivo. Em resposta ao Presidente desta Casa de Leis, o senhor 
Herickson relatou que na quinta-feira, após a caminhada, aceitará que todos os 
Parlamentares participem da reunião com o Prefeito, e clamou para que pudessem 
resolver logo essa questão pois a educação pede socorro. Em seguida, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes, que relatou que a educação 
rege a sociedade, e expressou o desejo do diálogo. Ato contínuo, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, que parabenizou ao senhor Herickson, 
e justificou sua ausência na reunião de quinta-feira, e expressou o desejo de 
encontrarem um caminho. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra a 
Vereadora Ciety, que relatou sobre a chegada do Projeto de Lei que a mesma tem 
estudado, tem buscado entender para que possa trazer o melhor para os servidores, 
pois a escola é um local de abrigo. De acordo com artigo 88, do Regimento Interno, o 
Senhor Presidente prorrogou a sessão por mais 01 Hora. GRANDE EXPEDIENTE: com 
06 (seis) 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, fez memória do dia que esteve em Baixo Guandú, onde levaram as demandas 
do Município sobre os dejetos de minério de Mariana, juntamente com a equipe que o 
acompanha para busca de melhorias dos impactos do meio ambiente, que tiraram dos 
profissionais da pesca o direito de exercerem suas profissões; apresentou um vídeo de sua 
ida ao Município de Baixo Guandú com os representantes do Governo Federal buscando 
estratégias para que todos possam diminuir os impactos ambientais e responsabilizar a 
empresa Samarco pelos danos causados; o Vereador Delermano Suim solicitou aparte a 
qual foi concedida, relatou sobre a vazão que o rio Cricaré que tem encontrado resíduo de 
minérios oriundos dos dejetos de Mariana,  e relatou sobre a preocupação sobre o que pode 
estar por vir, e se colocou à disposição do Vereador Adeci para as próximas reuniões. Ato 
contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou 
sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez a leitura de uma frase 
em solidariedade a todos que estão sofrendo com o impacto ambiental com os dejetos de 
minério de Mariana; parabenizou a equipe de Karatê que ganharam medalhas em uma 
competição em Colatina; na comunidade da mesma terá um torneio com sorteio de brindes 
para as famílias, agradeceu a Secretaria de Agricultura, a Secretária Iriny que a conduziu 
até a SEAG que bateram papo com o Folleto, e que a 6ª ponte de concreto da região dos 
Km e da comunidade de Terra Seca é a 3ª ponte instalada, parabenizou a todo homem e 
mulher que trabalha no campo, pois é do campo que vem o sustento da cidade. Em seguida, 
o Senhor Presidente transferiu a cadeira da presidência para proferir seu discurso: “Senhor 
Presidente, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, servidores, aqui hoje 
representados pela ilustre procuradora Dra Ticiane Junco, órgãos de imprensa, público que 
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nos assiste através dos meios de comunicação desta augusta casa de leis, meu muito boa 
noite. ‘Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa 
mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou’. Sob a inspiração desta 
lapidar e erudita assertiva que inicio o meu discurso para me dirigir aos meus Pares e a toda 
sociedade mateense. Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, a frase que hoje 
explicito diz muito da minha trajetória de vida, tanto política quanto profissional; é indubitável 
que quando você sonha e trabalha para alcançar objetivos na visão de alguns inalcançáveis, 
muitas vezes você estará com um pequeno grupo que acredita em seus ideais. A título de 
exemplo posso afirmar categoricamente a eleição de presidente da OAB do espírito santo 
em 2015, quando um jovem candidato chamado José Carlos Rizk se lançou candidato 
contra o então quase que invencível presidente da OAB/ES Homero Mafra, já comandando 
a OAB por dois mandatos e buscando o terceiro. Quando Rizk chegou aqui para semear 
novos tempos para a OAB do espírito santo, lá estava no Tucanos 3 advogados: a saudosa 
Dra. Ângela Martins, Dra. Lívia Barcelos – atual presidente da 12ª subseção da OAB, e este 
que vos fala. Naquele ano perdemos a eleição por ínfimos duzentos e poucos votos. Três 
anos depois aquele sonho se tornou realidade, e José Carlos Rizk virou presidente da 
OAB/ES, sendo reeleito em 2021. E começamos com um pequeno grupo. É assim a vida, é 
preciso coragem, obstinação para enfrentar obstáculos que se colocam grandes, mas que 
a nossa persistência faz com que consigamos chegar ao êxito de nosso objetivos e sonhos. 
Na quinta-feira, dia 25 de agosto, estivemos juntos com mais de 70 lideranças, repito: 
lideranças, fazendo o lançamento da candidatura do deputado federal Neucimar Fraga aqui 
em São Mateus, quero agradecer de coração a cada um que compareceu de forma 
espontânea no evento, foi uma festa da democracia. Ontem, dia 29.08, compareci no 
lançamento oficial da candidatura do Deputado Federal Neucimar Fraga em Vila Velha, com 
a presença do Governador Renato Casagrande, dos Prefeitos de Mimoso do Sul, Jerônimo 
Monteiro, Vice-prefeito de Mimoso, Vereadores de diversos Municípios, lideranças 
religiosas, comunitárias e políticas, empresários, foi uma demonstração de que escolhemos 
a pessoa certa para apoiar , as palavras do Governador Casagrande ratificaram a nossa 
escolha, e estou muito feliz na escolha que fizemos. Avante Espírito Santo. É preciso deixar 
aqui registrado mais uma vez que parte fundamental da democracia é o respeito ao 
pensamento divergente. Cada um tem o direito de escolher o seu candidato, aquele que a 
pessoa entenda irá defender a sua ideologia, a sua bandeira. Veja bem: o ex Prefeito 
Amadeu Boroto, os ex Vereadores Jozail do bombeiro, Jerri Pereira, Carlos Alberto, e 
inúmeras outras pessoas escolheram apoiar o Deputado Federal Renzo Vasconcelos: é um 
direito deles, tem que respeitar este direito. Carlinhos Lyrio na eleição de 2018 apoiou para 
Deputado Federal Neucimar Fraga. O PT sempre apoia seus próprios candidatos, como 
agora irão apoiar a Jack e o Helder Salomão. Dr Jorge Silva em 2018 candidato à reeleição 
de Deputado Federal apoiou para Estadual Claudete do Mateusão- Claudetinha-, e olha que 
naquela época eu era candidato a Deputado Estadual. Com tudo isso, somos inimigos? a 
resposta é negativamente não. Devemos respeitar as escolhas das pessoas, vamos 
debater, buscar votos para quem apoiamos, mas principalmente vamos respeitar as 
escolhas de cada um, porque a eleição passa, e a vida continua, não sabemos o dia de 
amanhã. Hoje quero deixar registrado também os meus mais entusiasmados parabéns a 
Justiça Eleitoral brasileira, ao TSE, ao TRE, aos Procuradores da República e a Polícia 
Federal que irão atuar de forma implacável para colocar um basta nas propagações de Fake 
News por pessoas abjetas, pode-se dizer, esgotos da sociedade, que utilizam da internet 
para tentar tisnar, enxovalhar e macular a honra e moral de pessoas de bem. Representei 
pessoalmente, e em breve teremos novidades, porque a apuração é realizada pela Polícia 
Federal, considerando que estamos em período eleitoral, tem alguns números com DDD 



302 

 

(28), (71), (81), (73), e muitos (27), que já estão sendo monitorados. Gonzaga, Mario 
Cowboy, Vitor Hugo e outros que não vou citar, em breve estarão prestando seu devido 
depoimento na dona justa, eles ou seu (s) criador (es). Ao fim e ao cabo, quero aqui deixar 
registrado a perda neste final de semana de um ser de quatro patas que encantava a todos 
da minha família há exatos 14 anos. Falo aqui da nossa sempre bebezinha Lily, que era 
sinônimo de amor, paixão, lealdade, fidelidade e felicidade. Com esses animaizinhos 
aprendemos tantas lições, até perdão se aprende com eles, e se nós humanos fizéssemos 
como eles, o mundo seria outro, com menos violência, com mais amor, e atenderíamos a 
um dos maiores ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou: amai o próximo como a ti 
mesmo. Que saudades já estou sentindo, é uma perda dolorosa, só quem já sentiu tem 
noção do que estou falando, é indescritível e inexplicável este amor. Para sempre Lily!! 
Finalizo com a frase marcante escrita pela minha filha, Ana Paula Vignoli Fundão que me 
marcou profundamente: ‘Lily, eu só descobri que o meu mundo era cinza aos 8 anos de 
idade, quando nos encontramos e você pintou ele de colorido. Depois de 14 anos de muitas 
cores, brincadeiras, implicâncias e muito, muito, muito amor, você se foi, obrigada pelo 
privilégio que foi ter sua companhia, seu afago, seu colo, sem nem precisar de palavras’.  
Muito obrigado.”  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, 
relatou que participou em Barra Nova Norte de um forró no final de semana; esteve em 
Colatina no lançamento da candidatura do “Da Vitória”, teve presença de várias lideranças; 
esteve em UBS em uma academia em aço inox; parabenizou o Senador Marcos do Val pelo 
recebimento do prêmio “Em Foco”; relatou que no dia de hoje a mesma estava no Centro 
da cidade e ouviu um cidadão que não é do Município e convidou o Gilvan para vir a Casa 
de Leis para conhecer os nobres Edis, relatou que o mesmo não respeita a ninguém que 
tenha uma ideia contrária a sua; a Vereadora Ciety solicitou aparte a qual foi concedida, 
relatou que no dia da Consciência Negra a mesma foi convidada para participar de uma 
Sessão Solene, e o Gilvan fez um ato de racismo no local que aconteceu a Sessão Solene; 
fez uma homenagem a pastora dando o nome do filho Daniel Medanha a uma rua; encerrou 
agradecendo a todos os nobres Edis por caminhar lado a lado com a mesma, mesmo com 
as desavenças a mesma agradece pelo apoio de cada um nesses 08 meses de Vereadora. 
Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira, que 
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memória do 
evento de sábado do que esteve presente, ao lado da praça Amélia Boroto do lançamento 
da candidatura do Deputado Freitas, relatou o porque o mesmo apoia o Deputado Freitas, 
como o Presidente da Câmara havia falado sobre o apoio de cada político, o mesmo vê que 
o Deputado Freitas é o mais preparado para representar o norte do Estado; o Vereador 
Carlinho Simião solicitou aparte a qual foi concedida, que relatou sobre a presença que no 
evento do lançamento da candidatura do Deputado Freitas, e que relatou sobre a lealdade 
do Deputado Freitas ao Governador e do Governador para com o Deputado Freitas; 
parabenizou ao Vereador pela fala, tem usado a tribuna com sabedoria; retomando a fala, o 
Vereador Lailson da Aroeira, relatou que não está confrontando ninguém, que está 
apostando nos projetos que o Deputado Freitas quer trazer para o norte do Estado; falou 
sobre a homenagem que fez a senhora Deuzelita. Rogou por suas indicações que são: 
Reitera indicação de nº 076/22 que diz respeito a reforma do prédio e da quadra 
poliesportiva da EMEF “Professora Dora Arnizaut Silvares” - CAIC, localizada no bairro 
Santo Antônio; Criação de ponto de ônibus e construção do respectivo abrigo no bairro 
Ayrton Senna (nas proximidades do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social). 
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que 
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, pegou um gancho 
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com a fala do Senhor Presidente em relação a realidade do Município, que cada cidadão 
tem o direito de escolher o seu candidato, relatou sobre a democracia, porém muitos não 
entendem que se ajuda quem olha por São Mateus, pessoas que tragam benefícios para a 
população; falou sobre a psicóloga Daniely Pereira que veio falar sobre a profissão, relatou 
que o Brasil tem mais ansiosos e programas que conscientizam a população sobre os 
problemas psíquicos; relatou que a avenida do Divino Espírito Santo já está quase pronta; 
relatou sobre o evento que teve com Anderson Boggi, e que ao final do evento visitaram 09 
comunidades; tiveram uma reunião no Nativo na comunidade de São José, e com 72 horas 
conseguiram fazer um levantamento para instalação da 1ª ponte do Nativo; relatou sobre a 
escola que a água está salgada e relatou que irá buscar melhorias para a região do Nativo 
e para o Município. ORDEM DO DIA: Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em 
discussão e votação as indicações nºs  615 à 633/2022, tendo sido aprovadas por 
unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação das Moções 
nºs 068 à 071/2022, tendo sido aprovadas por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor 
Presidente submeteu em discussão e votação, em Turno Único, o Projeto de Lei nº 
027/2022, de autoria do Poder Legislativo, que Denomina à Rua conhecida como “Rua 07”, 
localizada no bairro Nova Conquista, de “Rua Elza Maria de Jesus”, tendo sido aprovado 
por unanimidade.  Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, em 
Turno Único, o Projeto de Lei nº 028/2022, de autoria 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”, tendo sido aprovado por 
unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente convocou uma sessão extraordinária para 
sexta-feira as 09 horas da manhã com a finalidade de votar os Projetos de Decreto 
Legislativo que concedem os títulos e comendas. 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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