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Ata nº 039/2022 da reunião da 36ª Sessão Ordinária, realizada aos 06 (seis) dias do 
mês de setembro 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 037/2022, 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 435/2022, protocolizado sob o nº 001284/2022, 
datado de 31/08/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei nº 
2.085/2022; Lei nº 2.085/2022, que “ALTERA O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL 2.073 
DATADA EM 03 DE AGOSTO DE 2022”; OF/PMSM/SMGAB Nº 436/2022, protocolizado 
sob o nº 001285/2022, datado de 31/08/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, 
que encaminha  Lei nº 2.086/2022; Lei nº 2.086/2022, 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 438/2022, 
protocolizado sob o nº 001287/2022, datado de 31/08/2022, da Prefeitura Municipal de 
São Mateus, que encaminha  Lei nº 2.087/2022; Lei nº 2.087/2022, 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 DESENVOVIMENTO – FDM E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; OF/PMSM/SMGAB Nº 442/2022, protocolizado sob o nº 
001330/2022, datado de 06/09/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha resposta das Indicações nºs 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 
624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632 e 633/2022;  OF/PMSM/SMGAB Nº 
441/2022, protocolizado sob o nº 001331/2022, datado de 06/09/2022, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha resposta das Indicações nºs 597, 598, 599, 
600, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613 e 614/2022. PODER 
LEGISLATIVO: Protocolizado sob o nº 001135/2022, 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 06/09/2022, para 
que o Senhor FRANK CARDOSO, profissional de Educação Física, possa fazer uso da 
Tribuna Popular, para proferir pronunciamento referente o “Dia do Profissional de 
Educação Física, comemorado no dia 01 de setembro, bem como sobre sua relevante 
atuação como professor do Centro Universitário Vale do Cricaré e de suas atuações 
sociais”; Protocolizado sob o nº 001307/2022, de autoria da Vereadora Preta do 
Nascimento, datado de 02/09/2022, que solicita seja concedido espaço no horário da 
segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 06/09/2022, para 
que a Senhora GABRIELLA ZACHÉ DOS SANTOS, Delegada da Delegacia 
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Especializada de Atendimento à Mulher de São Mateus, possa fazer uso da Tribuna 
Popular, para proferir pronunciamento referente ao “Trabalho da Polícia Civil Feminina 
no combate a violência contra a mulher no Município de São Mateus”; Projeto de Lei nº 
031/2022, do Poder Legislativo, que INSTITUI O “DIA DE DOAR” NO CALENDÁRIO 
OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de 
autoria do Vereador Kacio Mendes. PROPOSIÇÃO: Indicações nºs 634 e 635/2022 de 
autoria do Vereador Adeci de Sena, perfuração de poço artesiano na comunidade de 
Santa Luzia, Palmitinho II; envie o Projeto de Lei a esta Casa Legislativa para doação 
de terreno à Colônia de Pescadores para construção de sua Sede; Indicações nºs 636 e 
637/2022 de autoria do Vereador Carlinho Simião, construção de redutores de 
velocidade (quebra-molas) na rodovia São Mateus a Boa Esperança, no trecho 
compreendido entre os Km 16 e 18 (conforme abaixo-assinado anexo); reparo e pintura 
dos meios-fios, bem como capina, limpeza e varrição das ruas e avenidas localizadas 
no trecho compreendido entre os bairros Aviação e Centro da cidade; Indicações nºs 638 
e 639/2022 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, calçamento rural na comunidade 
São Pio X, distrito de Nestor Gomes; calçamento rural na comunidade Sagrado Coração 
de Jesus, distrito de Nestor Gomes; Indicações nºs 640 e 641/2022 de autoria do 
Vereador Cristiano Balanga, reitera a indicação nº 183/2022, que diz respeito à 
construção de rede e estação de tratamento de esgoto no bairro Seac, interligando com 
o bairro Nova Era; reitera a indicação nº 422/2022, que diz respeito a construção de um 
“campo Bom de Bola” com grama sintética, ao lado da quadra da escola Herinéia Lima 
Oliveira, no bairro Guriri; Indicações nºs 642 e 643/2022 de autoria do Vereador 
Delermano Suim, reforma e instalação de alambrado no campo de futebol localizado no 
bairro Areinha; sinalização com pintura de faixas de pedestre e redutores de velocidade 
na avenida Dr. Arlindo Sodré (trecho compreendido entre os Correios, no centro da 
cidade, até o bar/restaurante Arapongas, no bairro Ideal); Indicação nº 644/2022 de 
autoria do Vereador Isael Aguilar, implantação de projeto “Construindo Sonhos” para 
atender as comunidades de Nova Lima, São Geraldo, Itauninhas e adjacências; 
Indicações nºs 645 e 646/2022 de autoria do Vereador Kacio Mendes, construção de 
campo society denominado como “Bom de Bola”, no bairro Guriri, lado sul; construção 
de CEIM no Residencial Solar, localizado no bairro Aroeira; Indicações nºs 647 e 
648/2022 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, construção de calçada cidadã em 
torno do alambrado da EMEF Dora Arnizaut Silvares – CAIC; construção de praça com 
academia popular na comunidade Córrego Grande (estrada da Aroeira), neste 
município; Indicações nºs 649 e 650/2022 de autoria do Vereador Paulo Fundão, 
manutenção da iluminação pública no bairro Santo Antônio; manutenção da iluminação 
pública no bairro Vitória; Indicações nºs 651 e 652/2022 de autoria da Vereadora Preta 
do Nascimento, pavimentação da rua Amazonas, localizada no bairro Rio Preto; 
pavimentação da rua Espírito Santo, localizada no bairro Rio Preto; Requerimento nº 
011/2022 de autoria do Vereador Paulo Fundão, o Vereador “in fine” assinado, solicita, 
que após a devida tramitação regimental e aprovação do presente REQUERIMENTO, 
seja endereçado ao Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, a seguinte 
providência: realização de Sessão Ordinária Itinerante no dia 04 de outubro de 2022, na 
CEUNES (Centro Universitário Norte do Espírito Santo), conforme preceitua o § 2 º, do 
artigo 2º da resolução nº 002/2021 - Regimento Interno desta Casa de Leis; Moção nº 
072/2022, voto de congratulação do Vereador Cristiano Balanga ao Sr. FRANK 
CARDOSO, pela passagem do Dia do Profissional de Educação Física, comemorado 
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no dia 01 de setembro, bem como, por suas relevantes contribuições para a 
disseminação, valorização e engrandecimento dessa importante profissão, que busca a 
melhoria da qualidade de vida da população mateense, em especial, dos idosos; Moção 
nº 073/2022 voto de congratulação da Vereadora Preta do Nascimento ao Sr. EDNARDO 
DE FREITAS ALVES,  em homenagem ao Dia do Policial Civil, comemorado dia 12 de 
junho, e por desempenhar esta nobre profissão com muita responsabilidade, dedicando 
sua vida em prol da sociedade mateense; Moção nº 074/2022 voto de congratulação da 
Vereadora Preta do Nascimento ao Sr. MATHEUS ANTONIO DOS SANTOS FILHO,  em 
homenagem ao Dia do Policial Civil, comemorado dia 12 de junho, e por desempenhar 
esta nobre profissão com muita responsabilidade, dedicando sua vida em prol da 
sociedade mateense; Moção nº 075/2022 voto de congratulação da Vereadora Preta do 
Nascimento a Senhora, ANA PAULA GONÇALVES SOARES, em homenagem ao Dia 
do Policial Civil, comemorado dia 12 de junho, e por desempenhar esta nobre profissão 
com muita responsabilidade, dedicando sua vida em prol da sociedade mateense; 
Moção nº 076/2022, voto de congratulação da Vereadora Preta do Nascimento a 
Senhora, SONIA PEREIRA, em homenagem ao Dia do Policial Civil, comemorado dia 
12 de junho, e por desempenhar esta nobre profissão com muita responsabilidade, 
dedicando sua vida em prol da sociedade mateense; Moção nº 077/2022, voto de 
congratulação da Vereadora Preta do Nascimento a Sra. LETICIA SUPRANI SILVA, em 
homenagem ao Dia do Policial Civil, comemorado dia 12 de junho, e por desempenhar 
esta nobre profissão com muita responsabilidade, dedicando sua vida em prol da 
sociedade mateense; Moção nº 078/2022, voto de congratulação da Vereadora Preta a 
Sra. MÁRCIA CAROLINE ROCHA FURTADO, em homenagem ao Dia do Policial Civil, 
comemorado dia 12 de junho, e por desempenhar esta nobre profissão com muita 
responsabilidade, dedicando sua vida em prol da sociedade mateense; Moção nº 
079/2022, voto de congratulação da Vereadora Preta do Nascimento a Sra. FERNANDA 
FIRMO MOULIN,  em homenagem ao Dia do Policial Civil, comemorado dia 12 de junho, 
e por desempenhar esta nobre profissão com muita responsabilidade, dedicando sua 
vida em prol da sociedade mateense; Moção nº 080/2022, voto de congratulação da 
Vereadora Preta do Nascimento a Sra. GABRIELLA ZACHÉ DOS SANTOS, em 
homenagem ao Dia do Policial Civil, comemorado dia 12 de junho, e por desempenhar 
esta nobre profissão com muita responsabilidade, dedicando sua vida em prol da 
sociedade mateense. Ato contínuo, o Senhor Presidente convidou o senhor FRANK 
CARDOSO e a senhora GABRIELLA ZACHÉ DOS SANTOS e o MATHEUS ANTÔNIO 
DOS SANTOS FILHO para assentarem no banco de honra. A seguir, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao senhor Frank Cardoso que iniciou sua fala 
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,  expressou a grata honra de 
poder estar presente nesta Casa de Leis, relatou que o Presidente é um amigo de 
infância, e o Frank relatou que seguiu o caminho da Educação física e o Paulo seguiu 
outro caminho, relatou sobre o Vereador Kacio Mendes que também é um amigo de 
infância e que jogaram juntos, da Ciety que veio do campo da terra, Isael de Nova Lima, 
Carlinho e Adeci do Nativo, Cristiano que veio de baixo que veio do povo, frentista, 
pessoas como todos, a Preta que conheceu á pouco tempo; relatou que recentemente 
foi escolhido como Conselheiro do CREFS da Região Noroeste do Espírito Santo, 
relatou que é professor da UNIVC há 04 anos, expressou sua alegria em trabalhar em 
uma instituição onde deixa os profissionais trabalharem, é funcionário público desde 
1997, foi contratado como monitor do extinto Greca, dando aula de futebol de campo e 



317 

 

futsal; relatou que desde 1997 como funcionário público agradece a valorização do 
profissional de Educação Física no ensino infantil; foi instituído como área de saúde, em 
todos os PSF’s do Município precisam ter um profissional de educação física, para  
acompanhar em estratégias de caminhadas e atividades físicas dos pacientes das 
comunidades, no pós Covid-19 foi instituído as atividades físicas para melhorar a 
resistência física de quem foi acometido ao vírus; hoje está trabalhando na Secretaria 
de Educação, na Secretaria de Esportes; relatou sobre o programa que funciona desde 
2010 com atividades físicas para idosos, atendem pessoas acima de 65 anos e pessoas 
acima de 25 anos com alguma patologia; relatou que neste dia recebeu o presente duplo 
de representar o Crefs de Vitória, e coincidiu que hoje é o aniversário do mesmo. Em 
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, que 
expressou a felicidade de que no Nativo em 2015 no torneio dos manguezais, relatou 
que o mesmo mora nos corações da população, parabenizou o Frank pelo aniversário. 
Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião, 
que parabenizou ao Frank pelo aniversário, relatou que no Nativo era sempre um centro 
de festividades onde os mesmos se encontravam. A seguir, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra a Vereadora Preta que parabenizou ao Frank que sempre se 
disponibilizou em ajudar ao próximo. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra 
ao Vereador Delermano Suim, que parabenizou ao Frank que tem marcado várias 
gerações com profissionalismo, e parabenizou ao Frank pela passagem do aniversário. 
A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes, que 
parabenizou ao Frank que vem realizando um belo trabalho dentro do esporte, pois é 
uma maneira mais barata de mudar a história dos jovens dentro da sociedade. A seguir, 
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga que 
parabenizou ao Frank pela profissão e pelo aniversário, e relatou sobre o dia do 
educador físico que foi no dia 01 de setembro, e enalteceu o profissionalismo do Frank 
sobre o projeto que envolveu a Secretaria de Educação e de Esporte, e no Cepaf. A 
seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra a doutora Gabriella dos Santos que 
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu a 
Vereadora Preta pela homenagem aos policiais civis; relatou sobre  o que é ser mulher 
na Polícia Civil, pelo que a gente observa a polícia civil é igual aqui na Casa, aqui tem 
duas mulheres que está aqui representando uma população, assim como aqui na Polícia 
Civil as mulheres também são minoria e por ser uma instituição quase totalmente feita 
por homens, comandadas por homens, se encontra muita dificuldade e preconceito da 
instituição da Policia Civil; relatou que quando uma mulher passa para Polícia Civil ela 
passa por todas as etapas que os policiais homens, e logo após que recebe a nomeação 
e vem exercer o cargo, não somente os colegas mas também a sociedade praticando o 
preconceito, então a delegada, a doutora Gabriella expressou que já surgiu em si o 
questionamento se realmente a mesma tem capacidade de estar ocupando o cargo de 
delegada pelos questionamentos da sociedade por ser baixinha e magra, relatou que 
muitas das vezes as mulheres realizam seus trabalhos até melhores que os homens, 
mas infelizmente precisa estar provando todos os dias que é capaz e que é profissional 
no que faz e que tem o direito de estar ali; relatou que quando uma colega chega na 
instituição e observa que é casada logo se pensa que vai ter filho e vem 06 (seis) meses 
de licença maternidade já pensam sobre o tempo de ausência da mulher no trabalho; 
relatou que tem 02 (dois) anos a frente da delegacia da mulher de São Mateus, está na 
cidade de Jaguaré e Vila Valério também não só na delegacia da mulher, e aqui em São 
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Mateus a delegada Gabriella relatou que tem uma equipe muito pequena, tem como 
equipe, a delegada que precisa estar em 03 (três) cidades ao mesmo tempo, um 
investigador de polícia, uma escrivã, e atualmente uma psicóloga, e todo trabalho que é 
realizado é executado por essa equipe, além disso contam com uma colaboração que é 
indispensável na delegacia de 04 (quatro) estagiários, duas delas até receberão 
homenagem da Vereadora Preta no dia de hoje, as investigações sérias são feitas por 
essas pessoas que compõe a equipe da delegacia da Polícia Civil de São Mateus, 
relatou que tem brigado politicamente para que aumente o número de recursos humanos 
na Polícia Civil de São Mateus onde se tem um índice grande de violência contra mulher 
e também de diversos outros crimes; relatou que a sociedade ainda está enrijecida em 
relação a violência contra mulher, achando a violência não é tão grave como qualquer 
outro, relatou que neste ano a Lei Maria da Penha está fazendo 16 anos de aprovação, 
e ainda tem pessoas que ainda pensam do por que uma Lei só para mulher, está tão 
enraizado na sociedade que não há necessidade, que mulher é inferior e que ela tem 
que estar dentro de casa cuidando dos filhos e dos afazeres da casa, que tem que ser 
obediente ao seu marido, tem religiões que muitas das vezes atrapalham colocando a 
mulher na situação de sempre estar errada, mesmo que o próprio marido tenha errado, 
a responsabilidade de combater a violência doméstica não é somente da polícia, mas 
também da mudança de comportamento da sociedade em relação a mulher. Em 
seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Policial Civil Matheus Antônio 
Filho, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, 
expressou sua alegria em poder estar presente nesta Casa de Leis, agradeceu a todos 
e principalmente a Vereadora Preta pela homenagem do dia do Policial Civil; relatou que 
a Policia Civil é em sua vida é tudo, relatou que vem de uma família mateense, seu pai 
era Policial Rodoviário, que faleceu em 1978, e relatou que sempre teve um sonho de 
ser um policial. É policial já há 20 (vinte) anos, já atuou em São Mateus, Pedro Canário, 
Jaguaré, e há 02 (dois) anos atua em Conceição Barra; relatou que com muita luta que 
a Polícia Civil vem vencendo as dificuldades, expressou sua gratidão por tudo que 
conquistou trabalhando na Polícia Civil, em poder criar seus filhos, em poder se fazer 
presente na sua  família; relatou que a Polícia Civil tem preconceito com as mulheres e 
nem somente a instituição mas a sociedade em si, e relatou que se não fosse as 
mulheres a sociedade não seria nada, relatou que existe policiais mulheres que são mais 
competentes que muitos policiais homens; relatou que já levou muitas porradas durantes 
seus 20 anos de policial, mas hoje agradece por ser um policial experiente tem um 
grande respeito pela instituição; relatou que desde que entrou para a corporação da 
Polícia Civil até hoje se vê uma grande mudança em seus serviços, pois antes, tomavam 
conta de presos nas cadeias, hoje tem os agentes penitenciários, e pode-se observar 
policiais muito competentes como a doutora Gabriela que cuida de 03 delegacias; como  
antes mencionado, o mesmo se encontra em Conceição da Barra tem 03 anos, fez um 
breve histórico sobre os homicídios que vem acontecendo no Município de Conceição 
da Barra, de janeiro a agosto do ano passado foram 20 homicídios em Conceição da 
Barra, e esse ano de janeiro até agosto foram 08 homicídios, relatou que as informações 
dos populares pelo 181 é muito importante para a Polícia Civil, finalizou agradecendo a 
todos e expressou sua emoção pelo reconhecimento desta Casa de Leis para com os 
Policiais Civis; citou um colega que veio do Rio de Janeiro trabalhar em São Mateus, 
que aqui constituiu família e carreira. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra ao Vereador Carlinho Simião, que parabenizou ao senhor Matheus, que fez 
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memória da época que o mesmo assumiu a Delegacia Civil. Em seguida, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena, que relatou sobre a entidade 
que suas filhas fazem parte, agradeceu ao policial Matheus que sempre esteve presente 
na região do Nativo, parabenizou a Doutora Gabriella dos Santos. Em seguida, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que parabenizou a todos 
os policiais civis que estão presentes nesta Sessão, e relatou sobre os trabalhos que a 
polícia civil vem desempenhando dentro da cidade de São Mateus. Ato contínuo, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Delermano Suim, que parabenizou 
a doutora Gabriella pelo belíssimo trabalho desempenhado dentro de 03 cidades, Vila 
Valério, Jaguaré e São Mateus, e fez memória da infância com o policial civil Matheus e 
expressou sua alegria em ver seu amigo realizar seu sonho. Em seguida, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes, que relatou sobre o respeito 
que o policial civil Matheus tem dentro do Município, parabenizou a doutora Gabriella 
pelo trabalho e relatou sobre o Projeto de Lei que está sendo confeccionado por esta 
Casa de Leis. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety 
Cerqueira, que parabenizou a doutora Gabriella, pelo trabalho e pelo empoderamento, 
pois o lugar de mulher é onde ela quiser, fez memória da vizinha que foi morta pelo ex 
companheiro e que a justiça foi feita. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra a Vereadora Preta que relatou sobre o trabalho da polícia civil contra a agressão 
a mulher, e sobre a questões que a sociedade ainda se cala sobre a violência contra 
mulher, parabenizou a todos os profissionais da polícia civil, fez a homenagem aos 
policiais civis que se comemora no dia 12 de junho. Em seguida, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra a doutora Sônia, que expressou sua felicidade e honra por receber 
esta homenagem a solicitou que todos aplaudissem ao Matheus pelo trabalho e pela 
belíssima missão dentro da jurisdição, agradeceu a Vereadora Preta pela homenagem. 
GRANDE EXPEDIENTE: com 04 (quatro) Vereadores inscritos. Em seguida, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Carlinho Simião que iniciou sua fala 
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes “estamos nos aproximando do 
dia que nosso município completará 478 anos de história. São Mateus é a segunda 
cidade mais antiga do Estado do Espírito Santo. Nosso município possui história 
enraizada, respira de cultura e, principalmente, possui a marca da presença de um povo 
forte, determinado e acolhedor. Nosso Município deveria ser exemplo e destaque para 
o extremo-norte do Estado, temos característica de economia diversificada, somos 
fortes na agricultura e na pecuária, nosso comércio local é potencialmente símbolo de 
referência. Todavia, é extremamente lastimável que nossa cidade, com grande potencial 
econômico venha passando por tantos percalços como nos últimos anos. Para 
comemorar o aniversário da cidade a Prefeitura Municipal de São Mateus, irá investir 
uma média de 12 milhões com a Festa da Cidade, que contará com shows de bandas 
locais, regionais e nacionais, bem como estrutura para rodeio e parque. Somente com 
a locação de equipamentos, estruturas e materiais para realização de eventos, tem-se 
a informação de que foi assinado contrato no valor de R$ 5,8 milhões. Na contramão 
dessa ostentação com dinheiro público, existem centenas de servidores públicos que 
estão à espera de melhorias nas políticas salariais desde 2015. O piso do magistério 
não é recebido desde 2015, os salários de alguns professores não acompanham sequer 
o salário-mínimo vigente no país. O Município, por meio da Prefeitura, sempre tem a 
mesma resposta para os nossos professores, de que a greve é ilegal e que providências 
quanto a suspensão e o corte do pagamento dos grevistas estão sendo analisadas. Além 
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disso, informam a eles que estão analisando a possibilidade de concessão da 
progressão do salário. Aparentemente, tudo isso não passa de falácia no que se refere 
à análise da progressão do salário, pois é cristalino que essa luta se arrastará a anos e 
que tal estudo nunca encerra. Além disso, os milhões reservados para festividades me 
parece que sempre terá reservado, mas para garantia dos direitos trabalhistas dos 
servidores municipais não tem. Em alguns dias, São Mateus completará mais um ano 
de história, mas a pergunta que faço é: Será mesmo que a história que estamos 
escrevendo agora será motivo de orgulho para nossos munícipes? Será que nós, 
vereadores eleitos pelo povo mateense, estamos trabalhando mesmo para atender a 
necessidade do Município? Essas são perguntas retóricas, que na verdade me parecem 
bem óbvias de serem respondidas, afinal, temos centenas de alunos fora das salas de 
aula por conta da greve dos professores, que reivindicam apenas o mínimo salarial. 
Frente a isso, temos que educação e a valorização dos servidores públicos não são 
prioridade para o Executivo Municipal. Por outro lado, a segurança pública parece não 
ser também o foco, já que Guriri foi o bairro que registrou maior número de assassinato 
de janeiro a julho de 2022, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Espírito 
Santo. Temos visto mobilização do Executivo Municipal em busca de Segurança junto 
aos Governo do Estado? Pelo visto segurança também não é a prioridade. A 
infraestrutura da cidade, parece também não ser relevante, já que Guriri permanece 
cheio de buracos, as ruas com os galhos de árvores das podas que fazem e esquecem 
de recolher, os buracos que aparecem no asfalto estão sendo remendados por 
bloquetes, luminosidade precária, meio-fio das calçadas sempre quebrados e sem 
pintura. Definitivamente infraestrutura também não têm relevância para o Executivo 
Municipal. O desenvolvimento econômico, a busca pelo incentivo de atrair empresas 
para nosso município, a captação de recursos junto ao Governo do Estado, também não 
é meta para o Executivo Municipal, visto que nenhuma empresa tem buscado o nosso 
Município, não estamos vendo sequer o movimento em busca de emendas 
parlamentares. É lastimável ver o demasiado investimento do dinheiro público naquilo 
de que não deveria ser prioridade, afinal, devemos sim comemorar o aniversário do 
nosso Município, mas devemos pôr em pauta e lutar para que direitos sejam 
assegurados e políticas-públicas sejam devidamente implementadas. Recebo 
diariamente diversas ligações e mensagens com pedido de ajuda, de servidores e 
munícipes buscando socorro. Já falei algumas vezes aqui e continuarei colocando em 
pauta a razão pelo qual fui eleito: atender o povo, é isso que cabe a mim, como um 
membro do Poder Legislativo Municipal, a tarefa de legislar e de fiscalizar todos os atos 
praticados pelo Poder Executivo, conforme reza a Constituição Federal de 1988. Como 
agente político, tomo a responsabilidade de trazer a esta Casa de Leis as reivindicações 
dos nossos mateenses, assim como a fiscalização de direitos que estão cerceados e as 
políticas públicas que não estão sendo aplicadas. Para concluir minha fala, 
considerando o aniversário do Município que se aproxima, clamo aos nobres Edis, que 
lutemos pelo nosso povo e pelo nosso Município, que possamos escrever história e levar 
orgulho para nosso povo.  Rogou por suas indicações que são: Construção de redutores 
de velocidade (quebra-molas) na rodovia São Mateus a Boa Esperança, no trecho 
compreendido entre os Km 16 e 18 (conforme abaixo-assinado anexo); Reparo e pintura 
dos meios-fios, bem como capina, limpeza e varrição das ruas e avenidas localizadas 
no trecho compreendido entre os bairros Aviação e Centro da cidade. Ato contínuo, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira que iniciou sua fala 
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cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, expressou sua tristeza em 
anunciar o falecimento do cunhado de seu esposo, desejou condolências a todos os 
familiares; relatou que no dia 07 de setembro celebra o dia do grito dos excluídos onde 
acontecerá uma marcha para marcar o movimento; fez um agradecimento a comunidade 
do Palmeira sobre o campeonato que aconteceu no campo do Palmeira, agradeceu a 
equipe de obras e agricultura que realizou a limpeza e podas de árvores na comunidade, 
relatou sobre a iluminação, e que através da Secretaria de Esportes receberam traves 
novas, bolas, redes, para o evento; relatou sobre o evento da cidade que comemora os 
478 anos de São Mateus, festa essa que movimenta a economia da cidade; relatou 
sobre o Projeto de Lei que transmitida nesta Casa de Leis sobre a agricultura familiar. A 
seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga que 
iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou sobre o 
voto que é democrático, parabenizou ao Prefeito, relatou que no sábado que na Escola 
Herinéia estavam as famílias presentes para ajudar no evento da escola; relatou que na 
comunidade da Paulista está calçando juntamente com o Deputado Folleto; relatou que 
no domingo estava em reunião com o Executivo do Estado e solicitou uma ponte para o 
Nativo; esteve no lançamento da candidatura do Paulo Folleto; relatou que no dia 06 
comemora o dia do alfaiate; e que no dia 07 de setembro não é culpa do Chefe do 
Executivo que não terá o desfile; relatou que no dia 08 comemora o dia da alfabetização 
e dia 09 comemora o dia do administrador; no dia de hoje foi colocado nas redes sociais, 
que o calçamento da Nova São Mateus pelo Governador Casagrande e Marcos Vicente. 
Rogou por suas indicações que são: Reitera a indicação nº 183/2022, que diz respeito 
à construção de rede e estação de tratamento de esgoto no bairro Seac, interligando 
com o bairro Nova Era; Reitera a indicação nº 422/2022, que diz respeito a construção 
de um “campo Bom de Bola” com grama sintética, ao lado da quadra da escola Herinéia 
Lima Oliveira, no bairro Guriri. A Vereadora Ciety solicitou aparte a qual foi concedida, 
que relatou que a bandeira Nacional representa a toda uma nação, e não somente 
minoria ou um candidato a Presidência do país, e relatou que quando clama para a 
população para ir para a rua para denunciar as injustiças que estava acontecendo pois 
é para isso que a carta da CNBB vem justamente para a população denunciar as 
injustiças acometidas a população, então o ir para a rua e denunciar as desigualdades; 
e sobre a questão do que foi atendido a comunidade do Palmeirinha, pois aconteceu o 
8º torneio de futebol onde tinham 12 famílias, brincando e disputando o troféu e esteve 
quase 2 mil pessoas naquele espaço, as traves estavam praticamente todas caídas e 
apodrecidas, então o Prefeito solicitou a equipe da Secretaria de Obras para fazer a 
dispensa de licitação, pois o Secretário licitou 15 traves, e solicitou que beneficiasse o 
time do Palmeirinha e a iluminação que colocou foi provisória, pois o torneio nunca 
termina antes das 18 horas, então a comunidade foi contemplada com uma bola, um par 
de rede, e relatou que todos os campos serão contemplados. 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, deixou sua indignação pela 
decisão que foi retirada da constitucionalidade do STF da retirada do piso salarial da 
enfermagem, e foi solicitado por médicos particulares; relatou sobre a greve dos 
professores que já está prejudicando a muitos setores, e relatou sobre a greve dos 
enfermeiros que está para explodir e o Brasil pode parar, a Vereadora Ciety Cerqueira 
solicitou aparte a qual foi concedido, que relatou que esse projeto de piso salarial do 
enfermeiro foi feito pelo Senador Fabiano Contarato, e estão vendo a desvalorização 
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dos profissionais dentro do país, retomando a fala a Vereadora Preta relatou sobre as 
manifestações da decisão do Ministro Barroso do piso salarial da enfermagem; relatou 
sobre os Secretários atenderem de forma igualitária, e que os mesmos tem que fazer 
jus do cargo o qual estão ocupando. ORDEM DO DIA: Em seguida, o Senhor Presidente 
submeteu em discussão as indicações nºs 634 à 652/2022, em seguida, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da aroeira, destacou a indicação a 
indicação Construção de calçada cidadã em torno do alambrado da EMEF Dora Arnizaut 
Silvares – CAIC; Construção de praça com academia popular na comunidade Córrego 
Grande (estrada da Aroeira), neste município. A seguir, o Senhor Presidente concedeu 
a palavra ao Vereador Delermano Suim que destacou suas indicações Reforma e 
instalação de alambrado no campo de futebol localizado no bairro Areinha; Sinalização 
com pintura de faixas de pedestre e redutores de velocidade na avenida Dr. Arlindo 
Sodré (trecho compreendido entre os Correios, no centro da cidade, até o 
bar/restaurante Arapongas, no bairro Ideal). Ato contínuo, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena que destacou suas indicações que são: 
Perfuração de poço artesiano na comunidade de Santa Luzia, Palmitinho II; envie o 
Projeto de Lei a esta Casa Legislativa para doação de terreno à Colônia de Pescadores 
para construção de sua Sede. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em votação 
as indicações nºs 634 à 652/2022, tendo sido aprovadas por unanimidade. Ato contínuo, 
o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação do Requerimento nº 011/2022, 
tendo sido aprovado por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em 
discussão e votação das Moções nºs 072 à 080/2022, tendo sido aprovadas por 
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, em 
Turno Único, o Projeto de Lei nº 029/2022, de autoria 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”, tendo sido aprovado 
por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, 
em Turno Único, o Projeto de Lei nº 030/2022, de autoria do Poder Legislativo, que 
DENOMINA À RUA CONHECIDA COMO “RUA TRÊS”, LOCALIZADA NO BAIRRO 
SEAC, DE “RUA AURELIO PEREIRA”, 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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