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Ata nº 042/2022 da reunião da 38ª Sessão Ordinária, realizada aos 19 (dezenove) 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. Em seguida, o Senhor Presidente determinou a Senhora Secretária que 
procedesse a leitura do expediente: PODER LEGISLATIVO: Decreto Legislativo nº 

131/2022, que CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO “CIDADÃO 
MATEENSE”, homenageado Senhor VITOR DELGADO BARBALHO; Decreto 
Legislativo nº 132/2022, que CONCEDE COMENDA DE MÉRITO “TÂNIA MARA DA 
SILVA NEVES”, homenageado Senhor CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS; 
Projeto de Lei nº 032/2022, que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO 
PÚBLICO – SETOR DE COMPRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, autoria: Paulo Fundão. PROPOSIÇÃO: Indicações nºs 

673 e 674/2022 de autoria do Vereador Adeci de Sena, instalação de 02 (dois) redutores 
de velocidade (quebra-molas), nas proximidades do trevo da comunidade Nativo de 
Barra nova; Reforma do prédio da Escola Pluridocente Municipal ‘Alice Moreira 
Machado’, situada na comunidade Barra Nova Norte; Indicações nºs 675 e 676/2022 de 
autoria do Vereador Carlinho Simião, colocação de braço com luminárias nos postes 
situados na estrada de acesso à sonda SM-8, até a comunidade Ilha Preta, distrito de 
Nativo de Barra Nova (em frente à Igreja Assembleia de Deus); reitera a indicação nº 
456/2022, que diz respeito à perfuração de poço artesiano nas comunidades Ferrugem, 
São Miguel, Nativo de Barra Nova Sul e Norte, localizadas em distrito Nativo de Barra 
Nova; Indicações nºs 677 e 678/2022 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, 
calçamento rural da estrada principal, situada na comunidade São Pedro  (em frente a 
Igreja Católica São Pedro), distrito de Nestor Gomes; calçamento rural da estrada 
situada na comunidade Terra Fresca (em frente a Igreja Católica São Francisco), distrito 
de Nestor Gomes; Indicações nºs 679 e 680/2022 de autoria do Vereador Cristiano 
Balanga, destinação de terreno público, localizado no bairro Guriri, próximo a Unidade 
de Saúde, para construção de área de lazer e outros investimentos sociais, tais como: 
academia ao ar livre, centro de convivência, parquinho; construção de Centro Municipal 
de Educação Infantil de Tempo Integral – CMEI, no bairro Seac; Indicações nºs 681 e 
682/2022 de autoria do Vereador Delermano Suim, pavimentação da rua Clarindo 
Fundão, localizada no bairro Morada do Ribeirão; construção do campo denominado 
como “Bom de Bola”,  localizado em Nestor Gomes – Km 41, em distrito de Nestor 
Gomes; Indicações nºs 683 e 684/2022 de autoria do Vereador Kacio Mendes, 
construção de uma área de lazer no bairro San Remo, em área pertencente ao município 
de São Mateus/ES; Doação de terreno à Associação Mateense de Futevôlei e à 
Associação de Futebol de Areia de Guriri, para a construção de sede única das referidas 
associações, no bairro Guriri, neste município; Indicações nºs 685 e 686/2022 de autoria 
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do Vereador Lailson da Aroeira, aquisição de terreno no bairro Morada do Lago, para 
construção de Centro de Educação Infantil Municipal; reitera a indicação nº 245/2022 
que diz respeito a reforma do prédio do antigo posto policial, situado no bairro 
Bonsucesso, bem como interceda ao Comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar em 
São Mateus-ES para reativação do mesmo; Indicações nºs 687 e 688/2022 de autoria 
do Vereador Paulo Fundão, encaminhar a este poder, Projeto de Lei que “disponha sobre 
criação de Órgão de Assessoria Jurídica gratuita para pessoas hipossuficientes no 
município de São Mateus-ES e dá outras providências.”; reforma do CEIM Paulo Freire, 
localizado no bairro Vila Verde; Indicação nº 689/2022 de autoria da Vereadora Preta do 
Nascimento, construção da sede da Associação de Moradores no bairro Cacique. 
GRANDE EXPEDIENTE: com 06 (seis) 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, fez memória de alguns trabalhos 
realizados durante a semana anterior com o candidato a Deputado Federal Freitas e 
com a candidata Claudete do Mateusão; relatou sobre a cavalgada no Sítio do Rio Preto; 
relatou que no dia 21 de setembro o Município completará 478 anos, disse que o povo 
mateense é povo acolhedor, com cultura riquíssima, neste dia terá Santa Missa com a 
procissão em comemoração ao dia do Padroeiro do Município; relatou que o Município 
terá uma festa de qualidade, com estruturas grandiosas, e 05 dias de shows, relatou 
algumas prioridades que o Município está precisando, salário defasado, e cidade um 
caos. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga 
que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu 
ao Governador Casagrande, o qual o mesmo apoia para reeleição; relatou que tem 
visitado o interior e que as estradas estão sendo feitas a manutenção;  que o bairro Seac 
está recebendo o calçamento; fez memória sobre a festa da cidade, e onde falou que 
cada Secretaria tem um recurso para gastar, onde movimenta o dinheiro do Município, 
e a festa traz emprego para diversos setores do Município; o Vereador Kacio Mendes 
solicitou aparte a qual foi concedida, onde relatou que a festa ajuda a gerar renda para 
o Município, é uma festa para periferia onde alguns shows que os menos favorecidos 
possam também ter um lazer; retomando a fala o Vereador Cristiano Balanga, relatou 
sobre a greve dos servidores do Município onde a Justiça declarou que é ilegal, onde os 
advogados tentaram fazer algumas propostas que não foram aceitas pelo Sindicato. 
Rogou por suas indicações que são: Destinação de terreno público, localizado no bairro 
Guriri, próximo a Unidade de Saúde, para construção de área de lazer e outros 
investimentos sociais, tais como: academia ao ar livre, centro de convivência, parquinho; 
Construção de Centro Municipal de Educação Infantil de Tempo Integral – CMEI, no 
bairro Seac.  Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety 
Cerqueira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, 
parabenizou o Município que completa 478 anos; fez memória da história do Município, 
da população que compõe a história; esteve na comunidade do Aguirre com uma reunião 
para atender as demandas com os moradores e no dia de hoje as 19 horas terá uma 
reunião na comunidade de Maria Preta; fez um repúdio dos cortes de 60% das farmácias 
populares, farmácias essas que atendem a comunidade mais carente; relatou sobre o 
projeto “Minha Casa, minha Vida”, que se tornou “Casa Verde e Amarelo”; relatou sobre 
o auxílio de 600 reais que se encerra em dezembro; enalteceu o Deputado Helder 
Salomão, que investiu no Município e na região, na Maternidade, Cáritas Diocesana, na 
educação. O Vereador Carlinho Simião solicitou aparte a qual foi concedida, relatou 
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sobre o auxílio que não será cortado. Retomando a fala a Vereadora, relatou sobre o 
comportamento do Presidente da República que só afundou o Brasil, inúmeras vidas 
perdidas pela pandemia, pelo gás a quase 160 reais, o alimento também sendo escasso. 
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 sobre 
o bairro Cacique, falou sobre a sua quietude, que está buscando pessoas que estão ao 
seu lado; relatou sobre a visita que fez na Cacique, relatou que foi presidente da 
Associação de Moradores, e que hoje não existe mais, porém na época em que foi 
presidente não houve nada de errado em sua condução na presidência da Associação. 
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Lailson da Aroeira, 
que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou sobre 
a festa da comunidade Córrego Grande, onde foi apresentado a comunidade a nova 
diretoria da Associação para alavancar o desenvolvimento da comunidade, que foram 
02 dias de festas, onde tudo aconteceu com dinheiro da própria comunidade, agradeceu 
ao Presidente da Associação e o Vice-presidente pelo trabalho que vem realizando, 
relatou que a Suzano deu um curso para a comunidade. Rogou por suas indicações que 
são: Aquisição de terreno no bairro Morada do Lago, para construção de Centro de 
Educação Infantil Municipal; Reitera a indicação nº 245/2022 que diz respeito a reforma 
do prédio do antigo posto policial, situado no bairro Bonsucesso, bem como interceda 
ao Comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar em São Mateus-ES para reativação 
do mesmo. Ato contínuo, o Senhor Presidente transferiu a cadeira da presidência para 
o Vice-presidente para proferir seu discurso, que iniciou sua fala cumprimentando a 
Mesa Diretora e todos os presentes, expressou com orgulho os 478 anos de São 
Mateus, a segunda cidade mais antiga do Estado Espírito Santo. “Sempre mais fácil 
odiar e destruir, pois construir e cuidar é bem mais difícil” Rainha Elisabeth II. relatou 
que sempre teve esse lema para sua vida e família; relatou sobre o orgulho de estar na 
Presidência e ser filho do primeiro Presidente que mais presidiu este parlamento, e que 
este parlamento tem feito história, e que em poucos dias a Casa de Leis estará no Centro 
(no coração) da cidade, onde o Palácio principal recebe o nome “Palácio Legislativo 
Matheus da Cunha Fundão”, também terá outros homenageados de grande 
representatividade do Município; relatou sobre as 03 décadas que houve um concurso 
e logo terá mais um concurso público deste parlamento; relatou sobre o superávit acima 
da média que este parlamento economizou e entregou aos cofres públicos; relatou sobre 
a Sessão Solene, que homenageia pessoas que ajudam ao desenvolvimento da 
sociedade, e a mesma acontece há mais de 40 anos. ORDEM DO DIA: Em seguida, o 
Senhor Presidente submeteu em discussão as indicações nºs 673 à 689/2022, 
Delermano Suim que destacou suas indicações que são: Pavimentação da rua Clarindo 
Fundão, localizada no bairro Morada do Ribeirão; Construção do campo denominado 
como “Bom de Bola”, localizado em Nestor Gomes – Km 41, em distrito de Nestor 
Gomes. O Vereador Cristiano Balanga que fez um destaque em suas indicações que 
são: Destinação de terreno público, localizado no bairro Guriri, próximo a Unidade de 
Saúde, para construção de área de lazer e outros investimentos sociais, tais como: 
academia ao ar livre, centro de convivência, parquinho; Construção de Centro Municipal 
de Educação Infantil de Tempo Integral – CMEI, no bairro Seac. A Vereadora Preta do 
Nascimento fez a correção de sua indicação Construção da sede do centro de vivência 
no bairro Cacique. Vereador Adeci de Sena destacou suas indicações que são: 
Instalação de 02 (dois) redutores de velocidade (quebra-molas), nas proximidades do 
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trevo da comunidade Nativo de Barra nova; Reforma do prédio da Escola Pluridocente 
Municipal ‘Alice Moreira Machado’, situada na comunidade Barra Nova Norte. Vereador 
Carlinho Simião destacou suas indicações que são: Colocação de braço com luminárias 
nos postes situados na estrada de acesso à sonda SM-8, até a comunidade Ilha Preta, 
distrito de Nativo de Barra Nova (em frente à Igreja Assembleia de Deus); Reitera a 
indicação nº 456/2022, que diz respeito à perfuração de poço artesiano nas 
comunidades Ferrugem, São Miguel, Nativo de Barra Nova Sul e Norte, localizadas em 
distrito Nativo de Barra Nova. O Presidente destacou suas indicações que são: 
Encaminhar a este poder, Projeto de Lei que “disponha sobre criação de Órgão de 
Assessoria Jurídica gratuita para pessoas hipossuficientes no município de São Mateus-
ES e dá outras providências. ”; Reforma do CEIM Paulo Freire, localizado no bairro Vila 
Verde. A seguir, o Senhor Presidente submeteu em votação as indicações nºs 673 à 
689/2022, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente 
convidou o senhor Cazuza para proferir algumas palavras, que se apresentou como 
Eduardo Cazuza, a família Cazuza que começou a colonização de Conceição da Barra; 
relatou que não faz distinção de Município, está vindo como candidato a Deputado 
Estadual, e está representando os 78 Municípios; relatou que morou em Roma por 19 
anos cuidando diretamente do Papa onde defende a igreja Católica; relatou sobre a 
bandeira que o mesmo defende que é a inclusão social nas escolas, e principalmente 
na sociedade, pois todos tem o direito de viver de forma digna, ter socialização sem 
preconceito e com acolhimento adequado                 . 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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