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 Ata nº 043/2022 da reunião da 39ª Sessão Ordinária, realizada aos 27 (vinte e sete) 
dias do mês de setembro de 2022 (dois mil e vinte dois), às 12h30 (doze horas e trinta 
minutos), 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 039/2022, 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 LEGISLATIVO: PROPOSIÇÕES: Indicações nºs 690 e 691/2022 
de autoria do Vereador Adeci de Sena, construção de galpão no terreno localizado ao 
lado da Unidade de Saúde, lado sul, no bairro Guriri, para abrigar a feira livre; 
calçamento da rua Izabel Cardoso Costa, localizada em Nativo de Barra Nova, distrito 
de Nativo de Barra Nova; Indicação nº 692/2022 de autoria do Vereador Carlinho Simião, 
perfuração de poço artesiano nas comunidades Mata Sede e Serraria, localizadas no 
Km 28 da rodovia Miguel Curry Carneiro, distrito de Nestor Gomes; Indicação nº 
693/2022 de autoria dos Vereadores Carlinho Simião e Lailson da Aroeira, construção e 
instalação de Posto Policial Militar em Urussuquara, distrito de Nativo de Barra Nova; 
Indicações nºs 694 e 695/2022 de autoria da Vereadora Ciety Cerqueira, calçamento 
rural na comunidade São Bento, distrito de Nestor Gomes (em frente a Igreja Católica 
São Bento); calçamento rural no Assentamento Córrego Grande de Cima,  distrito de 
Nestor Gomes (em frente a Igreja Católica São José de Anchieta e a EPM Antônio Lima); 
Indicações nºs 696 e 697/2022 de autoria do Vereador Cristiano Balanga, pavimentação, 
com bloquetes, bem como: construção de calçadão e ciclovia da rua Karina, localizada 
no bairro Seac; Construção de prédio escolar “próprio”, em área pública, para abrigar a 
Escola Pluridocente Municipal Divino Espírito Santo; Indicações nºs 698 e 699/2022 de 
autoria do Vereador Delermano Suim, construção do campo denominado como “Bom de 
Bola”,  localizado em Nestor Gomes – Km 13, distrito de Nestor Gomes; construção do 
campo denominado como “Bom de Bola”,  localizado em Nestor Gomes – Km 28, distrito 
de Nestor Gomes; Indicação nº 700/2022 de autoria do Vereador Kacio Mendes, 
implantação do Projeto Praça Digital, que viabiliza a conexão de internet nas praças, 
áreas de lazer e centro de vivência no município de São Mateus-ES; Indicações nºs 701 
e 702/2022 de autoria do Vereador Lailson da Aroeira, reitera a indicação de nº 171/2022 
que diz respeito à aquisição de área para construção de um novo Cemitério Municipal 
no município de São Mateus; implantação de consultório odontológico e contratação de 
dentista para a Unidade Básica de Saúde Maria Tomaz Nascimento, localizada no bairro 
Aroeira, município de São Mateus; Indicações nºs 703 e 704/2022 de autoria do Vereador 
Paulo Fundão, implantação de acessibilidade em todas as Unidades de Saúde municipal 
que ainda não disponha; manutenção na rede elétrica interna do Mercado Municipal 
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situado no Centro da cidade; Indicação nº 705/2022 de autoria da Vereadora Preta do 
Nascimento, Pavimentação da rua Nacife Alhakim Ribeiro, conhecida como antiga 9ª 
(Nona) avenida, localizada entre as ruas 8 e 9, lado norte, no bairro Guriri. GRANDE 
EXPEDIENTE: com 02 (dois) Vereadores inscritos. Em seguida, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Vereador Gilton Gomes que iniciou sua fala cumprimentando a 
Mesa Diretora e todos os presentes e agradeceu ao Deputado Freitas que através do 
Governo do Estado que vem realizando obras em sua comunidade, como: o 
recapeamento asfáltico, quebra – mola, pintura de faixas e manilhamento. Ato contínuo, 
o Senhor Presidente transferiu a cadeira da presidência ao Vice-presidente para proferir 
seu discurso, “ Senhor Presidente, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, público 
presente, servidores representados pelos procuradores desta Casa de Leis, boa tarde. 
Motivo que me traz a essa tribuna no dia de hoje, é pelo fato de ser esta a última Sessão 
do parlamento neste local após duas décadas, estamos hoje nos despedindo deste local 
que abrigou a Câmara desde o ano de 2002 até a presente data, são 20 (vinte) anos 
que o parlamento se encontra nesse prédio que pertence a empresa Suzano, antiga 
Aracruz Papel e Celulose, e é com muito orgulho que subo a essa tribuna para dizer que 
a próxima Sessão deste parlamento será na futura sede da Câmara Municipal de São 
Mateus, no centro da cidade; e muito me deixa feliz porque nós estamos realizando um 
sonho de toda comunidade mateense também; o parlamento vai ficar no coração da 
cidade, e a partir da semana que vem, já estaremos lá; não obstante a primeira Sessão 
deste Parlamento na nova sede, será no dia 11 (onze) de outubro de 2022, então deixo 
aqui o meu agradecimento a empresa Suzano que sucedeu a Aracruz, deixo meu 
agradecimento a todos os Diretores por termos ficado aqui durante esses 20 (vinte) 
anos. ORDEM DO DIA: Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em discussão e 
votação as indicações nºs  690 à 705/2022, tendo sido aprovadas por unanimidade. Ato 
contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, em Turno Único, o 
Projeto de Lei nº 032/2022, de autoria do Poder Legislativo, que “ DISPÕE SOBRE A 
DENOMINAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – SETOR DE COMPRAS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, tendo sido 
aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente convocou uma Sessão 
Ordinária para o dia 06 (seis) de outubro as 10h00 (dez horas). 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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