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Ata nº 044/2022 da reunião da 40ª Sessão Ordinária, realizada aos 06 (seis) dias do 
mês de outubro de 2022 (dois mil e vinte dois), às 10h00 (doze horas), reuniu-se 
ordinariamente na Câmara Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo, situada 
à Av. Jones dos Santos Neves, nºs 40 e 70, Centro, CEP: 29930-900, 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 Carlinho Simião 
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 EXECUTIVO: OF/PMSM/SMGAB Nº 
449/2022, protocolizado sob o nº 001367/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, 
que encaminha Projeto de Lei nº 047/2022; Projeto de Lei nº 047/2022, que AUTORIZA 
O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONTRATO DE CESSÃO DE USO 
DE BEM IMÓVEL PÚBLICO A IGREJA BATISTA DO CALVÁRIO IDEAL; 
OF/PMSM/SMGAB Nº 451/2022, protocolizado sob o nº 001403/2022, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha Lei nº 2.095/2022; Lei nº 2.095/2022, que 
DENOMINA À RUA CONHECIDA COMO “PROJETADA”, LOCALIZADA NA VILA 
PIROLA, KM 25, DISTRITO DE NESTOR GOMES, DE “RUA EDGAR CARRILLIO”; 
OF/PMSM/SMGAB Nº 452/2022, protocolizado sob o nº 001404/2022, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha Lei nº 2.096/2022; Lei nº 2.096/2022, que 
DENOMINA À RUA CONHECIDA COMO “RUA 07”, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA 
CONQUISTA, DE “RUA ELZA MARIA DE JESUS”; OF/PMSM/SMGAB Nº 453/2022, 
protocolizado sob o nº 001405/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha Lei nº 2.097/2022; Lei nº 2.097/2022, que DENOMINA À RUA CONHECIDA 
COMO “PROJETADA 01” (VIA LOCAL), LOCALIZADA NO LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL JACUÍ III, BAIRRO AVIAÇÃO, DE “RUA DANIEL DE OLIVEIRA 
MENDANHA”; OF/PMSM/SMGAB Nº 456/2022, protocolizado sob o nº 001406/2022, da 
Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei nº 2.098/2022; Lei nº 
2.098/2022, que REVOGA O ARTIGO 30 E ALTERA O CAPUT DO ARTIGO 31 E OS §§ 
1º, 2º E 3º E INSERE OS §§ 4º AO 7º NO ARTIGO 31 DA LEI Nº 326, DE 26 DE JULHO 
DE 2004 QUE DISPÕE SOBRE A GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; OF/PMSM/SMGAB Nº 457/2022, 
protocolizado sob o nº 001407/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha Lei nº 2.099/2022; Lei nº 2.099/2022, que TORNA DE UTILIDADE PÚBLICA 
O INSTITUTO ABEQUAR, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO; OF/PMSM/SMGAB Nº 458/2022, protocolizado sob o nº 
001408/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei nº 2.100/2022; 
Lei nº 2.100/2022, que REVOGA O ARTIGO 8º DA LEI 1.957/2021, DATADA DE 
29/07/2021, QUE ESTABELECE NOMENCLATURAS E NORMAS PARA CONCESSÃO 
DE HONRARIAS E TÍTULOS HONORÍFICOS PELO PODER LEGISLATIVO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS; OF/PMSM/SMGAB Nº 471/2022, protocolizado sob o nº 
001409/2022, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei nº 2.102/2022; 
Lei nº 2.102/2022, que INCORPORA AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA VOLARE 
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VEÍCULOS LTDA, IMÓVEL DOADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS; OF/PMSM/SME/Nº 1375/2022, protocolizado sob o nº 001415/2022, 
da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
solicita indicação de 02 (dois) Vereadores para compor a Comissão para executar, 
coordenar e acompanhar o processo de seleção de Diretores das Unidades de Ensino 
da Rede Municipal, conforme Decreto nº 14.205/2022. PODER LEGISLATIVO: Projeto 
de Lei nº 033/2022, do Poder Legislativo, que DÁ À RUA CONHECIDA COMO “IONICE 
SANTOS SILVA”, SITUADA EM NOVA LIMA, DISTRITO DE ITAUNINHAS, A 
DENOMINAÇÃO DE “RUA IONICE SANTOS SILVA”, autoria: Vereador Isael Aguilar; 
Projeto de Lei nº 034/2022, do Poder Legislativo, que DÁ À RUA CONHECIDA COMO 
“JOSINO JOSÉ DE SOUZA”, SITUADA EM NOVA LIMA, DISTRITO DE ITAUNINHAS, 
A DENOMINAÇÃO DE “RUA JOSINO JOSÉ DE SOUZA”, autoria: Vereador Isael 
Aguilar; Projeto de Lei nº 035/2022, do Poder Legislativo, que DÁ À RUA CONHECIDA 
COMO “JORGE CUBA DA SILVA”, SITUADA EM NOVA LIMA, DISTRITO DE 
ITAUNINHAS, A DENOMINAÇÃO DE “RUA JORGE CUBA DA SILVA”, autoria: Vereador 
Isael Aguilar; Projeto de Lei nº 036/2022, do Poder Legislativo, que DÁ À RUA 
CONHECIDA COMO “JOSÉ BENÍCIO GOMES”, SITUADA EM NOVA LIMA, DISTRITO 
DE ITAUNINHAS, A DENOMINAÇÃO DE “RUA JOSÉ BENÍCIO GOMES”, autoria: 
Vereador Isael Aguilar; Projeto de Lei nº 037/2022, do Poder Legislativo, que DÁ À RUA 
CONHECIDA COMO “KARINA”, LOCALIZADA NO BAIRRO SEAC, A DENOMINAÇÃO 
DE “RUA AIRTON BOTELHO”, autoria: Vereador Cristiano Balanga. 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, relatou sobre o dia ser 
especial na primeira Sessão na nova Casa de Leis, realizando um sonho no Centro de 
São Mateus; relatou sobre as eleições que aconteceu no domingo passado, dizendo que 
não defende bandeira, mas defende trabalho sério, falando onde que se viu a região não 
ter representante na Assembleia Estadual e Federal, relatou sobre o trabalho de 
campanha que realizou durante o período, e rogou para que pudessem trabalhar para 
reeleger o Governador Renato Casagrande, que é a melhor gestão que o  
Estado está tendo, expôs alguns trabalhos realizado pelo atual Governador do Estado, 
expressou seu desejo de ver o Município se desenvolvendo, e para isso é buscar o 
melhor para a cidade, relatou que o mesmo fará o que for possível para que o 
Governador continue a trabalhar pelo Estado e pelo Município. 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 aos servidores pelo 
empenho na mudança em estar no centro da cidade; relatou que no dia de ontem 
recebeu um vídeo do deputado Paulo Folleto agradecendo ao apoio que recebeu do 
Município, relatou que é preciso trazer pessoas que trabalham pelo Município e pelo 
Estado, agradeceu ao apoio dos Anderson Goggi, relatou que o Deputado não é só de 
um local, mas sim do Estado, de buscar melhorias pelo 78 Municípios. GRANDE 
EXPEDIENTE: com 02 (dois) 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, expressou sua alegria em estar participando da 
primeira Sessão na Casa nova; expressou também sua alegria em ter um presidente 
que olha pelo bem da comunidade, por lutar para trazer a Casa de Leis para o Centro, 
pensando em sua comunidade e seus servidores; agradeceu ao Executivo por trabalhar 
pelo Município; agradeceu a população de sua região pelo apoio aos candidatos que o 
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mesmo apoiou; expressou seu desejo em ter o Renato Casagrande novamente no 
Governo do Estado.  Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador 
Lailson da Aroeira que declinou sua fala. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra ao Vereador Delermano Suim, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa 
Diretora e todos os presentes, em Ageu 2,9 diz “A glória desta última casa será maior 
do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor 
dos Exércitos”,  e agora se inicia um novo tempo, agradeceu ao Presidente que guia seu 
trabalho com emprenho para desenvolver a unidade e vendo inúmeras conquistas 
chegando, expressou sua alegria em poder fazer parte desse momento importante de 
mudanças e histórias na Câmara de Vereadores de São Mateus; fez agradecimentos ao 
Secretário Albino pelos trabalhos nas ruas que o mesmo solicitou, que o Secretário não 
mediu esforços para realizar, agradeceu ao Prefeito por sempre estar à disposição e ao 
Diretor do SAAE por sempre atender seus pedidos; relatou sobre as gladiações que tem 
acontecido por conta da política, que a população buscasse sabedoria em Deus, pois 
será realizada a vontade de dEle. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra 
ao Vereador Carlinho Simião “As eleições de primeiro turno elegeram os nossos 
deputados federais e estaduais e nosso senador. Agora vamos para o segundo turno 
para governador e presidente. Para gerir nosso país temos duas oportunidades, uma 
delas que é um ex presidiário condenado em 3 instâncias, por crimes como Lula a nove 
anos e seis meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro 
na ação penal envolvendo um tríplex no Guarujá. Ou podemos eleger o Presidente que 
fez o Brasil ser respeitado no exterior, que pretende colocar o Brasil como a gasolina 
mais barata do mundo, assim como a energia, o agronegócio que é referência. Sou de 
direita e acredito que seja o caminho para evolução do nosso amado país. A seguir, o 
Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que iniciou 
expressando a realidade da população de São Mateus, e não se pode enganar a 
população; parabenizou o Marcelo Santos que é o Deputado Estadual, e dois Deputados 
Federais, Paulo Foleto e Da’ Vitória, relatou que os mesmos têm projetos para São 
Mateus, que em menos de 10 dias o Deputado Paulo Folleto trouxe a ponte para o Nativo 
de Barra, relatou que não é momento de pregar discórdia, mas sim lutar juntos pelo 
Estado e pelo Município; expressou sua gratidão a todos que acompanharam o Vereador 
Cristiano durante a campanha pedindo voto para o Governador Casagrande. 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 outubro 
rosa, fez o apelo as mulheres para “se tocarem” na prevenção do câncer de mama; 
parabenizou ao Presidente pela grande conquista de estar na Casa nova; relatou sobre 
o candidato que vem ao Município denegrir a imagem da cidade e tirar 4 mil votos dentro 
do Município, relatou sobre a única mulher que tinha dentro do Senado Federal, relatou 
sobre a Deputada Janete de Sá que foi eleita com campanha limpa, com 06 mandatos; 
parabenizou a todas a mulheres que foram eleitas para as Assembleias Estadual e 
Federal. Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety 
Cerqueira que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, 
expressou sua felicidade em estar no novo espaço, agradeceu aos servidores por 
trabalharem incansavelmente pelo local próprio da Câmara Municipal; rogou a todas as 
mulheres que se previnam do câncer de mama; agradeceu ao Secretário de Obras por 
atender aos seus pedidos; relatou sobre a carreata do amor, que fez dois Deputados 
Federais e dois Deputados Estaduais, e expressou sua esperança em ter o candidato 
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Luiz Inácio Lula como Presidente do país e o Casagrande como Governador do Estado; 
relatou que o candidato à presidência, Lula, ganha no nordeste na cidades onde a maior 
parte da população é negra e pobre, o Presidente solicitou aparte a qual foi concedida, 
onde relatou que as grandes cabeças, o grande advogado, Rui Barbosa é do Nordeste, 
o grande humorista Renato Aragão é nordestino; relatou que recebeu uma mensagem 
parabenizando a Vereadora Ciety e a sua assessoria por apoiar e seguir a bandeira do 
PT.  A seguir, o Senhor Presidente transferiu a cadeira da presidência para o Vice-
presidente para proferir seu discurso “Senhor Presidente, senhoras Vereadoras, 
senhores Vereadores, servidores, imprensa, público que nos assiste através dos meios 
de comunicação desta augusta Casa de Leis, bom dia. ‘Para conseguir o que quer, você 
deve olhar além do que você vê’. Sob a inspiração desta erudita frase, inicio este 
discurso para me dirigir aos meus Pares e a toda sociedade mateense. Senhoras 
Vereadoras, senhores Vereadores, quero parabenizar a todos os candidatos que 
concorreram ao pleito eleitoral deste ano pela coragem em defender seus pontos de 
vistas e colocarem seu nome para livre escolha do verdadeiro e único detentor do poder, 
o povo. Em especial, parabenizo o meu candidato a Deputado Estadual Rodrigo da 
Cozivip, uma jovem e nova liderança que obteve uma expressiva votação para o cargo 
de Deputado Estadual contrariando todas as projeções de adversários, foi o candidato 
de São Mateus mais votado nestas eleições beirando os 11 mil votos. Parabéns Rodrigo! 
Parabenizo de igual forma ao candidato Carlinhos Lyrio pela expressiva votação. Ele 
que obteve 10.879 votos, ficando na segunda suplência de seu partido. Parabéns 
Carlinhos! Também quero tecer loas ao meu Deputado Federal Neucimar Fraga que teve 
nesta eleição 39.539 votos e ficou na primeira suplência do partido Progressista a qual 
ainda pertenço. Registro também e dou meus parabéns ao jovem Monteirinho – 
carinhosamente chamado de Engenheiro Monteiro – pela campanha propositiva, mesmo 
com ínfimos recursos denotou que terá um belo futuro político, e da mesma forma 
parabenizo o candidato Fabricio do Planet Rock, meu amigo pessoal e que estimo muito. 
Parabenizo o Deputado Dr Jorge Silva por sua votação e de igual forma ao professor 
Keydson Quaresma. Quero parabenizar também a candidata Paloma Daher, por 
representar o legado de seu saudoso pai, Jorge Daher. Não poderia deixar de registrar 
também a expressiva votação do candidato a Deputado Federal Freitas, o mais votado 
em São Mateus, recuperando-se da eleição de 2018 e fortalecendo-se para o futuro, 
porquanto tudo que pregou em campanha de que era único candidato que tinha 
condições de se eleger em São Mateus era ele e foi o que ocorreu, obteve no total 
36.913 votos ficando na primeira suplência do PSB. Parabéns ao Deputado Freitas. 
Nobres Edis, os números da eleição de 2018 e da eleição deste ano denotam que São 
Mateus e o norte do Estado carece de uma liderança que possa tirar nossa região da 
triste realidade de não termos representantes na Assembleia Legislativa e na Câmara 
Federal, urge a necessidade de surgir uma liderança política que tenha como meta a 
convergência de forças em prol de São Mateus, que possa semear uma nova política, a 
política da harmonia e união convergindo para elegermos lídimos representantes na 
Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. E isso se faz com diálogo e sem vaidades 
pessoais, tenho esta utopia de que chegaremos um dia a termos líderes com este 
pensamento. Quero citar como de extrema importância, que é salutar darmos 
oportunidades ao surgimento de novas lideranças que venham a gerir os destinos de 
nosso povo, veja o exemplo de Vila Velha, que elegeu um jovem para administrar a 
cidade e no seu primeiro mandato está dando um show de gestão, elegendo no pleito 
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de 2022 seu Deputado Federal e Estadual. Da mesma forma em Viana, onde Gilson 
Daniel não só elegeu seu sucessor após dois mandatos como se elegeu Deputado 
Estadual. Outra cidade aqui pertinho de nós de nova liderança que deu certo é o Prefeito 
de Pedro Canário, Bruno, que tem aprovação recorde do povo Canarense. Precisamos 
refletir, não podemos e nem devemos continuar neste marasmo político em nossa cidade 
e região, precisamos ter coragem de ousarmos e buscarmos um nome que trabalhe a 
convergência, a união e harmonia sem quaisquer vaidades pessoais e possa alçar 
nossa cidade ao patamar que ela merece e deveria estar. Ao fim e ao cabo, quero 
expressar que independentemente de quem ganhar a eleição, se queremos um país 
melhor, temos que começar dentro de casa, com valores que são inegociáveis: respeito, 
liberdade, família, caridade, trabalho evolução. Não deixe quem está no topo da 
pirâmide e nem sabe que você existe ser desculpa para não fazer a sua parte. Respeite 
seu próximo, cuide do mais frágil e tente ser melhor hoje do que você foi ontem. E pare 
de idolatrar político e brigar com sua família e amigos por causa disso, faça a sua 
escolha democrática, dê o seu voto no candidato que escolher, todavia respeite a 
escolha do seu próximo e não prolifere ódio, raiva, insensatez ou qualquer sentimento 
mendaz, porque isso sim, tenho certeza, não advém do Pai Celestial, senão ele não nos 
daria o maior mandamento que é ‘amar ao próximo como a ti mesmo’. Muito obrigado”. 
O Senhor Presidente fez um esclarecimento que as Sessões Ordinárias serão 
realizadas sem público até o dia 08 de novembro de 2022 que será o dia da inauguração 
da nova Casa de Leis, em função da organização da estrutura Legislativa para o 
funcionamento a nova sede, com transmissão on-line pelos canais oficiais: Facebook e 
Youtube. 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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