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Ata nº 045/2022 da reunião da 41ª Sessão Ordinária, realizada aos 10 (dez) dias do mês 
de outubro 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. 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 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 10 (dez) presentes, de acordo com artigo 31, inciso III, do 
Regimento Interno, o Senhor Presidente justificou a ausência do Vereador Adeci de Sena, 
na Sessão Ordinária, porque foi participar de uma Audiência no município de Belo Horizonte, 
capital do Estado de Minas Gerais, em defesa das comunidades atingidas pela lama da 
Samarco do município de São Mateus.  Alicerçado no art. 96 do Regimento Interno, o Senhor 
Presidente determinou a Senhora Secretária Ciety Cerqueira, que efetuasse a leitura das 
Atas nºs 040/2022, com fundamento no §1º, do artigo 96 do Regimento Interno da CMSM, 
não tendo nenhum Vereador que quisesse retificar as Atas, foram aprovadas. Em seguida, 
o Senhor Presidente determinou a Senhora Secretária que procedesse a leitura do 
expediente: PROPOSIÇOES: Indicação nº 706/2022  de autoria da Vereadora Ciety 
Cerqueira, construção de campo society denominado como “Campo Bom de Bola”, no 
Assentamento Palmeira, distrito de Nestor Gomes - Km41; Indicações nºs 707 e 708/2022 
de autoria do Vereador Cristiano Balanga, instalação de 02 (dois) redutores de velocidade 
tipo A, com 3,70m, na altura do sítio da Ponta, na localidade de Nativo de Barra Nova; 
melhoria da iluminação no trevo de acesso ao distrito de Nativo de Barra Nova; Indicações 
nºs 709 e 710/2022 de autoria do Vereador Delermano Suim, instalação de academia ao ar 
livre no loteamento Jardim Bongosto, no bairro Carapina; instalação de academia popular 
ao ar livre no bairro Ideal; Indicação nº 711/2022 de autoria do Vereador Kacio Mendes, 
construção de praça saudável no bairro Cohab II; Indicações nºs 712 e 713/2022 de autoria 
do Vereador Lailson da Aroeira, reparo do calçamento na avenida Presidente Costa e Silva 
localizado no bairro Santo Antônio; calçamento da rua Colatina, situada no entroncamento 
com a rua São Mateus, próximo ao Sítio Solimar, no bairro Rio Preto; Indicação nº 714/2022 
de autoria do Vereador Paulo Fundão, iluminação interna e externa, da Igreja Velha, 
localizada no centro da cidade de São Mateus; Indicação nº 715/2022 de autoria da 
Vereadora Preta do Nascimento, instalação de academia ao ar livre em Barra Nova Norte. 
A seguir, o Senhor Presidente transferiu a cadeira da presidência para proferir seu discurso. 
“Excelentíssimo Senhor Presidente, senhoras Vereadoras, senhores Vereadores, servidores 
desta Casa, órgão de imprensa, público que nos assiste através dos meios de comunicação 
desta augusta Casa de Leis, meu muito boa tarde. ‘O primeiro de todos os deveres do 
homem, aonde quer que o leve a sua vocação ou a sua sorte, é a sinceridade, a verdade, a 
conformidade entre o que diz e o que sente, entre o que faz e o que diz’, sob a inspiração 
desta lapidar e erudita assertiva, inicio este discurso para me dirigir aos meus Pares, a 
sociedade mateense e toda sociedade capixaba. Senhoras e senhores, uma das coisas que 
mais admiro nas pessoas é a virtude da gratidão, outra, a da lealdade. Sob a minha ótica, é 
o que faz uma pessoa ser digna diante de si mesma. Consoante consabido, minha história 
de vida é estabelecida na virtude da gratidão e lealdade, semeando sempre a empatia, o 
respeito e o amor, às pessoas que comungam deste mesmo entendimento. Por isso, 
relevante asseverar que a afetividade sadia é gratuita: vem do coração, não do bolso ou 
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oportunismo. O oportunista é um negociante dos sentimentos e faz do coração e de sua 
vida uma bodega em que tudo se vende, em especial o caráter. Lealdade e gratidão para 
mim não tem preço. Afirmo categoricamente desta tribuna que entrei na política para usá-la 
como importante instrumento de diálogo para a construção de consenso e superação de 
conflitos, porquanto já assevera os filósofos gregos que: ‘a política propicia a conversão da 
disputa destrutiva em disputa construtiva. Permite a passagem do conflito construtor. É um 
processo de conciliação de pontos de vista, de visões fundadas em pontos de convergência. 
Ninguém pode tudo, ninguém tem todos os meios, mas a política é a arte de definir 
prioridades. Se não temos meios para tudo, temos que definir o que é prioridade nas nossas 
vidas, no nosso Estado’. Hoje em dia, infelizmente a disputa infeliz pelo poder no Brasil, 
buscado a qualquer custo, tem incentivado a beligerância cega de ambas as partes, em um 
vale tudo desleal. Onde sobra paixão, falta razão. Quero expressar textualmente que alguns 
amigos e lideranças políticas que apoiam me pediram apoio diverso do que tenho dado 
desde o início do pleito eleitoral de 2022 para Governador do Estado, alguns mais eufóricos 
dizendo que o caminho ficaria mais fácil no futuro, considerando que apesar de apoiar 
incondicionalmente o atual Governador não tenho e nunca tive qualquer indicação política 
no atual Governo, o que seria natural pela posição que hoje ocupo. Isso é verdade, não 
tenho muito menos tive, e para mim seria até cômodo nesse momento, pensar nas 
oportunidades que adviriam de minha mudança. Todavia caros amigos, o meu caráter 
granítico não me permite fazer conchavos ou barganhar meu voto e muito menos minha 
essência em detrimento do Estado do Espírito Santo. Quem me conhece sabe que sou um 
homem que defende lealdade e gratidão acima de tudo. Sou objetivo e verdadeiro sempre, 
e conheci inúmeros políticos na minha vida, desde os anos de 1983 com meu saudoso pai, 
Dirceu Cardoso, Berredo de Menezes, Gerson Camata, Armando Viola, Valci Ferreira, José 
Inácio Ferreira, Paulo Hartung, e posso afirmar de forma clara e cristalina, sou admirador 
incondicional do Governador Renato Casagrande, por tudo que fez e está fazendo pelo 
nosso Estado. Subo a esta tribuna para deixar expresso ao povo mateense e capixaba, que 
não podemos de forma alguma deixar de eleger um Governador de envergadura de Renato 
Casagrande, um líder sereno, nobre, lhano, fidalgo, de uma simplicidade e humildade 
incomum, que mantém nosso Estado com a melhor nota do Brasil – nota A -, classificado 
pelo Ministério da Economia do Presidente Jair Bolsonaro. Reafirmo e ratifico que o meu 
apoio é e continuará sendo no cidadão Renato Casagrande, e peço escusas aos meus 
amigos que pensam de forma divergente, mas não posso e nem poderia de forma alguma 
flertar com o retrocesso, quem conhece a história do Espírito Santo antes de 2003, com 
salários de servidores três meses atrasados, fornecedores sem receber, muitos não 
querendo vender para o Estado, e com pedido de intervenção feito pelo Ministro da Justiça 
ao então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, não tem a menor dúvida 
em votar  em Renato Casagrande para Governador neste pleito de 2022 para o Estado do 
Espírito Santo permanecer em pleno desenvolvimento e este Estado pujante que amamos. 
Por derradeiro, conclamo a todos refletirem neste momento, não se deixar levar por paixões 
ideológicas, a Bahia por exemplo cometerá o desatino de não eleger o melhor projeto para 
o Estado que é a eleição de Antônio Carlos Magalhães Neto para Governador, ele que foi o 
melhor Prefeito de Salvador nas últimas décadas, que reeleito em votação recorde, mas que 
perderá a eleição para alguém que não está preparado para governar em face do lulismo 
dominar a Bahia, e isso será péssimo para a Bahia, as futuras gerações pagarão esse preço; 
espero que nós capixabas não cometamos esse equívoco, que possamos continuar no 
caminho do desenvolvimento, Renato Casagrande Governador para que as obras em nosso 
Estado possam ser executadas e entregues ao povo capixaba, mormente a nossa amada 
São Mateus que tanto necessita, em especial nosso balneário de Guriri. Muito obrigado.” 
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GRANDE EXPEDIENTE: com 03 (três) 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 da semana, que esteve 
em outros Municípios buscando apoio ao grupo 22; estamos a 20 dias de voltarmos as urnas 
para elegermos o comando do Executivo Nacional e Estadual. Eu já me posicionei e declarei 
meu voto para Bolsonaro, pois acredito que ele é a melhor escolha para o comando deste 
país. Todos nós já sabemos, mas não custa lembrar; Bolsonaro não rouba ou desvia dinheiro 
público, tampouco deixa que isso aconteça em seu governo; Bolsonaro fez com que o nosso 
Brasil fosse respeitado nacionalmente e mundialmente; temos todos os ministérios 
formados e estruturados por ministros competentes, que proporcionou crescimento do PIB, 
tirou o Brasil do déficit de bilhões nas contas públicas, reduziu o número de homicídios, 
diminuiu o número de brasileiros que estavam abaixo do nível da pobreza, aumentou o 
benefício daqueles que precisam do Auxílio-Brasil; o ministério da economia é de longe o 
melhor que já tivemos nos últimos anos, com equipe capacitada e competente; se Bolsonaro 
não tivesse tirado o brasil do déficit de milhões, passaríamos por problemas muito maiores 
durante o período de pandemia; Bolsonaro tem apoio da maioria dos governadores eleitos 
nos estados; temos um presidente que é a favor da família; Bolsonaro não tem medo e nem 
deve favores a nenhum Chefe de Estado em nível mundial; nas entrevistas de Paulo 
Guedes, e de Jair Bolsonaro, é possível perceber que manifestam equilíbrio e competência 
quando apresentam ideias constantes no Plano de Governo; neste novo mandato Bolsonaro 
conseguirá entregar ainda mais para nosso país, já que tem a maioria no Congresso 
Nacional, onde poderá trabalhar mais e melhor, sem risco de ser prejudicado pelo Senado; 
para o Governo do Estado, mantenho meu posicionamento de ser de direita e vamos junto 
com Manato para Governador, mudarmos nossas lideranças e fazer um novo Espírito Santo. 
Termino minha fala parafraseando uma fala do nosso presidente o Governo Bolsonaro tem 
as pessoas certas para, finalmente, trazer ao nosso país os valores que estampam a nossa 
bandeira verde e amarela: Ordem e Progresso! ”. Ato contínuo, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra a Vereadora Ciety Cerqueira, que iniciou sua fala cumprimentando a 
Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que faz as palavras do Presidente Paulo Fundão 
as suas palavras, relatando que o Governador Casagrande tem trazido projetos para o 
Município, e relatou que no dia 30 estarão prontos a votar no Governador Renato 
Casagrande; relatou que sobre as manifestações da UFES e IFES sobre os cortes de verbas 
e clamou a todos da sociedade para que observasse o que o atual Presidente Jair Bolsonaro 
está realizando no País; relatou sobre as mortes dos ambientalistas e a pandemia que 
acarretou inúmeras mortes de amigos e familiares sobre a negligência do Presidente da 
República; relatou sobre o dia 12 de outubro onde celebra-se o dia de Nossa Senhora 
Aparecida e o dia das crianças, crianças essas que estão sofrendo a margem da sociedade, 
passando também por agressões físicas e psicológicas, abusos e dentre outros; fez um 
alerta sobre os golpes que estão acontecendo, o novo golpe do pix que está acontecendo 
na sociedade. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Kacio Mendes 
que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, fez memória da 
manhã de hoje com o Prefeito em uma reunião sobre estudo de um plano de ação para os 
servidores do Município; relatou sobre o piso do magistério e demais profissionais 
municipais, relatando sobre os estudos que o Prefeito tem buscado para melhor atender os 
servidores e o plano e cargos de salário. ORDEM DO DIA:  A Seguir, o Senhor Presidente 
submeteu em discussão as indicações nºs   706 à 715/2022. Ato contínuo, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que rogou por suas 
indicações, que é de obrigação do DER para melhor atender a região. Em seguida, o Senhor 
Presidente Paulo Fundão destacou sua indicação nº 714/2022, para que o Executivo possa 
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fazer a iluminação interna e externa da Igreja Velha, que está localizada no Centro de São 
Mateus, relatou que é preciso resgatar as obras caras do Município, que ajudará a aumentar 
o número de turistas na cidade. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 
Vereador Lailson da Aroeira, que rogou por suas indicações que são reparos no calçamento 
da av. Presidente Costa e Silva, e calçamento da Rua Colatina no bairro Rio Preto. 
Delermano rogou por suas indicações que são: instalação de academia ao ar livre no 
loteamento Jardim Bongosto, no bairro Carapina e instalação de academia popular ao ar 
livre no bairro Ideal. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu em votação as indicações 
nº 706 à 715/2022, tendo sido aprovadas por unanimidade. Em seguida, o Senhor 
Presidente submeteu em discussão e votação, em Turno Único, o Projeto de Lei nº 
033/2022, de autoria 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”, tendo sido aprovado por unanimidade. 
A seguir, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, em Turno Único, o Projeto 
de Lei nº 034/2022, de autoria 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”, tendo sido aprovado por 
unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão e votação, em 
Turno Único, o Projeto de Lei nº 035/2022, de autoria 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”, tendo sido aprovado 
por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente submeteu discussão e votação, em 
Turno Único, o Projeto de Lei nº 036/2022, de autoria 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”, tendo sido aprovado 
por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor Presidente submeteu em discussão, o Projeto de 
Lei nº 037/2022, de autoria do Poder Legislativo, que DÁ À RUA CONHECIDA COMO 
“KARINA”, LOCALIZADA NO BAIRRO SEAC, A DENOMINAÇÃO DE “RUA AIRTON 
BOTELHO”, tendo o Vereador Cristiano Balanga relatando que é o nome do irmão do ex 
Vereador desta Casa de Leis, o Airton mais conhecido com chuvisco.  Ato contínuo, o Senhor 
Presidente submeteu em votação, em Turno Único, o Projeto de Lei nº 037/2022, de autoria 
do Poder Legislativo, que DÁ À RUA CONHECIDA COMO “KARINA”, LOCALIZADA NO 
BAIRRO SEAC, A DENOMINAÇÃO DE “RUA AIRTON BOTELHO” tendo sido aprovado por 
unanimidade. De acordo com o Artigo 31, item 20 do Regimento Interno, o Senhor 
Presidente convocou a próxima Sessão Ordinária em plenário para o dia 18 de outubro de 
2022, as 10 horas da manhã, podendo haver alterações. 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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