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Ata nº 021/2017 da Sessão Ordinária, realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de
abril de 2017 (dois mil e dezessete), às 18:00 (dezoito) horas. Reuniu-se na Câmara
Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo, na sede da Câmara, sob a
Presidência do Vereador Sr Carlos Alberto Gomes Alves, e Secretariado pelo
Vereador Sr Ajalírio Caldeira Varges. DO PEQUENO EXPEDIENTE: A seguir o Sr
Presidente fez a abertura da Sessão e após as formalidades regimentais, solicitou
ao Sr Secretário que efetuasse a chamada dos Srs. Vereadores, para verificação do
Quorum legal, responderam presente os 11 (onze) Srs. Vereadores: Ajalírio
Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Francisco Amaro, Jaciara
Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla, Doda Mendonça, Jozail Fugulim, e Paulo
Chagas. Assim constatado que estavam todos presentes, o Sr. Presidente convidou
o Vereador Sr. Amaro para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
A seguir o Sr Presidente destacou a presença do Sr. Mauro, ex Vice Prefeito do
Município e solicitou ao Secretário da Mesa que procedesse a leitura dos
expedientes enviados a esta Casa de Leis. DIVERSOS: Leitura do expediente
FUNDO NACIONAL DA SAÚDE, do Ministério da Saúde – Governo Federal, onde
informa que não teve repasse no exercício de 2017 à Assistência Farmacêutica,
Atenção Básica, Gestão do SUS, Investimento, Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar e Vigilância em Saúde, no montante de R$ 2.494.938,68
(dois milhões quatrocentos e noventa e quatro mil novecentos e trinta e oito reais e
sessenta e oito centavos). Proposições sujeitas à DISCUSSÃO e VOTAÇÃO:
Indicações nºs 265 e 266/2017 de autoria do vereador Sr. Ajalirio Caldeira, que
solicita: Manilhamento e aterro do Córrego da Onça, situado na estrada que interliga
o Distrito de Nestor Gomes à Comunidade Córrego da Areia (nas imediações da
propriedade do Sr. Antônio Bianchi) e Calçamento da Rua Principal da Comunidade
Córrego da Areia, Distrito de Nestor Gomes. Indicações nºs 267 e 268/2017 de
autoria do vereador Sr. Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Construção de 2 (dois)
redutores de velocidade, bem como sinalização de trânsito com pintura de faixas de
pedestre na Rua Zédio Bonomo, no Bairro Ideal (nas imediações da Empresa
Cozivip e nas proximidades da Escola Ativa Idade) e Calçamento da Rua Boa
Esperança, no Bairro Guriri, lado sul (trecho compreendido entre a Rua Horácio
Barbosa Alves e a Avenida Esbertalina Barbosa Damiani). Indicações nºs 269 e
270/2017 de autoria do vereador Sr. Aquiles, que solicita: Reforma da EMEF
Bonsucesso, situada no bairro Bonsucesso e Que o atendimento do Cadastro Único
volte a ser realizado nos CRAS‟s situados nos bairros e comunidades do município.
Indicações nºs 271 e 272/2017 de autoria do Vereador Sr. Carlos Alberto, que
solicita: Reparo do buraco situado na Rua Santa Inês, no Bairro Boa Vista (nas
imediações do Paulinho Veículos) e Extensão de rede elétrica com instalação de
postes com luminárias na Avenida Oceano Atlântico, lado norte, no Bairro Guriri
(trecho compreendido entre as imediações do Point do Caranguejo e a Avenida
Nafice Alhakim Ribeiro). Indicações nºs 273 e 274/2017 de autoria do Vereador Sr.
Doda Mendonça, que solicita: Construção de campo “bom de bola‟ na Comunidade
Dilô Barbosa, Distrito de Itauninhas e Construção de capela mortuária na
Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas. Indicação nº 275 e 276/2017 de
autoria do vereador Sr. Francisco Amaro, que solicita: Instalação de unidade do
CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para atender os moradores dos
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Bairros Litorâneo e Jambeiro, do Residencial Village e das Comunidades São Jorge,
Lajinha e adjacências e Que, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, organize
um cronograma de atendimento semanal de médico especialista em clínica geral,
nas Comunidades Sapucaia e Córrego do Pequi. Indicações nºs 277 e 278/2017 de
autoria da vereadora Sra. Jaciara Teixeira, que solicita: Extensão de rede elétrica
para a Rua Emílio Cruz, situada no Bairro Liberdade e Reverta o montante
proveniente da devolução dos recursos não utilizados pela Câmara Municipal de
São Mateus, no exercício financeiro de 2017, para pagamento de abono natalino aos
servidores com vínculo na Prefeitura. Indicações nºs 279 e 280/2017 de autoria do
vereador Sr. Jerri Pereira, que solicita: Construção de CEIM na Comunidade de
Nativo de Barra Nova e Construção de quadra poliesportiva coberta na Escola
Municipal de Ensino Fundamental Valério Coser, situada no Bairro Pedra D‟água.
Indicações nºs 281 e 282/2017 de autoria do vereador Sr. Jorge Recla, que solicita:
Alteração do inciso I, do art. 12 da Lei Complementar nº 073/2013 – que “Dispõe
sobre a estruturação do plano de cargos e carreiras da Prefeitura Municipal de São
Mateus-ES, estabelece novas normas gerais de enquadramento, institui nova tabela
de vencimentos e dá novas providências”. que diz respeito à jornada de trabalho dos
servidores públicos, passando para 30 horas semanais e Pavimentação da Avenida
Santo André, situada no Bairro Morada do Lago. Indicações nºs 283 e 284/2017 de
autoria do vereador Sr. Jozail do Bombeiro, que solicita: Pavimentação das Ruas
Domingos Felismino e Manoel Mercedes, situadas no Bairro Bela Vista e Construção
de capela mortuária no Bairro Guriri. Indicações nºs 285 e 286/2017 de autoria do
vereador Sr. Paulo Chagas, que solicita: Realização de estudo técnico com a
finalidade de viabilizar a conclusão da obra e colocar em funcionamento o poço
artesiano localizado no Bairro Vila Nova e Construção de praça com área de lazer
na Comunidade Santa Rosa de Lima, Distrito Nestor Gomes. Requerimento nº
055/2017 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto, que solicita: Construção de
CEIM no Bairro Ayrton Senna, de acordo com a Lei n° 1.590/2016 – que “Estima a
receita e fixa a despesa do município de São Mateus, para o exercício financeiro de
2017”. Este Requerimento foi retirado da pauta pelo autor. Requerimento nº
056/2017 de autoria da Sra. Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Repasse
financeiro para manutenção e desenvolvimento das atividades do Conselho
Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, de acordo com a Lei n°
1.590/2016 – que “Estima a receita e fixa a despesa do município de São Mateus,
para o exercício financeiro de 2017”. Requerimento nº 057/2017 de autoria do
vereador Sr. Jerri Pereira, que solicita: Construção de unidade de saúde no bairro
SEAC, de acordo com a Lei n° 1.590/2016 – que “Estima a receita e fixa a despesa
do município de São Mateus, para o exercício financeiro de 2017”. Requerimento nº
058/2017 de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro e outros, que solicita: Requer
ao Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, a seguinte providência: que
seja adiada para uma data mais aprazível a sessão itinerante aprovada em sessão
plenária do dia 24 de janeiro do corrente ano, através do Requerimento nº 004/2017,
de autoria do nobre Vereador Paulo Paschoal Chagas. Este Requerimento foi
assinado pelo Sr. Carlos Alberto e não mais pelo Vereador Jozail. Requerimento nº
059/2017 de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro e outros, que solicita: Requer
ao Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, a seguinte providência: que
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seja convocada a Secretária Municipal de Finanças, Sra Ivonete Trés, para
comparecer à Câmara Municipal na sessão ordinária do dia 24 (vinte e quatro) de
abril do corrente ano, para prestar esclarecimentos quanto a real situação financeira
do município. Requerimento nº 060/2017 de autoria do Vereador Aquiles, que
solicita: Requer ao Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, a seguinte
providência: que seja convocado o Secretário Municipal de Administração e
Recursos Humanos, Sr. Saulo Rodrigues Meireles, nomeado por meio do Decreto
8.633/2017, em 02/01/2017, para comparecer à Câmara Municipal na sessão
ordinária do dia 02 (dois) de maio do corrente ano, para prestar esclarecimentos
sobre o descumprimento por parte do chefe do Poder Executivo, da Lei Municipal nº
1.260/2013, datada de 25/07/2013, concernente a nomeação de servidores públicos
condenados em órgão colegiado, malferindo o Art., 1º, II da referida Lei. Moção nº
009/2017 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto, que solicita: VOTO DE
CONGRATULAÇÃO à FARMÁCIA BIOATIVA, pela geração de emprego e renda no
município de São Mateus. Moção nº 010/2017 de autoria do vereador Sr. Jozail do
Bombeiro, que solicita: VOTO DE PESAR aos familiares do Senhor FRANCISCO
CARLOS DO NASCIMENTO, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 15 de
abril de 2017. Discussão e Votação Em Turno Único Projeto de Lei n° 007/2017,
de autoria do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a Participação da População na
Elaboração, Definição e Acompanhamento na Execução do Plano Plurianual das
Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual do município de São Mateus – ES”.
Autoria: Paulo Chagas. DO GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador
Paulo Chagas, que após cumprimentar a todos os presentes, relembrou a aprovação
para o dia 25 deste mês da Sessão Itinerante para o distrito de Nestor Gomes e
agora houve um Requerimento para adiar aquela Sessão, que está sendo
aguardada pela sociedade do local. Ponderou também que alguns funcionários da
Casa já visitaram o local. Demonstrou seu descontentamento com tal requerimento
de adiamento. Ressaltou que a Casa precisa ser ouvida por todos. Questionou,
apesar de sempre ter pregado a paz, o entendimento, se há alguma mágoa pelo seu
voto contrário à derrubada do Decreto de Calamidade Financeira na Sessão
passada. Enfatizou que votou contrariamente à derrubada do Decreto supra para
que houvesse mais tempo para reflexão do assunto. Pediu explicação ao Vereador
Jozail do porque do requerimento para adiar a sessão em Nestor Gomes. Reiterou a
solicitação de que a Sessão fosse mantida, pois é de grande valia para que toda a
população, inclusive a de Nestor Gomes, possa ouvir a Casa e a Casa possa ouvir a
população; Logo em seguida o Sr. Presidente disse que uma dos motivos do
adiamento da Sessão Itinerante seria a vinda da Secretária de Finanças do
Município nesta Casa no dia 25 e também pelo fato das notícias que as redes
sociais tem propagado difamando esta Casa de Leis, não sendo possível garantir
assim a segurança dos que se deslocarão para aquela localidade; O Sr. Presidente
sugeriu que todos os Vereadores, juntamente com o Sr. Vereador Jozail, autor da
Moção, assinassem o Voto de Pesar à família do Sr. “Chiquinho” falecido
recentemente. Teceu alguns comentários sobre a vida pessoal e profissional do
falecido, direcionando à família os votos de pesar; Após o Vereador Jozail tomou a
palavra e após cumprimentar a todos os presentes se dirigiu ao Vereador Paulo
Chagas e disse que o Requerimento da Sessão em Nestor Gomes foi votado por 8
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Vereadores tendo em vista a vinda da Secretária de Administração do Município e
que não houve nada pessoal no pedido. Em seguida fez a leitura de uma carta
escrita pelo Deputado Federal Tiririca, em que revela sua frustração com o meio
político brasileiro. O Vereador ressaltou a importância do voto e da retirada dos
corruptos da política brasileira. Disse que não tem vontade de se reeleger mais que
irá honrar os 4 anos de mandato; Após a Vereadora Jaciara tomou a palavra e após
saudar a todos os presentes reiterou o que o Vereador Jozail disse e enfatizou que a
culpa é de todos indistintamente e não da direita ou da esquerda, mas a mídia vem
atacando com muita veemência a Esquerda, quando a direito também vem
aparecendo nos escândalos de corrupção. Disse também que a mídia vem
escondendo nomes dos corruptos de Direita. Reforçou que a mídia não tem nada de
parcial e escolhe de quem vai falar e aponta o dedo para onde quer e esconde quem
quer esconder. Reforçou a fala de que a Esquerda é atacada a todo momento; O Sr.
Presidente tomou a palavra e assim disse, in verbis: eu quero aqui destacar a
presença do Sr. Francisco, membro do conselho do idoso, de CEPAF e do Centro
de Convivência de Guriri, quero destacar a presença dele aqui a pedido do Vereador
Francisco Amaro, seja bem vindo à esta Casa, volte sempre, traga mais 10 na
próxima Sessão que é bom. Só fazendo um comentário aqui na fala da Vereadora
Jaciara, Vossa Excelência tem razão, eu só não concordo, apesar de ser
botafoguense, é acabar com a vida do Flamengo, aí arrebentou depois com a torcida
do Corintians. Os 03 partidos mais corruptos desta nação, eles usaram a proporção
de identificar os partidos pelos times de futebol do Brasil. E dentro dos times eles
escolheram de acordo com o maior volume de corrupção os times de maior torcida,
uma comparação infeliz, eu acho, que não tem nada a ver a torcido do flamengo
com o que estão fazendo, roubando este país. Mas eu lembrei aqui dos 3 primeiros
que dão destaque, apesar de que o Botafogo, se eu não me engano é o PSD, está
começando a roubar pouco, mas o Flamengo é o PT, o Corintian é o PSDB, o
Inernacional de Porto Alegre é o PMDB, o PSD é o Botafogo. O PSB, o meu partido,
na verdade ele pode ser qualquer time, mas tem corruptos também como o seu deve
ter (respondendo à uma pergunta da platéia). Eu só gostaria de falar para vocês. Eu
leio jornais todos os dias, eu assisto jornais, realmente é deprimente o que acontece
com nosso pais. O maior esquema de corrupção já montado no mundo. Todos os
partidos, sem exceção, tem políticos envolvidos. Quanto maior o partido, quanto
maior o número de representantes no Congresso Nacional, Câmaras e Senado, nas
Assembléias, tem mais corrupto. E eu fico aqui pensando e vou falar para os
Senhores aqui a verdade daquilo que eu entendo um pouco da política, é o povo
pagando sempre. A maior taxa de impostos do mundo é no Brasil. A maior taxa de
juros do mundo é no Brasil. O país que é mais corrompido no mundo e o Brasil. E aí
é a oportunidade que o nosso Poder, somos constituídos de três Poderes, o
Executivo, o Legislativo e o Judiciário, de passar o Brasil a limpo, mas quem é que
faz as Leis neste país? São os políticos e eu ouvi uma entrevista de um Juiz onde
ele disse, Vereador Jozail, que daqueles ali citados para serem julgados na primeira
instância, corre o risco de dar cinco anos e terminar tudo em pizza. Aqueles que
estão fazendo a delação estão devolvendo 20 a 30% do que roubaram e vão pra
dentro de suas mansões em condomínios fechados no Rio e São Paulo e de parte
do Brasil viver uma vida maravilhosa enquanto o povo sofre e está aqui pagando um
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preço caro. Porque se uma pessoa, Vereador, entrar em um supermercado, que
hora ou outra eu vejo isso, e se ele for lá e afanar um pacote de biscoito. Esses dias
um foi lá e afanou um pedaço pequeno de carne, falaram que era picanha, mas era
costela, me falaram. Mas rapidamente o 190 comeu, a polícia militar chegou,
prendeu, isso foi matéria no jornal, no rádio, porque um cidadão talvez não tinha o
que comer dentro de casa para dar aos seus filhos, porque os governos não estão
dando condições de gerar emprego e renda, aí ele foi lá e se apoderou de um
pacote de carne. Ele não pegou um litro de bebida, ele não pegou uma caixa de
cerveja, ele pegou um pedaço de carne e levou para casa e foi preso. Esse a justiça
condena, esse a justiça coloca na cadeia, esse a mídia dá uma conotação. Agora os
ladrões, os últimos 05 presidentes da República deste país, os últimos 05, Collor,
Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, todos envolvidos em corrupção e
o atual Michel Temer, 06. Aqui no Estado nós tínhamos a esperança de um Governo
futuro, um Governo diferente, aquele está, o outro está, o outro poderia ser, está, o
outro também que quer ser está e aí eu te pergunto, onde é que vamos arrumar
alguém para ser candidato? Olha a situação difícil. Eu já ouvi até Vereador falar aqui
que tem grandes possibilidades de ser candidato a Governador do Estado porque
ele não é ladrão, não é corrupto, então pode porque para achar honesto para ser
candidato nesse Estado nosso, nesse Município para ocupar um cargo desta
grandeza é muito difícil. E aí eu vou lá na frente e volto aqui. Como disse aqui o
Vereador Amaro na Sessão passada, alguns Vereadores aqui, na verdade não são
alguns não, são todos, aqui não tem exceção, todos os 11 Vereadores de alguma
forma, direta ou indireta, sugeriu ao chefe do Poder Executivo, alguns cargos para
serem ocupados dentro da Prefeitura. Sugeriu sim, não é mentira, é verdade. E aí,
por causa do Decreto, Vereador Paulo Chagas, isso que é levar a coisa a ferro e
fogo. Por causa do Decreto, que nós aprovamos aqui nesta Casa. Nós colocamos as
Coisas nos seus devidos lugares. Eu deixei bem claro aqui no dia que o Decreto
nosso era para trazer de volta o poder que esta Casa tem, porque o nosso Poder foi
usurpado pelo Poder Executivo. Ele baixou um Decreto onde dava poder a ele dele
fazer oque ele bem entendesse dentro do Município de São Mateus. Um cheque
não, um talão de cheque em branco. Mas se ele acha que aqui as coisas vão ser
assim na banda voou, não vai não, Prefeito. Esta Casa está aqui para fazer o papel
dela. E por esse motivo, não vou citar o nome dos Vereadores, mas daqueles oito
que indicou, ele começou a ‘meter’ a caneta e mandar todo mundo embora. Isso é
que é ser vingativo. Mandou me pedir aqui na quinta-feira, a cópia do Decreto na
íntegra, inclusive com a mensagem justificativa para entrar com um Mandado de
Segurança contra esta Casa. Mas eu fiquei sabendo hoje que ele baixou um outro
Decreto dizendo que o Município de São Mateus. Decreto de Calamidade por causa
da seca. Vamos ser honestos, está chovendo gente. E aí eu vou avisar aqui que
quem quiser mandar recado para ele fique a vontade, que a hora que esta casa
estiver de posse do Decreto, apresentarei outro decreto para sustar o Decreto dele.
E eu fiquei sabendo também, se vocês não sabem, que existe uma possibilidade
muito grande dele apresentar um Decreto acabando com o Anuênio e o Descênio do
Servidor Público de São Mateus. É mais um Decreto que esta Casa vai fazer porque
vai defender o interesse do Servidor Público deste Município. Então, eu quero dizer
aos senhores, á imprensa, à mídia, Srs. Vereadores, nós não estamos aqui em uma
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queda de braço, não é isso que nós queremos. Nós queremos governar para São
Mateus, governar com responsabilidade, com verdade. Falei no rádio, na entrevista
que eu dei ao Ronda da Cidade, mandaram pedir uma cópia na íntegra da minha
fala, eu mandei entregar para ficar a vontade. Quer ir para um debate comigo,
Prefeito? Vamos amanhã. Eu abro espaço. Qualquer um do Executivo que se
propor, eu estou à disposição para mostrar que a verdade precisa ser colocada às
claras. Não adianta nós termos lá 15,9 milhões de reais nas contas públicas
enquanto que nós temos mais de 4 mil postes com as lâmpadas queimadas dentro
do Município de São Mateus. Onde nós temos um limpeza de péssima qualidade
dentro do Município de São Mateus. Onde nós temos nas escolas e creches faltando
merenda porque alguns pais estão levando e ainda assim falta. A nossa saúde, os
postos de saúde dos bairros, das comunidades carentes não tem médico. Nós
temos dentro da Prefeitura pessoas que não ocupam nenhum cargo dentro da
Prefeitura mas mandam mais que o Prefeito. Isso não é mentira minha. Nós temos
Secretário de Município, ocupando cargo de Secretário de 06 Secretarias e que tem
condenação transitada em julgado na última instância deste país. Foi em Aracruz, foi
em Vitória no Tribunal de Justiça e foi em Brasília e perdeu agora dia 15 de
Fevereiro. É condenado e aqui absolvido pelo Prefeito ocupando somente 06 ou 07
Secretarias. Isso é um absurdo. Tem um cidadão que trabalhava na Prefeitura de
Sooretama, que não é funcionário é dono de empresa que presta consultoria e
trabalha todos os dias na Prefeitura das 8hs as 18hs, fazendo o que ele bem
entende dentro do Município. E que minha fala conste na íntegra na Ata, por favor,
porque se eles quiserem uma cópia da Ata, pode fornecer, manda o pedido para
mim e eu vou fornecer para eles, eu não tenho o que esconder. Eu não acoito
ladrões, canalhas, vagabundos que vem aqui para o nosso Município ser assaltado.
Não vou permitir isso. Enquanto Vereador eu for, nós não iremos permitir isso. Eu te
garante que alguns estão preparando até o galope (respondendo à comentários da
platéia)”.; Após foi concedida a palavra ao vereador Aquiles, que após saudar todos
os presentes, agradeceu em especial a presença da Sr. Maria Aparecida Boroto, o
filho Ademar Nascimento, a filha Adriana da Silva, a enteada Maiane Boroto,
dizendo que a presença dos mesmos os honra muito, mas que por um motivo muito
triste, que é o Luto do ex Policial Chiquinho, que era uma pessoa muito admirada e
querida pela sociedade mateense. Agradeceu o apoio concedido ao grupo Arte
Assunção da passagem de evangelização da Paixão de Cristo realizada no bairro
Santa Tereza, Ponte, agradeceu também ao Sr. Galvão da empresa Bio Sanear, que
é um dos atores da peça. Disse que se sente envergonhado pelos buracos e
lâmpadas com defeitos no Município, solicitando a presença do Secretário de Obras
para explicar o porque desta situação. Ressaltou a falta de remédios nas farmácias
dos PA’s, enfatizando que isso é uma situação vergonhosa. Mesmo ao procurar o
responsável pela situação não se encontra resposta ou explicação para esta falta de
remédios nos PA’s; O Sr. Presidente fez um aparte para incrementar a fala do
Vereador trazendo á baila que o valor do recurso para Farmácias repassado pelo
Governo Federal ao Município foi de R$ 140.828,00. Reforçou que o problema está
em quem está gerindo este repasse; O Vereador Aquiles retomou a palavra e expôs
a falta de médicos e profissionais de saúde no Município. Ressaltou também que as
pessoas estão se deslocando de longas distâncias para se consultar ou para pegar
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remédios e não são atendidas. Disse que esteve na Prefeitura e ficou sabendo que o
processo para compra dos remédios e foi informado de que estaria no setor de
Licitação, no entanto, ao procurar o setor de Licitação foi informado de que até a
presente data não havia protocolo nenhum . Reforçou a necessidade de convidar o
Secretário de Obras e a Secretária de Saúde para comparecer à esta Casa e
explicar a situação, tendo encerrado sua fala; Em seguida o Sr. Presidente sugeriu
que as indicações e os requerimentos fossem votados em bloco e passou para a
ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente realizou uma inversão na ordem de Votação e
colocou em primeiro lugar a Moção nº 010/2017 de autoria do vereador Sr. Jozail do
Bombeiro, que solicita: VOTO DE PESAR aos familiares do Senhor FRANCISCO
CARLOS DO NASCIMENTO, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 15 de
abril de 2017. Em Discussão: O Vereador Jozail tomou a palavra e, tendo pedido
dispensa das formalidades legais, e discursou sobre a vida exemplar do falecido,
exaltando seu caráter e honestidade, tendo feito um breve histórico sobre a vida
profissional do mesmo; Logo após o Sr. Presidente submeteu em discussão e
votação: Indicações nºs 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276,
277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 e 286/2017. Em DISCUSSÃO: Com a
palavra a Vereadora Jaciara, que após pedir licença das formalidades legais,
explanou sobre a indicação de nº 278. Destacou que a Câmara Municipal tem o
dever de devolver os recursos que ela não utiliza para a Prefeitura. A Vereadora
pleiteia que com essa devolução sejam pagos os Abonos Natalinos aos Servidores
Públicos de São Mateus; O Sr. Presidente tomou a palavra e disse que a sobra de
recursos é proveniente de uma gestão de austeridade. Enfatizou que se propôs
economizar para comprar 10 ambulâncias novas para o Município, que terão bem
mais utilidade quando os Munícipes precisarem. Quanto às verbas indenizatórias
que os Vereadores recebem, o Sr. Presidente enfatizou que se trata de condições
de trabalho para os Vereadores, que precisam ser ressarcidos das despesas.
Afirmou também que além das 10 ambulâncias que serão compradas, a Câmara irá
adquirir 20 motocicletas que serão doadas para a guarda patrimonial do Município e
2 Topiques para a Educação; O Vereador Jorge Recla tomou a palavra e após
cumprimentar a todos, reiterou a retirada da indicação 281 e leu sua nova redação,
pedindo o apoio dos demais pares; Logo após o Vereador Jozail do Bombeiro tomou
a palavra e expôs a indicação 284, ressaltando a necessidade de construção de
uma capela mortuária no bairro de Guriri, que já conta com mais de 30 mil
habitantes, pedindo apoio dos demais Vereadores; O Sr. Presidente tomou a palavra
e disse que a Câmara irá disponibilizar para o ano que vem o valor de R$
250.000,00 para a construção da Capela em Guriri. Ressaltou também a
necessidade de permanência de salva-vidas no balneário mesmo no período de
baixa temporada. Em VOTAÇÃO: Aprovadas por Unanimidade. Após o Sr.
Presidente sugeriu que os Requerimentos fossem votados de forma individual.
Requerimento nº 056/2017 de autoria da Sra. Vereadora Jaciara Teixeira, que
solicita: Repasse financeiro para manutenção e desenvolvimento das atividades do
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, de acordo com a Lei n°
1.590/2016 – que “Estima a receita e fixa a despesa do município de São Mateus,
para o exercício financeiro de 2017”. Com a palavra a Vereadora Jaciara que
também explicou as razões de seu Requerimento. Expôs a necessidade de dar ao
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idoso uma vida digna. O Sr. Presidente disse que a Câmara irá fazer o repasse de
R$ 25.000,00 requerido pela Vereadora Jaciara Teixeira ao Executivo para que o
mesmo faço um bom uso em benefício para os idosos. Em VOTAÇÃO: APROVADO
por unanimidade. Requerimento nº 057/2017 de autoria do vereador Sr. Jerri
Pereira, que solicita: Construção de unidade de saúde no bairro SEAC, de acordo
com a Lei n° 1.590/2016 – que “Estima a receita e fixa a despesa do município de
São Mateus, para o exercício financeiro de 2017”. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO:
Aprovado por unanimidade. Requerimento nº 058/2017 de autoria do Vereador
Jozail do Bombeiro e outros, que solicita: Requer ao Presidente da Câmara
Municipal de São Mateus, a seguinte providência: que seja adiada para uma data
mais aprazível a sessão itinerante aprovada em sessão plenária do dia 24 de janeiro
do corrente ano, através do Requerimento nº 004/2017, de autoria do nobre
Vereador Paulo Paschoal Chagas. Este Requerimento foi assinado pelo Sr. Carlos
Alberto e não mais pelo Vereador Jozail. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO:
Aprovado com os votos contrários dos Vereadores Francisco Amaro, Paulo Pascoal
Chagas e Jaciara Teixeira. Requerimento nº 059/2017 de autoria do Vereador
Jozail do Bombeiro e outros, que solicita: Requer ao Presidente da Câmara
Municipal de São Mateus, a seguinte providência: que seja convocada a Secretária
Municipal de Finanças, Sra Ivonete Trés, para comparecer à Câmara Municipal na
sessão ordinária do dia 24 (vinte e quatro) de abril do corrente ano, para prestar
esclarecimentos quanto a real situação financeira do município. Aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 060/2017 de autoria do Vereador Jozail do
Bombeiro e outros, que solicita: Requer ao Presidente da Câmara Municipal de São
Mateus, a seguinte providência: que seja convocado o Secretário Municipal de
Administração e Recursos Humanos, Sr. Saulo Rodrigues Meireles, nomeado por
meio do Decreto 8.633/2017, em 02/01/2017, para comparecer à Câmara Municipal
na sessão ordinária do dia 02 (dois) de maio do corrente ano, para prestar
esclarecimentos sobre o descumprimento por parte do chefe do Poder Executivo, da
Lei Municipal nº 1.260/2013, datada de 25/07/2013, concernente a nomeação de
servidores públicos condenados em órgão colegiado, malferindo o Art., 1º, II da
referida Lei. O Presidente explicou que esse requerimento seria de autoria do
Vereador Aquiles e elogiou o mesmo por ter elaborado a Lei da Ficha Limpa aqui no
Município de São Mateus. Em DISCUSSÃO: Com a palavra o Vereador Aquiles, que
após pediu dispensa das formalidades legais, defendeu seu Requerimento
argumentando que a Lei não está sendo cumprida em nenhum âmbito da
Federação, pedindo apoio aos seus pares. Em VOTAÇÃO: Aprovado por
unanimidade. Moção nº 009/2017 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto, que
solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO à FARMÁCIA BIOATIVA, pela geração de
emprego e renda no município de São Mateus. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO:
Aprovada por unanimidade. Projeto de Lei n° 007/2017, de autoria do Poder
Legislativo, que “Dispõe sobre a Participação da População na Elaboração,
Definição e Acompanhamento na Execução do Plano Plurianual das Diretrizes
Orçamentárias e do Orçamento Anual do município de São Mateus – ES”. Autoria:
Paulo Chagas. O Sr. Presidente fez a leitura integral do projeto de Lei. Em
DISCUSSÃO: O Vereador Paulo Chagas tomou a palavra e defendeu seu
Requerimento, argumentando que é o momento mais efetivo de discutir o orçamento
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do Município. Ressaltou que muitas obras são prometidas mas não são cumpridas e
por isso é preciso que haja previsão no orçamento. Enfatizou que não se pode ter
um orçamento enganativo. Expôs que não se pode permitir que pessoas venham de
fora e tentem fatiar o Município e o orçamento tem o poder de impedir isso. Reiterou
que é hora de se fazer cumprir o que foi prometido. Em VOTAÇÃO: Aprovado por
unanimidade. COMUNICADO DE LIDERANÇA. Com a palavra o Vereador Amaro
que, após saudar a todos, comunicou e convidou todos os Vereadores e Lideranças
sobre uma reunião que acontecerá às 19hs no dia 19/04 na Comunidade Divino
Espírito Santo onde estarão presentes o Coronel Paulo Duarte e o Capitão Ronaldo
onde será tratado o assunto da Segurança Pública de todo o Município, como dos
roubos, assaltos e furtos à residências. Não havendo mais nada a tratar, o Sr
Presidente
declarou
encerrada
a
presente
Sessão,
para
constar,
eu................................................, Ajalírio Caldeira Varges - Secretário, conferi a
presente Ata, que por estar em conformidade será assinada por mim, pelo Sr
Presidente e demais membros da mesa.
CARLOS ALBERTO G. ALVES
Presidente
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