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Ata nº 027/2017 da Sessão Ordinária, realizada aos 23 (vinte e três) dias do mês de
maio 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 Ajalirio Caldeira. 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 11 (onze) Srs. Vereadores: Ajalirio Caldeira,
Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Francisco Amaro, Jaciara Teixeira,
Jerri Pereira, Jorge Recla, Doda Mendonça, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas.
Assim constatados os presentes, o Sr. Presidente convidou o Vereador Sr. Aquiles
para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. A seguir o Sr
Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que procedesse a leitura dos
expedientes enviados a esta Casa de Leis que constou o seguinte: PODER
EXECUTIVO: Expediente OF/ PMSM/SME/ N° 538/2017, protocolizado sob o n°
000714/2017, da Secretaria Municipal de educação, onde Solicita um representante
da Câmara Municipal de São Mateus para compor a Comissão Permanente de
Elaboração, Reestruturação e Implementação do Plano de Carreira e remuneração
dos Profissionais da educação Básica e Superior Pública, conformidade com o que
estabelece a também na Meta 18 do Plano Nacional de Educação, Lei Federal Nº
13.005/2014. O Sr. Presidente indicou o Sr. Vereador Jorge Luiz Recla. Expediente
OF/PMSM/SMGAB N° 280/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
protocolizado sob o n° 000710/2017, que encaminha Projeto de Lei n° 013/2017.
Leitura do Projeto de Lei n° 013/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza
Abertura de Crédito Adicional Especial e Dá Outras providências”. PODER
LEGISLATIVO: Expediente COMUNICADO n° CM046966/2017 e CM 036208/2017,
do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, em favor da Prefeitura Municipal de São Mateus
montante de R$ 569.737,84 (Quinhentos e sessenta e nove mil setecentos e trinta e
sete reais e oitenta e quatro centavos). Expediente COMUNICADO n°
CM046967/2017, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, em favor do Conselho de Escola – Escola de 1 e 2
Graus Nestor Gomes montante de R$ 24.000,00 (Vinte Quatro mil reais). Expediente
COMUNICADO n° CM046968/2017, do Ministério da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor do Cons. de Escola da
Escola de 1 e 2 Graus Córrego STA Maria montante de R$ 19.800,00 (Dezenove mil
e Oitocentos reais). Expediente COMUNICADO n° CM046969/2017, do Ministério
da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em
favor do Cons. de Escola da Escola de 1 e 2 Graus Ceciliano Abel de Almeida
montante de R$ 48.000,00 (Quarenta e Oito mil reais). Expediente Protocolado sob
nº 000698/2017 do Centro Educacional Santa Clara e Unopar Universidade
Norte do Paraná, onde vem oferecer uma parceria com descontos proporcionais

0219

nas mensalidades, aos funcionários destas instituição. Expediente OF/359/2017
PRM/SAM/GAB/1º OFICIO, Protocolado sob nº 000730/2017 do Ministério Público
Federal, procurador da República Srº. Jorge Munhós de Souza, informando a que foi
designada a data de 24/05/2017 , nesta Procuradoria da República para a realização
de reunião com o objetivo de tratar questões referente à água potável em São
Mateus – ES, comunica também que foi convidado o Prefeito desta municipalidade,
que este convite seja estendido ao demais Vereadores desta Casa de Leis. O Sr.
Presidente informou que o Promotor Jorge Munhos pediu que a reunião fosse
marcada para outra oportunidade pois o Prefeito estará com um compromisso em
Vitória no dia de amanhã em Vitória e não poderá comparecer à reunião. Expediente
Processo 05022/2016-9, Protocolado sob nº 000733/2017 do Tribunal de Conta do
Estado do Espirito Santo, onde encaminha cópia da Decisão TC-1303/2017,do
Relatório de Auditória 52/2016 e da Instrução Técnica Inicial ITI-30/2017. Expediente
OF/ SAAE/SMA/DIR/0174/2017, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto onde
informa ao Presidente desta Casa, tendo em vista compromisso assumidos
anteriormente à assunção da Direção Geral do SAAE-ES, não podendo comparecer
a Audiência Pública-Salinização da Água que realizarse-á no dia 26/05/2017, indico
para mim substituir o funcionário desta Autarquia Municipal Sr. Arilson da Luz
Mendes. Expediente OF/ CI.005//2017, da “EMEF MARIA DA CUNHA FUNDÃO”,
comunica a realização do VI Arraia da Cumade Maria da Cunha que será realizado
no próximo dia 01 e 02/07/2017. Expediente OF. CMSM/SF Nº 058 /2017,
protocolizado sob nº 712 /2017, onde a Secretaria de Finanças da Câmara de São
Mateus, encaminha Prestação de Contas, contendo: Nota de Movimento Financeiro,
Relatório de Pagamentos e Balancete Analítico da Despesa Orçamentária, referente
ao mês de abril de 2017. DIVERSOS: Proposições sujeitas à DISCUSSÃO e
VOTAÇÃO: Indicações nºs 370 e 371/2017 de autoria do vereador Sr. Ajalirio
Caldeira, que solicita: Instalação de alambrado no campo de futebol do Juventus
Futebol Clube, situado na Comunidade Nova Aymorés – Km 35 e Calçamento da
Rua Projetada, situada na Comunidade Nova Aymorés – Km 35 (atrás do pátio da
subestação da Escelsa). Indicações nºs 372 e 373/2017 de autoria do vereador Sr.
Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Colocarem funcionamento os poços artesianos
situados nos Bairros Santa Tereza (nas proximidades do DER), Cacique (no campo
de futebol) e Cricaré, para atender a população mateense e, em especial, os
moradores dos referidos bairros e Manutenção e reparo dos aparelhos de ginástica
localizados no Centro de Vivência “Amélia Boroto”. Indicação nº 374/2017 de
autoria dos vereadores Srs. Aquiles e Doda Mendonça, que solicitam: Perfuração de
poços artesianos e construção de reservatórios para abastecimento de água nos
Bairros Bonsucesso e Morada do Lago. Indicações nºs 375 e 376/2017 de autoria
do Vereador Sr. Carlos Alberto, que solicita: Recapeamento asfáltico da Avenida
José Tozze, trecho compreendido entre os Bairros Boa Vista e Lago dos Cisnes e
Pintura das faixas de pedestre nas ruas e avenidas situadas no Centro da cidade.
Indicação nº 377/2017 de autoria dos Vereadores Sra. Doda Mendonça e Aquiles,
que solicitam: Perfuração de poços artesianos e construção de reservatório nos
Bairros Santo Antônio e Vitória. Indicações nº 378 e 379/2017 de autoria do
vereador Sr. Francisco Amaro, que solicita: Desapropriação de área de terra na
Comunidade Rio Preto, localizada às margens da Rodovia BR 101, para construção
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de cemitério e Perfuração de poço artesiano na Comunidade dos Laudêncios.
Indicações nºs 380 e 381/2017 de autoria da vereadora Sra. Jaciara Teixeira, que
solicita: Pavimentação asfáltica da Rua Belmiro Bravin, situada no centro da cidade
e Sincronizar os semáforos da Rodovia Othovarino Duarte Santos, nas duas vias, na
altura do Centro de Vivência “Amélia Boroto”. Indicações nºs 382 e 383/2017 de
autoria do vereador Sr. Jerri Pereira, que solicita: Término do calçamento da
Avenida Oceano Índico, lado sul, no Bairro Guriri e Calçamento da Rua Rogério
Campista Correia, lado norte, no Bairro Guriri. Indicações nºs 384 e 385/2017 de
autoria do vereador Sr. Jorge Recla, que solicita: Perfuração de poço artesiano no
Bairro Aroeira e Perfuração de poço artesiano e construção de reservatório de água
na Comunidade São Miguel, Distrito de Nativo de Barra Nova. Indicações nºs 386 e
387/2017 de autoria do vereador Sr. Jozail do Bombeiro, que solicita: Recuperação
da pavimentação asfáltica da Rua Lauro Conde Rodrigues, situada no Bairro Santo
Antônio e Reforma geral do Ginásio Poliesportivo Municipal “Antônio Houri”.
Indicações nºs 388 e 389/2017 de autoria do vereador Sr. Paulo Chagas, que
solicita: Limpeza das ruas situadas em Nestor Gomes – Km 41 e Implantação de
saneamento básico no Loteamento Jardim Eldorado, situado no Bairro Pedra
D‟água. Requerimento nº 079/2017 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto, que
solicita: Repasse financeiro para manutenção do Conselho Tutelar, 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 080/2017 de autoria
dos Srs. Vereadores Jaciara Teixeira e Antônio Luiz Cardoso, que solicitam:
Convocar o Secretário Municipal de Saúde ou seu representante, para comparecer à
Câmara Municipal de São Mateus, na sessão ordinária do dia 06 de junho de 2017,
às 18hs. (dezoito horas), para prestar esclarecimentos com relação à situação da
saúde no município de São Mateus. Requerimento nº 081/2017 de autoria do
Vereador Sr. Jerri Pereira, que solicita: Forneça relatório contendo o nome dos
médicos que atendem em todas as unidades de saúde do município, especificando
suas especialidades ea escala de trabalho, referente ao período de janeiro de 2017
até a presente data. Requerimento nº 082/2017 de autoria do Vereador Jorge
Recla, que solicita: Aquisição de terrenos para construção de casas populares
urbanas no município, 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 083/2017 de autoria do Vereador Sr. Jozail do Bombeiro, que
solicita: Construção de Unidade de Saúde no bairro Novo Horizonte, 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”. Moção nº 018/2017 de autoria do
vereador Sr. Francisco Amaro de Oliveira, que solicita: VOTO DE
CONGRATULAÇÃO ao Senhor ANTÔNIO CARLOS ROBERTO MENDES –
Servidor Público da Prefeitura Municipal de São Mateus, pelos 33 anos de
relevantes serviços prestados neste município. Moção nº 019/2017 de autoria do
vereador Sr. Paulo Chagas, que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao Senhor
ADRIANO BARBOSA MAGDALENA, pela realização da 5ª Mostra de Curtas Araçá.
Em Turno Único Projeto de Lei n° 015/2017, de autoria do Poder Legislativo, que
“Obriga a Transmissão Ao Vivo, por meio da Internet no Portal de Transparência, do
Áudio e Vídeo das Licitações Públicas”. Autoria: Jozail do Bombeiro. Em seguida o
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Sr. Presidente, convidou a Sra. Rosimeri Bredof e o Sr. Ricardo Gobo para
ocuparem os assentos destinados aos convidados para fazerem uso da Tribuna. A
Sr. Rosimeri tomou a palavra e fez uma breve explicação sobre a Miastenia Gravis,
trazendo um breve relato dos sintomas, seqüelas e tratamento. Salientou que só
existe um remédio para tratamento deste problema, que é o remédio Mestinon e que
a medicação está em falta nas farmácias do Município, tanto públicas quanto
particulares. Ressaltou que os portadores da doença estão se mobilizando para que
a medicação não pare de ser produzida e comercializada. Após o Sr. Ricardo Gobo
tomou a palavra e teceu alguns comentários sobre o evento realizado pelo Moto
Clube em Guriri. Salientou o apoio desta Casa, fazendo um breve histórico dos
eventos anteriores. Comentou sobre o impulso que o evento promove na economia
do balneário, a segurança do mesmo bem como o aumento do turismo no Município.
O Sr. Presidente reiterou o apoio ao evento e disse que irá estudar a possibilidade
de criação de um dia comemorativo deste evento. DO GRANDE EXPEDIENTE:
Com a palavra o Vereador Sr. Jozail, que após saudar a todos os presentes, falou
sobre o apoio desta Casa ao evento do Moto Club Águias do Norte, bem como sobre
o clima de harmonia e segurança que permeou todo o evento, desde sua abertura
até o final. Por fim agradeceu ao Sr. Ricardo, Presidente do Moto Club, pela forma
como conduziu o evento, tendo encerrado, assim, sua fala. Após a Sra. Vereadora
Jaciara tomou a palavra e, tendo cumprimentado a todos os presentes, falou sobre
fatos relacionados ao atual Presidente da República, sobre a o Operação Lava-jato e
também sobre as reformas Previdenciárias e Trabalhistas, ressaltando sua
insatisfação sobre o teor das mudanças que poderão ser implantadas com estas
reformas. Ato contínuo o Sr. Vereador Francisco Amaro tomou a palavra e, após
cumprimentar a todos, falou sobre a violência em nosso Município, enfatizando o
jovem que foi assassinado pelo próprio pai, fazendo menção à falta de oportunidade
de educação e trabalho para os jovens. Expôs também a sua insatisfação com a
política no país e no Município, salientando também os problemas com o Poder
Judiciário, que teria aprovado candidaturas que depois seriam impugnadas, trazendo
assim a sensação de falta de segurança jurídica. O Vereador Paulo Chagas,
pedindo um aparte, falou também sobre a necessidade de reformas no Judiciário, na
classe Política e também sobre os ricos pagarem impostos sobre suas fortunas, para
que assim o trabalhador não tivesse que pagar a conta da corrupção,tendo assim
encerrado sua fala. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente sugeriu que as indicações
fossem votadas em bloco. Logo após o Sr. Presidente submeteu em discussão e
votação: Indicações nºs 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381,
382, 383, 384, 385, 386, 387, 388 e 389/2017. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO:
Aprovadas por Unanimidade. Após o Sr. Presidente sugeriu que os Requerimentos
fossem votados em bloco. Requerimentos nº 079, 080, 081 e 082/2017. Em
DISCUSSÃO: Com a palavra a Vereadora Jaciara, que após pedir licença das
formalidades legais, ressaltou a importância de seu Requerimento de número
080/2017 pedindo o voto dos demais pares; Em VOTAÇÃO: Aprovados por
Unanimidade. Moção nº 018/2017 de autoria do vereador Sr. Francisco Amaro de
Oliveira, que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao Senhor ANTÔNIO CARLOS
ROBERTO MENDES – Servidor Público da Prefeitura Municipal de São Mateus,
pelos 33 anos de relevantes serviços prestados neste município. Em DISCUSSÃO:
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Com a palavra o Sr. Veador Francisco Amaro, que após pedir licença das
formalidades legais, teceu algumas palavras sobre a história de vida do
homenageado, bem como dos ótimos serviços prestados pelo mesmo como servidor
público municipal. Em VOTAÇÃO: Aprovada por Unanimidade. O Sr. Antônio Carlos,
homenageado, tomou a palavra na Tribuna e agradeceu a todos pela Moção ora
recebida. Moção nº 019/2017 de autoria do vereador Sr. Paulo Chagas, que
solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao Senhor ADRIANO BARBOSA
MAGDALENA, pela realização da 5ª Mostra de Curtas Araçá. Em DISCUSSÃO:
Com a palavra o Vereador Sr. Paulo Chagas, que após saudar a todos, fez um breve
histórico sobre o homenageado, sobre o Projeto em questão e sobre os benefícios
que este projeto tem oferecido á sociedade mateense. Em VOTAÇÃO: Aprovada por
Unanimidade. Após o homenageado tomou a palavra na Tribuna e após
cumprimentar a todos, explicou a história do Projeto e as dificuldades e vitórias que
tem conseguido com o mesmo. O Sr. Presidente sugeriu que a Câmara Municipal
ofertasse R$ 20.000,00 (vinte mil reais) todos os meses para o Projeto Araçá, o que
foi aprovado por todos os Vereadores. Em Turno Único Projeto de Lei n°
015/2017, de autoria do Poder Legislativo, que “Obriga a Transmissão Ao Vivo, por
meio da Internet no Portal de Transparência, do Áudio e Vídeo das Licitações
Públicas”. Em DISCUSSÃO: Com a palavra o Vereador Jozail do Bombeiro, que
após pedir licença das formalidades legais, ressaltou a importância de seu
requerimento e pediu o apoio dos demais pares para a aprovação do mesmo. Em
VOTAÇÃO: Aprovado por Unanimidade. 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.
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