399

Ata nº 059/2017 da Sessão Ordinária, realizada aos 05 (cinco) dias do mês de
dezembro de 2017 (dois mil e dezessete), às 18:00 (dezoito) horas. Reuniu-se na
Câmara Municipal de Vereadores de São Mateus - Estado do Espírito Santo, sob a
Presidência do Vereador Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, e Secretariado pelo
Vereador Sr. Ajalírio Caldeira Varges. Ato contínuo, o Presidente faz a abertura 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 Moreira, Carlos Alberto, Francisco Amaro, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira,
Jorge Recla, Doda Mendonça, Jozail Fugulim e Paulo Chagas. Assim constatado, o
Sr. Presidente convidou o Sr. Vereador Francisco Amaro para que efetuasse a
leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Ato contínuo, o Sr. Presidente solicitou ao
Secretário da Mesa que procedesse a leitura dos expedientes enviados a esta Casa
de Leis, do que constou o seguinte: Leitura da Ata n° 41/2017, considerada
aprovada. PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB
N°737/2017, protocolizado sob o n° 001797/2017, da Prefeitura Municipal de São
Mateus, que encaminha Resposta as Indicações n°s 857 à 878/2017, de autoria dos
Vereadores: Ajalirio Caldeira, Aquiles Moreira da Silva, Antônio Luiz Cardoso, Carlos
Alberto, Doda Mendonça, Francisco Amaro de A. Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri
Pereira, Jorge Recla, Jozail do Bombeiro, Paulo Chagas. Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N°731/2017, protocolizado sob o n° 001798/2017, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta as Indicações n°s 836 à
856/2017, de autoria dos Vereadores: Ajalirio Caldeira, Aquiles Moreira da Silva,
Antônio Luiz Cardoso, Carlos Alberto, Doda Mendonça, Francisco Amaro de A.
Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla, Jozail do Bombeiro, Paulo
Chagas. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°743/2017, protocolizado sob o
n° 001800/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta
as Indicações n° 744/2017, de autoria do Vereador: Jerri Pereira. Leitura do
expediente OF/PMSM/SMGAB N°744/2017, protocolizado sob o n° 001801/2017,
da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta as Indicações n°
704 /2017, de autoria do Vereador: Jorge Recla. Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N°741/2017, protocolizado sob o n° 001802/2017, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta as Indicações n°s 700, 763 e
759/2017, de autoria do Vereadores: Carlos Alberto, Francisco Amaro de A. Oliveira.
Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°740/2017, protocolizado sob o n°
001803/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta as
Indicações n°s 738 e 739/2017, de autoria do Vereador: Doda Mendonça. Leitura do
expediente OF/PMSM/SMGAB N°742/2017, protocolizado sob o n° 001804/2017,
da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta as Indicações n°
748 /2017, de autoria do Vereador: Jozail do Bombeiro. Leitura do expediente
OF/PMSM/FMAS N°1168/2017, protocolizado sob o n° 001836/2017, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta ao Requerimento n° 142 /2017,
de autoria do Vereador: Antonio Luiz Cardoso. Seguindo para o PODER
LEGISLATIVO: Leitura do expediente protocolado sob nº 001824/2017 do Exmº
Vereador Paulo Paschoal Chagas, solicitando o que preceitua o Artigo 256 do
Regimento Interno desta Casa de Leis, afim que o Senhora Priscyla Correia Pereira
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– Assistente de Suporte em Desenvolvimento Rural Incaper, possa fazer o uso da
Tribuna Popular para proferir pronunciamento referente ao Projeto Dom Helder
Câmara, razão pela qual se torna plenamente justa a presente solicitação. Leitura do
expediente protocolado sob nº 001835/2017 do Exmº Vereador Jerri Pereira,
solicitando o que preceitua o Artigo 256 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
afim que o Senhor Benedito Barbosa Filho – Vice-Presidente da ACORSAM –
Associação de Corredores de Rua do Município de São Mateus, possa fazer o uso
da Tribuna Popular para proferir pronunciamento de agradecimento aos Vereadores,
razão pela qual se torna plenamente justa a presente solicitação. Leitura do
expediente protocolado sob nº 001813/2017 do Exmº Vereador Aquiles Moreira da
Silva, solicitando o que preceitua o Artigo 256 do Regimento Interno desta Casa de
Leis, afim que o Senhor Sandro Rogério Xavier Fernandes – Jornalista, possa fazer
o uso da Tribuna Popular para proferir pronunciamento com relação a volta dos
Bidocentes, razão pela qual se torna plenamente justa a presente solicitação.
Proposições sujeitas à DISCUSSÃO e VOTAÇÃO: Indicações nº 901 e 902/2017 de
autoria do vereador Sr. Ajalírio Caldeira, que solicita: Cascalhamento da ladeira
situada no Córrego da Tiquiera próximo à Igreja Bom Pastor e Conclusão da rede
elétrica com instalação de postes com luminárias no assentamento córrego da areia
até o córrego da onça. Indicações nº 903 e 904/2017 de autoria do vereador Sr.
Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Pavimentação ou calçamento do trecho que
interliga os bairros Morada do Ribeirão e Bairro Jaqueline e Termino do calçamento
da Avenida Esbertalina Barbosa Damiani, localizada no Bairro Guriri, no trecho
compreendido entre as proximidades do antigo Praiano até o Bosque da Praia.
Indicações nº 905 e 906/2017 de autoria do vereador Sr. Aquiles Moreira, que
solicita: reconstrução da parte do muro da EMEF Bonsucesso que foi derrubada
para a perfuração do poço artesiano e término do recapeamento asfáltico na
Avenida Dom José Dalvit, preferencialmente nas proximidades do semáforo.
Indicações nº 907 e 908/2017 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto Gomes
Alves, que solicita: sistema de drenagem na Avenida Oceano Índico, Guriri e poda
das árvores na Avenida Jones dos Santos Neves, Bairro Sernamby, em frente à
Rádio Kairós. Indicações nº 909 e 910/2017 de autoria do vereador Sr. Doda
Mendonça, que solicita: Substituição de 3 (três) postes de madeira por postes de
concreto na Rua Dom José Dalvit, em frente à Igreja Batista do Calvário e Limpeza e
capina em forma de mutirão na comunidade de Santa Maria, Distrito de Itauninhas.
Indicações nº 911 e 912/2017 de autoria da Sra. Vereadora Jaciara Teixeira, que
solicita: Que a Prefeitura de São Mateus restaure a ciclovia e acostamento da
Avenida Dom José Dalvit do bairro Santo Antônio e Que a Prefeitura de São Mateus
notifique a Viação São Gabriel LTDA para que retome imediatamente a linha São
Mateus x Urussuquara de acordo com a cláusula XV, item 15.2.2 do contrato nº
037/2016. Indicações nº 913 e 914/2017 de autoria do Sr. vereador Jerri Pereira,
que solicita: Calçamento da rua Pedro Alves Ribeiro, Guriri, lado Sul, contemplando
desde a Rodovia Othovarino Duarte Santos, até o final e Construção e
funcionamento de uma Unidade de Saúde na Comunidade Divino Espírito Santo.
Indicações nº 915 e 916/2017, de autoria do Sr. vereador Jorge Recla, que solicita:
Reitera a indicação nº 216/2017, que diz respeito a aquisição de um ônibus para
atender as famílias carentes do município, quando da realização de cortejo fúnebre
e Elaboração de cronograma mensal e programação dos serviços a serem
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executados pelas equipes Padrão- (capina, retirada de areia e pintura de meio fio);
Equipe de Varrição(varrição). Equipe Mecanizada- (retirada de entulho), durante a
vigência do contrato da empresa Fortaleza Ambiental. Indicações nº 917 e
918/2017, de autoria do Sr. Vereador Jozail Fugulim, que solicita: Cobertura do
coreto da Praça Vinícius Cavaleiro Milleri e Instalação de bebedouros públicos nas
Unidades de Saúde do município. Indicações nº 919 e 920/2017, de autoria do Sr.
Vereador Paulo Chagas, que solicita: realizar um mutirão na Região do Distrito de
Nestor Gomes com a equipe da Secretaria de Assistência Social e Extensão do
AMA – Central de agendamento para o Distrito de Nestor Gomes. Requerimento nº
146/2017, de autoria do Sr. Vereador Jorge Recla, que solicita: Que o Poder
Executivo Municipal, remeta a esta Casa de Leis cópias das três últimas medições,
incluindo partes diárias, devidamente assinadas pelo secretário e o fiscal do contrato
firmado entre o Município e a empresa Bio Sanear. Moção nº 060/2017, de autoria
do Sr. Vereador Ajalírio Caldeira, que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao Sr.
GILSON FIRME pela prestação de serviços à comunidade. Moção nº 061/2017, de
autoria do Sr. Vereador Antônio Luis Cardoso, que solicita: VOTO DE
CONGRATULAÇÃO ao Sr. ITAMAR CASAGRANDE, Diretor Presidente da Rede
de Supermercados Casagrande, pelo aniversário de 22 anos de atividades em São
Mateus no mês de Setembro. Moção nº 062/2017, de autoria do Sr. Vereador Carlos
Alberto Gomes Alves, que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao GRUPO
CICLISTAS DE CRISTO, pelos relevantes serviços prestados à comunidade
mateense. Moção nº 063/2017, de autoria do Sr. Vereador Francisco Amaro, que
solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO à Sra. NILSA BATISTA COSTA DE
NOVAIS, pelos títulos esportivos conquistados. Em Turno Único Projeto de Lei Nº
031/2017 que “DENOMINA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL
(CEIM) XIII DE SETEMBRO”, do Poder Executivo, com Parecer Favorável da
Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Ato
contínuo, ao finalizar a leitura da pauta, o Sr. Presidente relata um ofício enviado
pela Secretária de Ação Social Ana Paula Pessanha, para conhecimento dos nobres
pares e relembra o requerimento nº 1942/2017 em que a Casa de Leis solicitava que
a mesma estivesse presente na Sessão para dar esclarecimento aos Edis, e ela
contestou, alegando que protocolou um ofício nesta Casa, para que enviassem a ata
da Sessão em que esteve presente e após a entrega, e retornaria para outros
esclarecimentos. O presidente, em conjunto com os demais pares, alegaram que
não seria mais necessário que ela se fizesse presente. E se a mesma continuar
Secretária deste município, as medidas cabíveis serão tomadas pela mesa diretora e
pela Procuradoria desta Casa, atendendo à solicitação do Sr. Vereador Antônio Luiz
Cardoso. Ato contínuo, o Sr. Vereador Aquiles Moreira infra firmado no uso de suas
atribuições legais, solicita o uso da Tribuna na segunda parte do Pequeno
Expediente para que Sandro Rogério Xavier Fernandes, jornalista, para que possa
proferir um pronunciamento. Deferido, porém cancelado por sua ausência. Ato
contínuo, José Carlos, vice prefeito e secretário de obras pediu o uso da palavra e
lhe foi concebido e agradeceu pela consideração de todos vereadores pela
oportunidade e comentou sobre o ano em que esteve à frente da secretaria.
Apresentou João Scardini, subsecretário de infraestrutura, quem faz controle do lixo,
pesagem, e alega que ele está aberto para qualquer tipo de esclarecimento. Termina
dizendo que só tem a agradecer. Ato contínuo, Paulo Chagas pede para que o Sr.
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Rosivaldo Tonetto faça o uso da Tribuna como representante da Incaper, e fala
sobre o Projeto Dom Helder Câmara, razão pela qual torna-se justa a presente
solicitação. Pedido deferido. Passando a palavra para Rosivaldo Tonetto, após
cumprimentar todos, tece comentários sobre o projeto, e fala sobre a pessoa “Helder
Câmara” e o porquê da homenagem. Tem como objetivo mudar o semiárido do
Brasil e o combate à pobreza. Agradece a todos e encerra sua fala. Ato contínuo, à
pedido do Vereador Jerri Pereira, a fala é concebida para Benedito Barbosa Filho,
vice presidente da ACORSAM, que agradece pelo apoio recebido pelos nobres Edis
na Primeira Corrida da Independência e pede que o apoio permaneça no próximo
ano. À pedido de Jorge Recla e Antônio Luiz Cardoso, a palavra é concebida para
Rosimery Maria de Jesus, que tece comentários sobre segurança pública, agradece
aos todos vereadores por proporcionarem a experiência da arte e cultura nas
escolas de educação infantil, destacando a importância no processo de
desenvolvimento das crianças. Mas o que motivou a presença da mesma foi o roubo
de sua moto, e reclamar do atendimento na polícia civil, destacando o fato de sua
indignação para com estabelecimento que a recebeu e propondo uma audiência
pública, para que solicitasse o delegado que veiculasse nos meios de comunicação
os horários de atendimento e que viabilizasse uma formação mais humana nesse
espaço que recebe com frequência pessoas com direitos violados e vulneráveis. Ato
continuo, o Vereador Jozail recorda que fizeram requerimento sobre uma audiência
pública no município para tratar assuntos da segurança e comenta sobre o DPJ da
cidade mas reforça o pedido da Rosemery no que tange a segurança da cidade. Não
constando mais ofícios do uso da Tribuna no Pequeno Expediente, inicia-se o
GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra do Sr. Vereador Francisco Amaro, que
cumprimenta todos presentes, salda a imprensa e leva um assunto relacionado à
saúde, sobre uma visita na UPA, e relata que devia ser mantida e administrada pelo
governo, mas alega que o município que está carregando, pede aos demais pares
para que possam acompanhar e colocar realmente em funcionamento, desafogando
a questão da saúde do município. Ato contínuo, Jaciara Teixeira faz uso da Tribuna,
que faz um comentário também em relação à UPA, instrui à ocupação e resistência
no espaço, trabalhando e melhorando o atendimento. Mas o assunto principal que
ela foi tratar é sobre a aprovação da lei dos idosos, e remete à Viação São Gabriel,
que não está cumprindo a lei, mas que, em contrapartida, o governador encaminhou
para Assembleia um comunicado de gratuidade aos idosos a partir de 60 (sessenta)
anos para as linhas intermunicipais, e agradece por estarem obedecendo o que diz o
estatuto do idoso e ressalta que a Câmara precisava ter ciência sobre o que a
empresa vinha fazendo com os idosos. Ato contínuo, o Vereador Paulo Chagas faz o
uso da palavra, ajustando assuntos no tocante do projeto Dom Helder Câmara, e
explica que há relevância nele, porque é difícil fazer a diferença com quem ganha
menos, mas que é o intuito do projeto, resgatar as pessoas que estão cada dia mais
excluídas da receita, sobretudo com a agricultura, esclarece que ainda é pouco mas
que já faz a diferença para agregar força as comunidades rurais. Dependendo do
esforço dos vereadores, para que esse projeto possa ser desenvolvido e
sustentável. Ato contínuo, o Sr. Presidente sugeriu que as indicações fossem
votadas em bloco, não havendo manifestação contrária por parte dos Senhores
Vereadores, passando assim para a ORDEM DO DIA: Submeteu em discussão e
votação: Indicações nºs 901, 902, 903, 904, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913,
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914, 915, 916, 918, 919 e 920/2017. Em DISCUSSÃO: Com a palavra da Vereadora
Jaciara, que fala de suas indicações, ressalta a importância, e pede o voto dos
demais. Ato contínuo, com a palavra do Sr. Vereador Jorge Recla, que ressalta a
quantidade de vezes que propôs a indicação 915/2017, demonstrando sua
indignação e falta de respeito com as famílias deste município. Ato contínuo, com a
palavra do Sr. Vereador Aquiles Moreira, que pede dispensa das formalidades e fala
de sua indicação e repúdio também por não ser atendido, tentando concretizar sua
proposição. Pedindo voto favorável às indicações. Ato contínuo, com a palavra do
Sr. Vereador Jozail do Bombeiro, que demonstra indignação com o descaso dos
profissionais da área da saúde e por este motivo faz sua indicação. Ato contínuo,
com a palavra do Sr. Vereador Paulo Chagas, que pede dispensa das formalidades
e referencia suas indicações e fala do que nelas estão dispostas. Pede o voto dos
vereadores e encerra sua fala. Em VOTAÇÃO: Aprovadas por Unanimidade.
Requerimento nº 146/2017, de autoria do Sr. Vereador Jorge Recla, que solicita:
Que o Poder Executivo Municipal, remeta a esta Casa de Leis cópias das três
últimas medições, incluindo partes diárias, devidamente assinadas pelo secretário e
o fiscal do contrato firmado entre o Município e a empresa Bio Sanear. Em
DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado com votos contrários dos vereadores Doda
Mendonça, Francisco Amaro e Paulo Chagas. Moção nº 060/2017, de autoria do Sr.
Vereador Ajalírio Caldeira, que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao Sr.
GILSON FIRME pela prestação de serviços à comunidade. Em DISCUSSÃO: Com a
palavra do autor, Ajalírio, que agradece por sua solidariedade para a cidade. Ato
contínuo, com a palavra do homenageado, que diz estar muito feliz e agradece
imensamente pelo voto de congratulação. Em VOTAÇÃO: Aprovada por
Unanimidade. Moção nº 061/2017, de autoria do Sr. Vereador Antônio Luis
Cardoso, que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao Sr. ITAMAR
CASAGRANDE, Diretor Presidente da Rede de Supermercados Casagrande, pelo
aniversário de 22 anos de atividades em São Mateus no mês de Setembro. Em
DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovada por Unanimidade. Moção nº 062/2017, de
autoria do Sr. Vereador Carlos Alberto Gomes Alves, que solicita: VOTO DE
CONGRATULAÇÃO ao GRUPO CICLISTAS DE CRISTO, pelos relevantes serviços
prestados à comunidade mateense. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovada por
Unanimidade. Moção nº 063/2017, de autoria do Sr. Vereador Francisco Amaro, que
solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO à Sra. NILSA BATISTA COSTA DE
NOVAIS, pelos títulos esportivos conquistados. Em DISCUSSÃO: Com a palavra do
autor da indicação, Francisco Amaro, que destaca que a homenageada foi campeã
estadual, sul americana e campeã mundial em Las Vegas, e a parabeniza por estar
sempre carregando a bandeira de São Mateus e pela persistência em meio às
dificuldades. Em VOTAÇÃO: Aprovada por Unanimidade. Em seguida, o Sr.
Presidente colocou em discussão e votação em Turno Único o Projeto de Lei nº
054/2017, que “INSTITUI A GRATUIDADE DE ENTRADA DE POLICIAIS
MILITARES, POLICIAIS CIVIS, BOMBEIROS MILITARES, AGENTES DA
SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE
IDENTIDADE FUNCIONAL E MEIA ENTRADA AOS SEUS DEPENDENTES ÀS
SESSÕES DE CINEMA, TEATRO, SHOWS, FEIRAS EXPOSIÇÕES, EVENTOS
CULTURAIS E ESPORTIVOS REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo. Autoria: Aquiles, com Parecer
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Favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e
Redação, Comissão de Finanças, orçamento e Fiscalização e Comissão de
Educação, Cultura, Saúde, Agricultura e Meio Ambiente. O vereador Antônio Luiz
Cardoso solicitou vista do Projeto nº 054/2017, por uma sessão devido a extensão
do projeto, sendo deferido pelo Sr. Presidente. Ato contínuo, o Sr. Presidente
concedeu a palavra ao Sr. Vereador Aquiles Moreira, que propôs aos demais pares
que entendam o propósito de seu Projeto de Lei, e diz que está aberto a conversar
sobre o assunto. 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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