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Ata nº 023/2017 da Sessão Ordinária, realizada aos 02 (dois) 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. O 
Sr. Presidente convidou a Sra. Áurea Novais, o Sr. José Carlos Noventa e o 
Secretário de Administração do Município, Saulo Rodrigues Meireles, para 
ocuparem o assento destinado aos convidados da Casa. Assim constatados os 
presentes, o Sr. Presidente convidou o Vereador Sr. Paulo Chagas 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/SMGAB N° 206/2017, protocolizado sob o n° 000615/2017, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, encaminhando a esta Casa Legislativa as Leis n°s 
1.598/2017 e 1.599/2017. Lei n° 1.598/2017, que “Estabelece um Dia de Evento 
Cultural, “Cultura nos Bairros”, nos Bairros Carentes, no município de São Mateus”. 
Lei n° 1.599/2017, que “Dispõe sobre a Obrigatoriedade de Colocação de Placa 
Indicativa de Locação nos Prédios Utilizados pela Administração Públicas Direta, 
Indireta e Autárquias do município de São Mateus, e dá outras providências”. 
PODER LEGISLATIVO. Projeto de Lei n° 009/2017, que “Dispõe sobre Medidas de 
Preservação Ambiental, Plantio e Replantio de Florestas de Eucalipto ou de outras 
Essências Florestais Exóticas para fins e Uso Doméstico ou Industrial no Âmbito do 
município de São Mateus e dá outras providências”. Autoria: Paulo Chagas. Projeto 
de Lei n° 010/2017, que “Dispõe sobre a Proibição do uso de Pulverização aérea de 
Agrotóxicos no Âmbito do Município de São Mateus, e dá outras providências”. 
Autoria: Paulo Chagas. Projeto de Lei n° 011/2017, que “Institui Transição 
Democrática de Governo no município de São Mateus-ES, Dispõe sobre a 
Formação de Equipe de Transição, Define seu Funcionamento e dá outras 
providências”. Autoria: Jorge Recla. Projeto de Lei n° 013/2017, que “Denomina o 
CEIM, Centro de Educação Infantil Municipal, conhecido como Andorinhas, 
localizado no Bairro Cacique, neste município de São Mateus/ES”. Autoria: Jerri 
Pereira e Antonio Luiz Cardoso. Projeto de Lei n° 014/2017, que “Concede 
Descontos de 50% (cinquenta por cento) em Eventos Culturais Artísticos, Esportivos 
e Lazer para “Doadores de Sangue”, e dá outras providências”. Autoria: Jozail do 
Bombeiro. Projeto de Lei n° 015/2017, 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.  DIVERSOS: Proposições sujeitas à 
DISCUSSÃO e VOTAÇÃO: Indicações nºs 306 e 307/2017 de autoria do vereador 
Sr. Ajalirio Caldeira, que solicita: Calçamento da Rua Eufrázio da Rocha, situada no 
Bairro Bela Vista (atrás da Mecânica Alves) e Término do calçamento da Rua 
Nivaldo de Souza (trecho que interliga os Bairros Bela Vista e Cacique). Indicações 
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nºs 308 e 309/2017 de autoria do vereador Sr. Antônio Luiz Cardoso, que solicita: 
Reforma e iluminação da quadra poliesportiva da EMEF Guriri, situada no Bairro 
Guriri; e Instalação de playground no CEIM Andorinhas, situado no Bairro Cacique. 
Indicações nºs 310 e 311/2017 de autoria do vereador Sr. Aquiles, que solicita: 
Reparo e pintura da ciclovia da Avenida Dom José Dalvit (trecho compreendido 
entre os Bairros Santo Antônio e Bonsucesso) e Pintura de faixas de pedestre na 
Avenida Dom José Dalvit, no Bairro Santo Antônio (nas proximidades da Unidade de 
Saúde Verônica Favalessa Pestana e EMEF Dora Arnizaut Silvares). Indicações nºs 
312 e 313/2017 de autoria do Vereador Sr. Carlos Alberto, que solicita: Calçamento 
da Rua São Paulo, situada na Comunidade Vargem Grande – Rio Preto e Aquisição 
de área de terra na Comunidade São Benedito – Rodocon, para construção de 
unidade de saúde e perfuração de poço artesiano. Indicações nºs 314 e 315/2017 
de autoria do Vereador Sr. Doda Mendonça, que solicita: Substituição dos bloquetes 
ou pavimentação asfáltica da Rua Wallas Batista de Oliveira, situada na 
Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas e Construção de vestiário e 
instalação de alambrado no campo de futebol situado na Comunidade Dilô Barbosa, 
Distrito de Itauninhas. Indicações nº 316 e 317/2017 de autoria do vereador Sr. 
Francisco Amaro, que solicita: Calçamento da Rua Maranhão, situada no Bairro 
Litorâneo e Calçamento da Rua Nossa Senhora da Conceição, situada no Bairro 
Litorâneo. Indicações nºs 318 e 319/2017 de autoria da vereadora Sra. Jaciara 
Teixeira, que solicita: Construção de redutor de velocidade na Rua cinco, situada no 
Bairro COHAB (em frente à EMEF Dr. Arnóbio Alves de Holanda) e Capina e 
limpeza das ruas do Bairro Ayrton Senna. Indicações nºs 320 e 321/2017 de autoria 
do vereador Sr. Jerri Pereira, que solicita: Término do calçamento da Rua Nanuque, 
situada no Bairro Aviação e Calçamento da Rua Waldir Bonomo, situada no bairro 
Aviação. Indicações nºs 322 e 323/2017 de autoria do vereador Sr. Jorge Recla, 
que solicita: Pavimentação da Rua Jasmim, situada na Comunidade Jardim 
Eldorado e Regularização fundiária do Bairro Morada do Lago. Indicações nºs 324 e 
325/2017 de autoria do vereador Sr. Jozail do Bombeiro, que solicita: Recapeamento 
asfáltico da Rua Aulo Gélio Oliveira Neves, situada no Bairro Santo Antônio e 
Término do calçamento da Rua Otto Alves Família, situada no Bairro Bela Vista. 
Indicações nºs 326 e 327/2017 de autoria do vereador Sr. Paulo Chagas, que 
solicita: Construção de lombada ou redutor de velocidade na Avenida Espera Feliz, 
entre as Ruas 25 e 26 (em frente a Clínica Atlântico Saúde), localizada no Bairro 
Guriri e Recuperação da pavimentação da Rua 09, situada no Bairro Morada do 
Ribeirão. Requerimento nº 067/2017 de autoria do vereador Sr. Aquiles, que 
solicita: Fiscalização do cumprimento, pelos munícipes, dos dispositivos dos artigos 
16 e 17 da Lei nº 948/2010 – código de postura do município de São Mateus/ES, 
que dizem respeito à limpeza de terrenos situados no perímetro urbano de São 
Mateus. Requerimento nº 068/2017 de autoria dos Srs. Vereadores Jaciara Teixeira 
e Antônio Luiz Cardoso, que solicitam: Convocar o Secretário Municipal de Saúde, 
para comparecer à Câmara Municipal de São Mateus, na sessão ordinária do dia 09 
de maio de 2017, às 18hs. (dezoito horas), para prestar esclarecimentos com 
relação à situação da saúde no município de São Mateus. Requerimento nº 
069/2017 de autoria do Vereador Sr. Jerri Pereira, que solicita: Construção de CEIM 
no Bairro Morada do Lago, de acordo com a Lei n° 1.590/2016 – que “Estima a 
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receita e fixa a despesa do município de São Mateus, para o exercício financeiro de 
2017”. Requerimento nº 070/2017 de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, que 
solicita: Transferência de recursos financeiros para manutenção das atividades da 
Clínica de Fisioterapia, 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 013/2017 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto, que solicita: VOTO 
DE PESAR aos familiares da Senhora ROSITA PESTANA DAHER, em virtude do 
seu falecimento ocorrido no dia 04 de abril do corrente ano. Moção nº 014/2017 de 
autoria da vereadora Sra. Jaciara Teixeira, que solicita: VOTO DE 
CONGRATULAÇÃO ao Sr. ANDRÉ SOUZA, pelos 38 anos dedicados ao esporte no 
município de São Mateus. Em Turno Único Projeto de Lei n° 012/2017, de autoria 
do Poder Legislativo, que “Fica Instituído o dia da Festividade na Comunidade de 
Nova Lima – Distrito de Itauninhas, no município de São Mateus – ES”. Autoria: 
Ajalirio Caldeira. Ato contínuo o Sr. Presidente fez a leitura de 02 (dois) ofícios que 
solicitavam a concessão da Tribuna para a utilização da palavra pela Sra. Alra 
Novaes e pelo Sr. José Carlos Noventa, que foram deferidos no ato. Assim sendo o 
Sr. José Carlos Noventa tomou a palavra na Tribuna e, após cumprimentar a todos 
os presentes, e expôs sua indignação quanto à carga horária à qual apenas alguns 
servidores públicos estão sendo submetidos, qual seja, a carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, enquanto outros servidores lotados na mesma 
Secretaria, no caso, a de Saúde, cumprem apenas 30 (trinta) horas. Reiterou que 
trouxe o assunto à esta Casa para que os Vereadores pudessem debater sobre a 
injustiça que está sendo realizada com estes servidores que tem que trabalhar mais 
horas, pois, em seu entendimento, todos deveriam cumprir a mesma carga horária 
por questão de igualdade tendo assim encerrado sua fala; A seguir, o Sr. Presidente 
concedeu a palavra à Sra. Áurea Novaes que, após cumprimentar a todos, expôs 
sua angústia e tristeza em relação ás perseguições políticas que estão ocorrendo no 
Município. Explicou que apoiou o atual Prefeito quando da campanha eleitoral mas 
está sendo perseguida pela escolha de seu candidato a Vereador. Relatou que após 
um dia de trabalho pesado recebeu no dia de hoje um telefonema da Secretaria de 
Educação dizendo que estava exonerada de seu cargo. Salientou que possui mais 
de 60 (sessenta) anos e que não tem como cumprir com suas obrigações sem seu 
emprego, que perdeu por perseguição política, tendo assim encerrado sua fala; 
Após o Sr. Presidente convidou o Secretário de Administração do Município de São 
Mateus para ocupar a Tribuna. O Sr. Saulo, após cumprimentar a todos os 
presentes, iniciou sua fala se apresentando aos presentes e respondendo às 
perguntas que foram realizadas pelos Vereadores. Falou da atual situação da 
administração do Município, das distribuições das Secretarias, do pagamento de 
pessoal, entre outros assuntos pertinentes ao seu cargo. O Sr. Presidente solicitou 
que a seguinte pergunta realizada pelo mesmo ao Sr. Secretário fosse transcrita na 
íntegra em ata: “Que falasse sobre o parecer jurídico que originou os cortes no 
salário dos servidores públicos do Município de São Mateus, até porque as verbas 
indenizatórias foram direitos adquiridos dos servidores públicos do Município de São 
Mateus foram transformadas através de um parecer jurídico em verbas 
remuneratórias e isso só fez prejudicar o servidor público de São Mateus. Eu 
gostaria de saber baseado em que parecer ? Se foi de um procurador eu gostaria de 
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saber o nome do procurador. Em resposta o Sr. Saulo disse: Essa questão, 
Presidente, nós estamos buscando uma alternativa porque não é objetivo de 
ninguém retirar. A gente sabe que 1.700 (hum mil e setecentas) pessoas foram 
prejudicadas com essa ação. Então, não é objetivo de ninguém tirar ou diminuir 
salário de alguém. Porém, existe um parecer jurídico que fala sobre a questão das 
verbas indenizatórias. Pior do que isto, Presidente, existe uma justificativa quando 
se criou a verba indenizatória falando que era para fugir da questão da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e da questão do INSS. Essa era a justificativa. O parecer 
jurídico foi dado pela procuradoria na figura do Procurador Geral. Prontamente o Sr. 
Presidente perguntou: Quem é o procurador, Excelência? A resposta foi: A Tatiana”. 
Também foi abordado o fato de que muitas pessoas de fora do Município estão 
sendo contratadas pela Prefeitura em detrimento dos munícipes locais. Por motivo 
de problema técnico de falta de energia não foi possível a conclusão da gravação 
para a finalização da digitação dos discursos realizados, razão pela qual os mesmos 
não constam na presente ata. DO GRANDE EXPEDIENTE: O Sr. Presidente 
sugeriu aos Srs. Vereadores Doda Mendonça, Vereador Jozail do Bombeiro que se 
inscreveram para utilizar a palavra no Grande Expediente que declinassem o pedido 
devido ao horário avançado. 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 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 
315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326 e 327/2017. Em 
DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovadas por Unanimidade. Após o Sr. Presidente 
sugeriu que os Requerimentos fossem votados de forma individual. Requerimento 
nº 067/2017 de autoria do vereador Sr. Aquiles, que solicita: Fiscalização do 
cumprimento, pelos munícipes, dos dispositivos dos artigos 16 e 17 da Lei nº 
948/2010 – código de postura do município de São Mateus/ES, que dizem respeito à 
limpeza de terrenos situados no perímetro urbano de São Mateus. Em DISCUSSÃO: 
Em VOTAÇÃO: Aprovado por Unanimidade. Requerimento nº 068/2017 de autoria 
dos Srs. Vereadores Jaciara Teixeira e Antônio Luiz Cardoso, que solicitam: 
Convocar o Secretário Municipal de Saúde, para comparecer à Câmara Municipal de 
São Mateus, na sessão ordinária do dia 09 de maio de 2017, às 18hs. (dezoito 
horas), para prestar esclarecimentos com relação à situação da saúde no município 
de São Mateus. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado por Unanimidade. 
Requerimento nº 069/2017 de autoria do Vereador Sr. Jerri Pereira, que solicita: 
Construção de CEIM no Bairro Morada do Lago, 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 070/2017 de autoria do Vereador Jozail do 
Bombeiro, que solicita: Transferência de recursos financeiros para manutenção das 
atividades da Clínica de Fisioterapia, 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. 
Moção nº 013/2017 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto, que solicita: VOTO 
DE PESAR aos familiares da Senhora ROSITA PESTANA DAHER, em virtude do 
seu falecimento ocorrido no dia 04 de abril do corrente ano. Em DISCUSSÃO: Em 
VOTAÇÃO: Aprovado por Unanimidade. Moção nº 014/2017 de autoria da 
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vereadora Sra. Jaciara Teixeira, que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao Sr. 
ANDRÉ SOUZA, pelos 38 anos dedicados ao esporte no município de São Mateus. 
Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado por Unanimidade. Em Turno Único 
Projeto de Lei n° 012/2017, de autoria do Poder Legislativo, que “Fica Instituído o 
dia da Festividade na Comunidade de Nova Lima – Distrito de Itauninhas, no 
município de São Mateus – ES”. Autoria: Ajalirio Caldeira. 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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