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Ata nº 048/2017 da Sessão Ordinária, realizada aos 03 (três) dias do mês de 
outubro 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. 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 10 (dez) Srs. Vereadores: Ajalírio Caldeira, 
Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Francisco Amaro, Jaciara Teixeira, 
Jorge Recla, Doda Mendonça, Jozail Fugulim e Paulo Chagas, com exceção do Sr. 
Vereador Jerri Pereira afastado de suas funções por força de liminar. Assim 
constatado, o Sr. Presidente convidou o Sr. Vereador Paulo Chagas 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: PODER EXECUTIVO:  Expediente 
OF/PMSM/SMGAB N°594/2017, protocolizado sob o n° 001443/2017, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta da Indicação n° 588/2017 de 
autoria do Vereador Doda Mendonça. Expediente OF/PMSM/SMGAB N°595/2017, 
protocolizado sob o n° 001444/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha Resposta da Indicação n° 587/2017 de autoria do Vereador Doda 
Mendonça. Expediente OF/PMSM/SMGAB N°593/2017, protocolizado sob o n° 
001445/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta da 
Indicação n° 586/2017 de autoria do Vereador Doda Mendonça. Expediente 
OF/PMSM/SMGAB N° 596/2017, protocolizado sob o n° 001446/2017, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei n° 1.614/2017. Leitura da Lei N° 
1.614/2017 que “REVOGA A LEI Nº 1.236/2013, DATADA DE 26 DE ABRIL DE 
2013”. Expediente OF/PMSM/SMGAB N° 597/2017, da Prefeitura Municipal de São 
Mateus, protocolizado sob o n° 001439/2017, que encaminha a essa Casa de Leis, 
para proceder à discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº003/2017. 
Leitura do Projeto de Lei Complementar n° 003/2017, de autoria do Poder 
Executivo, que “ALTERA OS INCISOS II E III DO ARTIGO 201-A DA LEI 
MUNICIPAL Nº 079/89 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE SUAS 
ALTERAÇÕES”. Expediente OF/PMSM/SMGAB Nº 588/2017, da Prefeitura de São 
Mateus, protocolizado sob nº 001438/2017, que encaminha a essa Casa de Leis, 
para proceder à discurssão e votação do Projeto de Lei nº 022/2017. Leitura do 
Projeto de Lei nº 022/2017, de autoria do Poder Executivo, que “AUTORIZA A 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER À 
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS 
TERMOS DO INCISO IX, ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DO INCISO 
VIII DO ART. 116 § 10, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Expediente OF/PMSM/SMGAB Nº 598/2017, da 
Prefeitura de São Mateus, protocolizado sob nº 001440/2017, que encaminha essa 
Casa de Leis, para proceder á discurssão e votação do Projeto de Lei nº 025/2017. 
Leitura do Projeto de Lei nº 025/2017, de autoria do Poder Executivo, que 
“INSTITUI O LICENCIAMENTO AMBIENTAL, A AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 
AMBIENTAIS, O CADASTRO AMBIENTAL DAS ATIVIDADES POTENCIAL OU 
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EFETIVAMENTE POLUIDORAS E/OU DEGRADADORAS E AS NORMAS DO 
PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA, EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA 
MUNICÍPAL DE MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DA LEI Nº 637, DE 23/07/2007 – 
CÓDIGO MUNICÍPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Expediente OF/PMSM/SMGAB Nº 599/2017, da 
Prefeitura de São Mateus, protocolizado sob nº 001441/2017, que encaminha essa 
Casa de Leis, para proceder á discurssão e votação do Projeto de Lei nº 026/2017. 
Leitura do Projeto de Lei nº 026/2017, de autoria do Poder Executivo, que “DISPÕE 
SOBRE A DISPENSA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM CONFORMIDADE 
COM A POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DA LEI Nº 
637, DE 23/07/2007 – CÓDIGO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO 
DE SÃO MATEUS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. DIVERSOS: Expediente, Drº 
Ericsson Pessanha Filho, encaminha na íntegra ao Exmº Senhor Presidente e os 
Edis Vereadores desta Casa de Leis, para ser lido em Sessão e Arquivamento nos 
anais desta casa, o Relatório da Real Participação desta Câmara Municipal no 
Processo de Interiorização da Universidade Federal do Espirito Santo no município 
de São Mateus-ES, no período Legislativo 1989-1992. Expediente protocolado sob 
nº 001463/2017 do Exmº Vereador Jozail do Bombeiro, solicitando o que preceitua o 
Artigo 256 do Regimento Interno desta Casa de Leis , afim que o Senhor Gilmar 
Geraldo Paixão – Gerente da Agência Banco Sicoob de São Mateus, possa fazer o 
uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre o Convite da Paletra “A 
transformação de uma cidade a partir da sociedade: o caso Medellin”, razão pela 
qual se torna plenamente justa a presente solicitação. Proposições sujeitas à 
DISCUSSÃO e VOTAÇÃO: Indicações nºs 710 e 711/2017 de autoria do vereador 
Sr. Ajalirio Caldeira, que solicita: Extensão de rede elétrica com instalação de postes 
com luminárias na Rodovia BR 381 (trecho compreendido entre a Vaversa e 
imediações do antigo Projeto “Quero Viver”) e Construção de varanda na Unidade 
de Saúde do Distrito de Nestor Gomes – Km 41, para melhor acomodação dos 
usuários. Indicações nºs 712 e 713/2017 de autoria do vereador Sr. Antônio Luiz 
Cardoso, que solicita: Construção de CEIM na Comunidade Areinha e Construção 
de Praça na Comunidade Areinha. Indicações nºs 714 e 715/2017 de autoria do 
Vereador Sr. Aquiles, que solicita: extensão de rede elétrica com instalação de 2 
(dois) postes com luminárias na Rua Graciliano Ramos, situada no Bairro Ayrton 
Senna e Reitera a indicação de nº 247/2017, que diz respeito ao reparo da cobertura 
da Unidade de Saúde Verônica Favalessa Pestana, situada no Bairro Santo Antônio. 
Indicações nº 716 e 717/2017 de autoria do Vereador Sr. Carlos Alberto, que 
solicita: Poda das árvores situadas na Rua Manoel Andrade e na Avenida João 
XXIII, no centro da cidade (nas imediações do cemitério) e Conserto da tampa do 
bueiro situado na Rua Coronel Mateus Cunha, no centro da cidade (nas imediações 
da Lanchonete D‟Carrafa). Indicações nºs 718 e 719/2017 de autoria do Vereador 
Sr. Doda Mendonça, que solicita: Construção de colunas no rio do Norte para 
instalação de passarela, interligando as Comunidades Araribá e Santa Maria e 
Construção de campo de futebol society ao lado da quadra poliesportiva da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental “Dora Arnizaut Silvares” – CAIC, situada no Bairro 
Bonsucesso. Indicações nºs 720 e 721/2017 de autoria do vereador Sr. Francisco 
Amaro, que solicita: Aquisição de veículo (tipo van) para atender os pacientes que 
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se submetem a tratamento de hemodiálise e Capina e limpeza do aeroporto de São 
Mateus. Indicações nº 722 e 723/2017 de autoria da Sra. Vereadora Jaciara 
Teixeira, que solicita: Reparo da pavimentação asfáltica da Rua Barão dos Aymorés, 
situada no centro da cidade e Poda das árvores situada no entorno do Centro de 
Vivência Amélia Boroto. Indicações nºs 724 e 725/2017 de autoria do vereador Sr. 
Jorge Recla, que solicita: Patrolamento das estradas situadas na Comunidade Santa 
Luzia – Palmitinho II e Aquisição de área de terra de aproximadamente 15.000m2 
(quinze mil metros quadrados) na Comunidade Santa Rita – Palmitinho II, para 
construção de centro de vivência. Indicações nºs 726 e 727/2017 de autoria do 
vereador Sr. Jozail do Bombeiro, que solicita: Restabelecer os serviços de 
abordagem aos moradores de rua efetuados pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social, no município de São Mateus efetuados e Melhoria da iluminação 
da Praça Mesquita Neto, bem como realização de limpeza, pintura do coreto e 
disponibilização de servidores para garantir a segurança no evento de exposição de 
artesanatos, que acontecerá nos dias 03, 04 e 05 de novembro, do corrente ano. 
Indicações nºs 728 e 729/2017 de autoria do vereador Sr. Paulo Chagas, que 
solicita: Ampliação e reforma da Escola Pluridocente Municipal Patrimônio Córrego 
da Areia e Aquisição de área terra para construção de cemitério no Distrito de Nova 
Aymorés. REQUERIMENTO nº 137 de autoria dos Srs. Vereadores Jorge Recla e 
Antônio Luis Cardoso que solicitam: Envie a esta Casa de Leis, prestação de contas 
dos gastos realizados com à festa da cidade, ocorrida de 20 a 24 de setembro de 
2017, bem como informe qual a receita oriunda de patrocínios, a saber: Informe 
detalhadamente os valores das despesas com divulgação/publicidade (em rádios, 
jornais e televisão; material gráfico e com outdoors); Informe detalhadamente os 
valores das despesas com montagens de estruturas (alugueis: de palcos; 
sonorização; coberturas com pirâmides; coberturas metálicas e camarotes; 
geradores, e com instalação da rede de energia elétrica); Informe detalhadamente 
os valores das despesas com a contratação de bandas, shows, rodeio e outros; 
Informe detalhadamente o valor de qualquer repasse financeiro à entidades ou 
associações envolvidas no evento; Informe os valores arrecadados com a locação 
de espaços para o comércio em geral, informando também a quantidade de espaços 
locados; Informe os valores arrecadados com a venda de camarotes nos shows 
promovidos; Informe detalhadamente os valores arrecadados com locação de 
espaços para expositores, informando a quantidade de expositores participantes; 
Informe os valores arrecadados, pela comissão organizadora, para comercialização 
de bebidas nos dias de festa; Informe os valores repassados pelos patrocinadores e 
demais receitas; Envie, ainda, cópia dos depósitos bancários ou TED‟s 
comprovando o ingresso na receita do município. Moção nº 043/2017 de autoria do 
Vereador Francisco Amaro de Alencar: VOTO DE CONGRATULAÇÃO à Jornalista 
da TV Gazeta, Senhora SERLI SANTOS SILVA, pelos relevantes serviços prestados 
na área de comunicação, no município de São Mateus. Em Turno Único Projeto de 
Lei n° 021/2017, de autoria do Poder Executivo, que “ Dispõe sobre o Plano 
Plurianual para o Período 2018 a 2021”. Ato contínuo, o Sr. Presidente, atendendo à 
Requerimento do Sr. Vereador Josail do Bombeiro, concedeu a palavra ao Sr. 
Gilmar Geraldo da Paixão, Gerente da Agência do Banco SICOB em São Mateus, 
que, de posse da palavra, teceu comentários sobre a palestra “A transformação de 
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uma cidade a partir da sociedade”, tendo assim, encerrado sua fala. Ato contínuo, o 
Sr. Presidente passou a Sessão para o GRANDE EXPEDIENTE: Ato contínuo, o Sr. 
Presidente concedeu a palavra à Sra. Vereadora Jaciara Teixeira, que, após 
cumprimentar a todos, proferiu palavras sobre as ações do Governo na Saúde da 
Família, tendo assim, encerrado sua fala. Ato contínuo, o Sr. Presidente concedeu a 
palavra ao Sr. Vereador Jozail do Bombeiro, que, após cumprimentar a todos, falou 
sobre o serviço de “abordagem de rua” realizado pela Secretaria de Assistência 
Social do Município, tendo assim, encerrado sua fala. Ato contínuo, o Sr. Presidente 
concedeu a palavra ao Sr. Vereador Francisco Amaro, que após cumprimentar a 
todos, fez uma análise da atuação do Poder Executivo e também desta Casa de Leis 
no Município, tendo assim, encerrado sua fala. Ato contínuo, foi dada a palavra ao 
Sr. Vereador Paulo Chagas, que, após cumprimentar a todos, proferiu algumas 
palavras sobre situação dos problemas de Saúde da população no Município de São 
Mateus, tendo assim, encerrado sua fala. 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 710, 711, 712, 713, 714, 715, 
716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728 e 729/2017. Em 
DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovadas por Unanimidade. REQUERIMENTO nº 
137 de autoria do Sr. Vereador Jorge Recla que solicita: Envie a esta Casa de Leis, 
prestação de contas dos gastos realizados com à festa da cidade, ocorrida de 20 a 
24 de setembro de 2017, bem como informe qual a receita oriunda de patrocínios, a 
saber: Informe detalhadamente os valores das despesas com divulgação/publicidade 
(em rádios, jornais e televisão; material gráfico e com outdoors); Informe 
detalhadamente os valores das despesas com montagens de estruturas (alugueis: 
de palcos; sonorização; coberturas com pirâmides; coberturas metálicas e 
camarotes; geradores, e com instalação da rede de energia elétrica); Informe 
detalhadamente os valores das despesas com a contratação de bandas, shows, 
rodeio e outros; Informe detalhadamente o valor de qualquer repasse financeiro à 
entidades ou associações envolvidas no evento; Informe os valores arrecadados 
com a locação de espaços para o comércio em geral, informando também a 
quantidade de espaços locados; Informe os valores arrecadados com a venda de 
camarotes nos shows promovidos; Informe detalhadamente os valores arrecadados 
com locação de espaços para expositores, informando a quantidade de expositores 
participantes; Informe os valores arrecadados, pela comissão organizadora, para 
comercialização de bebidas nos dias de festa; Informe os valores repassados pelos 
patrocinadores e demais receitas; Envie, ainda, cópia dos depósitos bancários ou 
TED‟s comprovando o ingresso na receita do município. Em DISCUSSÃO: Em 
VOTAÇÃO: Aprovado por Unanimidade. Moção nº 043/2017 de autoria do Vereador 
Francisco Amaro de Alencar: VOTO DE CONGRATULAÇÃO à Jornalista da TV 
Gazeta, Senhora SERLI SANTOS SILVA, pelos relevantes serviços prestados na 
área de comunicação, no município de São Mateus. Em DISCUSSÃO: Com a 
palavra o Sr. Vereador Francisco Amaro, que, após pedir licença das formalidades 
legais, disse algumas palavras sobre o histórico de vida da homenageada, 
ressaltando o importante trabalho realizado pela mesma na imprensa, tendo assim, 
encerrado sua fala. Em VOTAÇÃO: Aprovada por Unanimidade. Em Turno Único 
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Projeto de Lei n° 021/2017, de autoria do Poder Executivo, que “ Dispõe sobre o 
Plano Plurianual para o Período 2018 a 2021”. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: 
Aprovado por Unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente, atendendo a 
Requerimento de todos os Srs. Vereadores e da Vereadora Jaciara Teixeira, incluiu 
na pauta desta Sessão a votação em Turno Único do Projeto de Lei nº 022/2017, 
de autoria do Poder Executivo, que “autoriza a contratação, por tempo determinado, 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos 
do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal/88 e do inciso VIII do art. 136, §10, da 
Lei Orgânica Municipal e da outras providências.” Ato contínuo, o Sr. Presidente 
suspendeu a Sessão para que o Projeto de Lei incluído na pauta fosse analisado 
pelas Comissões pertinentes. Retomados os trabalhos, o Sr. Presidente, após 
verificação do quórum legal, colocou em DISCUSSÃO e VOTAÇÃO o Projeto de Lei 
nº 022/2017. Projeto de Lei nº 022/2017, de autoria do Poder Executivo, que 
“autoriza a contratação, por tempo determinado, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso IX do art. 37 da 
Constituição Federal/88 e do inciso VIII do art. 136, §10, da Lei Orgânica Municipal e 
da outras providências.” Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado por 
Unanimidade. Ato contínuo o Sr. Presidente concedeu a palavra à Sra. Serli Santos, 
que após cumprimentar a todos, agradeceu pela homenagem e fez alguns 
comentários sobre o trabalho da imprensa, tendo assim, encerrado sua fala. 
COMUNICADO DE LIDERANÇA. Com a palavra a Sra. Vereadora Jaciara Teixeira, 
que após pedir licença das formalidades legais, leu uma carta elaborada pelo PT 
(Partido dos Trabalhadores) que tinha como tema a Cassação do Prefeito Daniel da 
Açaí. 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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