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Ata nº 017/2017 da Sessão Ordinária, realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de 
março 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, o Sr. Presidente convidou o Vereador Sr. Jorge Recla 
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, do que constou o seguinte: PODER 
EXECUTIVO: Expediente OF/PMSM/SMGAB n° 148/2017, da Secretaria de 
Gabinete, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob n° 00383/2017, 
que esclarece aos Nobres Edis desta Colenda Casa de Leis, que todas as 
Indicações e Requerimentos aprovados nas Sessões Ordinárias, foram distribuídos 
para as Secretarias competentes, para análise e resposta. DIVERSOS: Expediente 
COMUNICADO n° CM020346/2017 e CM24699/2017, 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$ 582.637,18 (quinhentos e 
oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e dezoito centavos). Expediente 
Ofício do Presidente do PHS, Sr. Valdemir Andrade de Santana, protocolizado sob 
n° 000418/2017, onde informa que o Excelentíssimo Sr. Vereador Ajalirio Caldeira 
Vargas que, a partir desta data o mesmo vai exercer a função de Líder do Partido 
nesta Casa de Leis. Expediente Ofício 074/2017 – GAB. DR. JS, do Gabinete do 
Deputado Dr. Jorge Silva – PHS/ES, onde informa ao Excelentíssimo Presidente da 
Câmara Municipal de São Mateus/ES, Sr. Carlos Alberto Gomes Alves sobre os 
pagamentos efetuados recentemente pelo Ministério da Saúde, emenda destinada 
pelo Deputado Federal ao município de São Mateus/ES em 2016 no montante de R$ 
440.130,00 (quatrocentos e quarenta mil e cento e trinta reais). Expediente 
OFÍCIO/PJCSN/N° 346/17, da 5ª Promotoria de Justiça Cível de São Mateus do 
Ministério Público do Espírito Santo, onde o Exmo. Promotor de Justiça Chefe das 
Promotorias de Justiça Cíveis de São Mateus, Dr. Paulo Robson da Silva, informa a 
Promoção de Arquivamento do Inquérito Civil N° 2015.0002.0158-60, referente a 
eventuais irregularidades na alteração da legislação do Plano Diretor Municipal. 
Proposições sujeitas à DISCUSSÃO e VOTAÇÃO: Indicações nºs 201 e 202/2017 
de autoria do vereador Sr. Ajalírio Caldeira Varges, que solicita: Cascalhamento da 
ladeira situada na estrada de acesso ao Assentamento 13 de Setembro, na 
Comunidade Córrego da Areia e Reforma do CEIM Situado no assentamento 13 de 
Setembro, na Comunidade Córrego da Areia. Indicações nºs 203 e 204/2017 de 
autoria do vereador Sr. Antonio Luiz Cardoso, que solicita: Construção de CEIM no 
Bairro Novo Horizonte e Calçamento da Rua Raísa Bastos Magnago, lado norte, no 
Cardoso Bairro Guriri.  Indicações nºs 205 e 206/2017 de autoria do vereador Sr. 
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Aquiles, que solicita: Conclusão da construção da rede de esgoto no Bairro Morada 
do Lago e Regularização fundiária do Bairro Liberdade. Indicações nºs 207 e 
208/2017 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, que solicita: 
Colocação de tampa no bueiro situado na Rua São José, no Bairro Sernamby e 
Reconstrução de uma parte do muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
“Professor João Pinto Bandeira”, localizada no Bairro Carapina (Esta última também 
assinada pelo Vereador Jerri Pereira).  Indicações nºs 209 e 210/2017 de autoria do 
vereador Sr. Doda Mendonça, que solicita: Construção de Unidade de Saúde na 
Comunidade Dilô Barbosa, Distrito de Itauninhas e Construção de Praça com 
Academia Popular na Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas. Indicações 
nºs 211 e 212/2017 de autoria do Vereador Sr. Amaro, que solicita: Perfuração de 
poços artesianos para abastecimento de água potável das Comunidades Nossa 
Senhora da Penha, São Domingos e Cacimba, Distrito de Itauninhas e 
Disponibilização de ambulância para atender permanentemente as Comunidades 
Nossa Senhora da Penha, São Domingos e Cacimba, Distrito de Itauninhas. 
Indicações nºs 213 e 214/2017 de autoria da Vereadora Srª. Jaciara Teixeira, que 
solicita: Reparo da pavimentação asfáltica da Rua São Domingos do Norte, situada 
no Bairro Ayrton Senna e Que, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, organize 
um cronograma de atendimento semanal de médicos especialistas em Pediatria e 
Clínica Geral, no Bairro Liberdade. Indicação nº 215/2017 de autoria do vereador 
Sr. Jerri Pereira, que solicita: Extensão de aproximadamente 1200m (mil e duzentos 
metros) de rede elétrica com instalação de postes com luminárias na da Rua São 
Mateus, situada na Comunidade Vargem Grande – Rio Preto (até às imediações da 
estrada de acesso à Comunidade Nativo de Barra Nova). Indicações nºs 216 e 
217/2017 de autoria do vereador Sr. Jorge Recla, que solicita: Aquisição de um 
ônibus para atender as famílias carentes do município, quando da realização de 
cortejo fúnebre e Perfuração de poço artesiano no Bairro Morada do Ribeirão. 
Indicações nºs 218 e 219/2017 de autoria do vereador Sr. Jozail Fugulin, que 
solicita: Conclusão do calçamento da Rua Louro, situada no Bairro Cacique e 
Pavimentação da Rua da Corrente e da Rua do antigo lixão, situadas no Bairro 
Liberdade. Indicações nºs 220 e 221/2017 de autoria do vereador Sr. Paulo Chagas, 
que solicita: Reforma da praça situada na Comunidade Santo Antônio – Km 28, 
Distrito de Nestor Gomes e Limpeza do valão que atravessa os Bairros Vila Nova, 
Vila Verde e Novo Horizonte. Requerimento nº 036/2017 de autoria do vereador Sr. 
Aquiles, que solicita: Que seja disponibilizado, nos Editais do Processo Seletivo 
Municipal, o número de vagas de cada cargo. Requerimento nº 037/2017 de autoria 
do vereador Sr. Carlos Alberto, que solicita: Construção de CEIM no Residencial 
Village, situado no Bairro Litorâneo, 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 038/2017 de autoria da vereadora Sra. 
Jaciara Teixeira, que solicita: Apoio a Associação de Programas em Tecnologias 
Alternativas – APTA, 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 039/2017 de autoria do vereador Sr. Jerri Pereira, que solicita: 
Informe o valor arrecadado com a taxa de iluminação pública, referente ao período 
de janeiro de 2017 até a presente data, bem como onde foram investidos os 
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recursos. Requerimento nº 040/2017 de autoria do vereador Sr. Jozail Fugulim, que 
solicita: Construção de Unidade de Saúde no Bairro Liberdade, 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 Turno Único Projeto de Lei n° 001/2017, 
de autoria do Poder Legislativo, que “Autoriza o Poder Executivo sobre a Criação do 
Programa de Catalogação e Registro para Proteção e Conservação das Nascentes 
e Olhos D‟água existentes no território do município de São Mateus - ES”. Autoria: 
Paulo Paschoal Chagas e Jozail Fugulim. Em Turno Único Projeto de Lei n° 
003/2017, de autoria do Poder Legislativo, que “Dá a atual Rua Projetada na 
localidade de Santa Maria, distrito de Itauninhas, município de São Mateus – ES, a 
denominação de „Rodolfo Queiroz de Souza‟”. Autoria: Aquiles Moreira da Silva. Em 
Turno Único Projeto de Lei n° 004/2017, de autoria do Poder Legislativo, que “Dá 
a atual Rua Projetada na localidade de Santa Maria, distrito de Itauninhas, município 
de São Mateus – ES, a denominação de „José Pereira de Azevedo‟”. Autoria: Aquiles 
Moreira da Silva. Em Turno Único Projeto de Lei n° 005/2017, de autoria do Poder 
Legislativo, que “Dá a atual Rua Projetada na localidade de Santa Maria, distrito de 
Itauninhas, município de São Mateus – ES, a denominação de „Ambrosio Lino dos 
Santos‟”. Autoria: Aquiles Moreira da Silva. Em Turno Único Projeto de Lei n° 
006/2017, de autoria do Poder Legislativo, que “Dá a atual Rua Projetada na 
localidade de Santa Maria, distrito de Itauninhas, município de São Mateus – ES, a 
denominação de „Zoroasto Valeriano‟”. Autoria: Aquiles Moreira da Silva. Em Turno 
Único Projeto de Lei n° 008/2017, de autoria do Poder Legislativo, que “Dispõe 
sobre a Criação do Dia Municipal da Bacia do Rio São Mateus e seus Afluentes‟”. 
Autoria: Francisco Amaro de A. Oliveira. DO GRANDE EXPEDIENTE: Com a 
palavra o vereador Francisco Amaro, que após cumprimentar a todos os presentes, 
assim se pronunciou: “Sr. Presidente eu gostaria de fazer uma fala hoje, fazer uma 
referência à questão do desemprego na nossa cidade, especificamente. Todos os 
Vereadores aqui são conhecedores e essa semana nós recebemos aí turbilhões de 
ligações devido à chegada de uma empresa aqui no Município, a Bio Sanear, mais 
precisamente a empresa que vai cuidar provisoriamente, por sessenta dias, da 
limpeza pública aqui do nosso Município. Eu costumo falar que o Vereador ele está 
na ponta, a gente está nas comunidades e já virou moda, Senhores Vereadores, 
aqui em São Mateus, as empresas que prestam serviço para o Município, quando as 
pessoas vão em busca de uma oportunidade, os representantes das empresas 
falam que essas pessoas tem que buscar um Vereador, tem que buscar o Prefeito 
para poder te dar uma carta para poder fazer uma indicação. Eu vou ser bem 
sincero aqui à vocês Vereadores e a vocês que estão aqui presentes, já fiz muito 
isso e não tenho vergonha de fazer. Quando as pessoas me procuram, que eu 
posso ir, já coloquei diversas pessoas lá na Oxford, que aquela fábrica de 
porcelanato, já indiquei e coloquei pessoas lá na Volari, que fica na minha 
comunidade, já fui à empresas que prestam serviço para o Município e já coloquei 
pessoas porque o agente público ele em uma facilidade a mais, ele abre as portas 
com maior facilidade e porque não um agente público levar um currículo de um pai 
de família ou de um jovem que precisa de uma primeira oportunidade para poder 
apresentar numa empresa para que ele tenha uma referencia. Eu recordo, Sr. 
Presidente e Senhores Vereadores, que quando nós estamos em campanha as 
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pessoas, uma grande parte da população, ela procura, antes de votar no candidato, 
de olhar a referência daquele candidato. Infelizmente teria que ser assim por toda a 
população, ainda não é, mas uma grande parte do eleitorado ele faz uma avaliação 
da vida daquele candidato e na empresa quando você vai em busca de uma 
oportunidade de trabalho não é diferente, a empresa precisa de uma referência além 
do seu currículo que você está lá que cursou os seus estudos, que você tem lá suas 
formações, além disso precisa de uma informação, de uma referência e eu não me 
sinto envergonhado de fazer isso e vou fazer quantas vezes for preciso. Agora o que 
eu não acho correto, Senhores Vereadores, é a pessoa sair lá do bairro Aroeira, ou 
do bairro Litorâneo para ir em uma empresa lá na estrada de Guriri e chegando lá a 
pessoa, o gerente ou seja lá quem for responsável não ser honesto com aquela 
pessoa. Tem que falar que as vagas já foram preenchidas e não tem mais ou que o 
senhor não atende os requisitos que a empresa pede e não ficar, Sr. Presidente, 
colocando as pessoas para ficar andando de pé, de bicicleta, de ônibus, gastando 
dinheiro à procura de um Vereador, ou à procura de um Prefeito. Eu passei na 
segunda feira lá na Prefeitura, tinha em torno de umas 200 pessoas e quero deixar 
aqui bem claro às pessoas que estão aqui presentes e aos colegas Vereadores 
porque acompanhei, não tem um Vereador aqui nesta Casa que colocou uma 
pessoa lá naquela empresa até agora. Não tem uma pessoa. As pessoas que me 
procuraram e que me ligaram que eu atendi com todo carinho Sr. Presidente, com 
todo o carinho expliquei que nós vamos fazer uma conversa com o Prefeito sim a 
respeito disso, porque o desemprego na nossa cidade é enorme. A dificuldade para 
as mulheres é pior ainda. Para os jovens, para os estudantes, ainda mais. Agora, 
nós precisamos ser honestos com as pessoas que nos procuram e os Vereadores 
tem sido honestos, eu sou testemunha disso. Não fui à empresa porque eu tenho 
certeza absoluta, se um Vereador chegasse lá naquele momento com a fila enorme 
que estava e procurasse entrar na empresa, todos iriam pensar que estaria lá para 
apontar alguém. Então eu fiz questão de não ir lá. Eu liguei para o atual gerente e 
não consegui falar com ele. Liguei para uma outra pessoa da empresa, não me 
atendeu. Mas eu ia pedir simplesmente para tratar as pessoas como devem ser 
tratadas e não ficar mandando as pessoas andarem cidade acima, cidade abaixo 
para poder encontrar pessoas no desespero de uma vaga de emprego. Na minha 
casa, Sr. Presidente, tenho recebido pessoas diariamente, não poucas, acima de 
vinte pessoas por dia. Coloco lá, tomo café com a pessoa e explico, pego o currículo 
e com certeza eu irei em algumas empresas, lojas, posto de gasolina, nessas 
empresas e tentarei ajudar como sempre fiz. No Município nós fizemos isso, 
indicamos pessoas ao Prefeito, não sei se ele vai nos atender. Porque nós devemos 
e podemos fazer isso. Eu falei com o Prefeito em uma reunião e vocês, uma boa 
parte dos Vereadores estava presente, que jamais o Vereador Amaro iria indicar 
uma pessoa e solicitar ao Prefeito, Prefeito eu preciso empregar mas ela não pode 
trabalhar eu só quero que ela ganhe o salário, jamais fiz isso e jamais vou fazer e as 
pessoas que eu indico, seja em empresa ou seja no poder público, eu sento com 
essas pessoas e deixo bem claro, a minha parte eu estou fazendo que é te ajudar, 
agora você precisa cumprir com a sua parcela, que é trabalhar, cumprir com seus 
horários e ser um bom funcionário e fazer jus ao salário que o Município paga. 
Então, Sr. Presidente, Senhores Vereadores, eu estou fazendo essa fala aqui em 
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nome dos Vereadores, peço permissão para isso, porque ao longo desta semana de 
sábado, nós ficamos sabendo sábado a tarde que a empresa tinha chegado e que 
tinha começado a fichar trabalhadores e de lá para cá nosso telefone não para. De 
trinta pessoas que ligam para a gente, trinta e uma querem emprego e nós 
precisamos ser honestos como eu já falei e vou repetir com as pessoas porque tem 
uma necessidade, pai de família, mãe de família desempregados sem ter o que 
fazer. Eu ando ali na minha comunidade, eu ando ali na comunidade dos Vilages, 
aonde a situação é muito mais crítica que nos outros lugares, pessoas que vivem um 
pouco isoladas, que não conseguem pagar sua conta de água. Tem família que 
devem oito talões de água. Não é porque são desonestas, não é porque não querem 
pagar. É porque está o pai, a mãe e os filhos desempregados e que passam 
situações gravíssimas de necessidade. Imagina, vocês aqui presente, os 
Vereadores, o seu filho pedindo de manhã para comprar um pão e você não ter o 
dinheiro para dar um pão para tomar o café da manhã com seu filho. Então isso é 
grave, é preocupante. É claro que nós não vamos resolver, Sr. Presidente, a 
situação de todos, mas nós conseguimos sim ajudar algumas pessoas, como todos 
os Vereadores aqui já fizeram e eu sei que fazem na sua boa vontade, na sua 
honestidade, dentro do que é possível. Agora, Sr. Presidente, nós precisamos 
conversar com o Prefeito, está marcado, o nosso líder já marcou uma reunião com o 
Prefeito essa semana e nós precisamos saber de que forma foi que essa empresa 
veio para cá, quais foram as empresas cotadas, qual foi a forma de cotação dessas 
empresas, qual é o direcionamento que vai ser dado após esses sessenta dias 
porque não podemos mais deixar a limpeza do nosso Município desta forma. 
Contrato emergencial de 30 dias, 60 dias, porque um contrato emergencial ele só 
tem a capacidade de 50% do funcionamento daquela empresa e se o contrato é 
permanente, se se contrata 100 funcionários o permanente vai se contratar 200, são 
mais oportunidades de trabalho na nossa cidade que, diga-se de passagem, eu 
acredito que é pior do que em outros Municípios, eu nunca vi tanta gente 
desempregada. Pessoas com formação me pedindo, Amaro me coloca numa 
empresa que eu vou ser gari. Pessoas com formação, não estou desmerecendo aqui 
garis de forma alguma, eu estou dando aqui um exemplo. Pessoas que estudaram e 
que não conseguem hoje uma colocação para sustentar suas famílias. Então Sr. 
Presidente e Senhores Vereadores, nós precisamos ter muita cautela e nós estamos 
tendo essa cautela quando atendemos essas pessoas e que estamos sendo 
sinceros. Vou encerrar minha fala aqui repetindo, não tem nenhum dos Senhores 
Vereadores aqui, que eu tenha conhecimento, que colocou alguma pessoa naquela 
empresa, e nós queremos colocar, queremos colocar sim. Nós vamos indicar ao 
Prefeito, nós vamos indicar à empresa pessoas para que possam conseguir o seu 
espaço para poder sustentar sua família com honestidade e dignidade”. O Sr. 
Presidente pediu um aparte e assim ponderou: "Até porque eu hoje comentei com 
uma pessoa do porque do Vereador estar sugerindo ao chefe do Executivo de dar 
vagas, da gente estar pedindo para as pessoas de São Mateus, até porque tem 
tanta gente de Sooretama na nossa Prefeitura, de outros Municípios, é um absurdo. 
Eu não vou citar o nome aqui porque eu não devo fazer isso mas existem situações 
aí que tem a Subsecretária, que é de Sooretama, o esposo é de Sooretama e é 
motorista, o filho, logicamente também de Sooretama, todos empregados na 
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Prefeitura e os nossos aqui passando dificuldade. Eu estou escrevendo aqui 
Vereador, fazendo um apanhado da sua fala e vou apresentar semana que vem aqui 
um projeto de Lei onde vamos proibir que o Saae corte o fornecimento de água de 
qualquer cidadão que seja comprovado que ele está desempregado e a esposa 
desempregada. Vamos fazer isso na semana que vem e vou pedir mais. Vou fazer 
um projeto para ser de autoria não minha, mas dos onze Vereadores, porque essa é 
uma bandeira que nós temos que ter em respeito aos nossos Munícipes, de pessoas 
que estão enfrageladas e não estão sendo respeitadas como deveria ser respeitada. 
E eu digo mais, hoje eu comentei com Vossa Excelência que uma pessoa te 
procurou, foi até a Água Mineral, mora no Litorâneo, conversou com o Prefeito lá e o 
Prefeito disse para ela que as vagas estavam distribuídas com os Vereadores. Vinte 
para cada Vereador, Então quer dizer, será que o Prefeito não vai querer agir como 
Prefeito? Porque ele não está agindo como homem, deveria agir, essa é a verdade”. 
O Vereador Amaro retomou a palavra e concluiu: “Obrigado Sr. Presidente pelo 
aparte, sempre enriquece o nosso pronunciamento, mas eu quero aqui, Sr. 
Presidente, deixar bem claro que as pessoas que me procurarem que eu tiver 
possibilidade eu jamais vou deixar de ajudar e aqueles que eu não puder ajudar eu 
vou usar da minha sinceridade e vou falar porque que eu não posso ajudar  e eu 
tenho certeza absoluta que os Vereadores tem feito isso, porque eu tenho 
acompanhado a agonia de cada um no que diz respeito à vinda das pessoas em 
busca dessas oportunidades. Eu quero aqui agradecer e pedir desculpas pelo meu 
desabafo a vocês, obrigado e uma boa noite a todos”. Com a palavra a Vereadora 
Jaciara, que após saudar todos os presentes assim disse; “As pessoas, os 
servidores, que são os fiscais de cada contrato, tem que abrir o olho porque são eles 
os responsáveis por isso, então eles tem que fazer o trabalho que é deles. Eu como 
servidora pública estou cobrando isso da Prefeitura e dos fiscais dos contratos. 
Minha fala é só essa hoje, uma boa noite para todos e todas”. Com a palavra o 
Vereador Paulo Chagas, que após cumprimentar a todos, assim se pronunciou: 
“Hoje eu estou até mais animado, Sr. Presidente, porque parece que os nobres 
colegas hoje começam a dar um tom de fiscalização deste Município. Infelizmente, 
nesses três meses de trabalho, se aproximando já do quarto mês, nós demos uma 
folga aí porque tem o desconto da calamidade, dar uma ajeitada na finança, mas 
agora está na hora de começar a trabalhar. A nossa cidade está suja, nossa cidade 
está esburacada, os distritos estão abandonados, não é verdade Jerri Pereira? E 
lembrando que a distribuição de serviços, como o Vereador Amaro falou aqui, 
precisa ser olhado para fora, porque o nosso Prefeito disse que iria iniciar de fora 
para dentro. Mas se ele esta iniciando de fora para dentro, tem que olhar para dentro 
da cidade, que é Nova Verona, Nestor Gomes, está sujo. O carro do lixo esteve 
ontem e deixou a metade da rua sem o recolhimento do lixo. Santa Maria, Nova 
Lima, São Geraldo, eu tenho rodado por aí a fora, eu tenho visto os bairros, eu tenho 
descido os morros nessa cidade, viu Temperinho, a gente tem uma visão de 
sociedade com igualdade social, nós não podemos ver só o meio. É fácil você fazer 
um asfaltamento no centro da cidade onde ele está calçado. Difícil é chegar na 
ponta final onde está o excluído, que não tem direito a nada, é difícil até chegar 
aonde está o Executivo para conversar, tem vergonha, tem dificuldade de entrar em 
um prédio bonito e reivindicar seus direitos, porque as vezes não tem uma 
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associação de moradores, não tem uma cooperativa, não tem uma comunidade 
religiosa que ajuda então fica mais difícil. Mas no entanto isso, precisamos olhar o 
Município como um todo. É para todos a administração não pode ser para alguns. O 
transporte escolar estão difícil. Hoje, graças a Deus, acho que as máquinas iam 
subir para as regiões e a chuva segurou. Mas foi a coisa mais rica que nós 
recebemos a chuva que caiu sobre a nossa terra mateense. Graças a Deus deu uma 
oportunidade do agricultor, de todos que precisam da água, pois todos nós 
precisamos, dar uma refrescada no tempo que estava muito quente, ontem foi um 
dia muito abafado ontem e hoje já deu uma melhorada. Mas, falando disso, eu 
também gostaria de estar lembrando que o nosso projeto das águas, da represa das 
águas das nascentes que vai ser votado hoje, deve estar aí na pauta, o Secretário 
de Agricultura deu o sinal positivo e falou que gostou muito da lei que apresentamos 
e agora, nós vamos começar por onde? Há um planejamento, nós precisamos olhar 
com planejamento. Você tem dinheiro para tudo? Não tem, então por onde vamos 
começar? Então vamos fazer um estudo, fazer uma parceria com a sociedade para 
ver como é, aonde é que tem maior dificuldade, aonde iniciar essa recuperação das 
nascentes. É possível, é um outro mundo, é possível se todos se derem conta disso 
e colocar a mão para essa construção tão importante que a sociedade necessita de 
melhorias. Mas então, a Jaciara falou de um projeto importante que é o transporte 
coletivo e eu venho aqui fortalecer essa conversa desde a sessão passada foi falado 
aqui do aumento abusivo. Olha, Jerri Pereira, eu estive na sua comunidade Nativo e 
Barra Nova, sexta feira passada numa reunião com os pescadores. Presidente, o 
aumento chega a 40% naquela região. Todos, com unanimidade, numa reunião com 
mais de 60 pessoas, unanimidade o abuso. Quem autorizou esse aumento? Nós 
precisamos fiscalizar isso. Eu não sabia do tamanho da gravidade porque eu ando 
pouco de ônibus, eu não ando de circular na cidade, eu não sei como é que as 
coisas estão acontecendo. Eu vi essa tribuna, eu li essa notícia, mas é fervoroso, é 
sofrimento para as mães que precisam do ônibus para ir ao médico, para ir à escola, 
para ir não sei aonde, para fazer suas compras. É um absurdo o que eles estão 
passando em Nativo e Barra Nova. Precisa, urgentemente, a nossa Casa de Leis 
fazer uma busca nesse aumento e ver quem foi que autorizou isso. É absurdo dos 
maiores, acho que São Mateus nunca teve igual. A passagem foi lá encima e a 
reclamação é num completo. Então eles pediram aqui dentro, tem pessoas aqui 
falando dos pontos dos ônibus, da construção dos abrigos. É de quem a 
responsabilidade? Aonde está esse contrato? Com quem está essas cláusulas? 
Onde nós podemos buscar isso? Onde podemos aplicar na Lei a responsabilidade 
de quem tem que fazer o serviço de qualidade?” O Sr. Presidente pediu um aparte e 
fez as seguintes ponderações: “Eu vou sugerir, que essa Casa tem esse poder, de 
fazer um requerimento convidando a empresa São Gabriel, o seu representante 
legal, que possa vir a esta Tribuna falar sobre o reajuste do transporte, da 
passagem, falar sobre o abrigo, que é uma reclamação da Vereadora Jaciara. Eu 
vou quebrar uma situação que eu acho que é pertinente devido às duas colocações 
da Vereadora Jaciara e do Vereador Paulo Chagas. Algum Vereador que não tem 
requerimento aqui quer fazer um requerimento? O Vereador Aquiles tem 
requerimento? Fica um requerimento de autoria dos Vereadores que não fizeram, 
convidando um representante da São Gabriel para que na data, vamos ver qual a 
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data. Isso tem que ser uma coisa rápida. A próxima sessão nossa vai ser que dia? 
Dia 04 de abril. Então convidando o representante da empresa São Gabriel para 
comparecer a esta Casa no dia 04 de abril no horário das 18hs para dar 
esclarecimentos sobre o aumento da tarifa e os abrigos e os horários de ônibus no 
Município de São Mateus. Esses três assuntos da para a gente abrir um precedente 
aí de meia hora para a gente discutir isso aí”. O Vereador Paulo Chagas retomou a 
palavra: “Então, senhores, essa é uma angústia do Nativo e Barra Nova mas aqui na 
cidade circula a mesma fala de Jaciara. Está ali um companheiro da comunidade 
Frei Galvão que vem reclamando já há dias sobre os abrigos que a empresa não 
constrói e nem para os ônibus para as pessoas desembarcarem. É pouco ponto e 
com dificuldade de dar acessibilidade aos trabalhadores, ao povo que depende dos 
ônibus. Então de uma maneira bem tranqüila eu acho que nós podemos fiscalizar 
isso buscando as informações, o Conselho da Cidade parece que está desativado, 
da mesma forma tem outros Conselhos também que nós precisamos puxar a ponta 
da corda porque está muito solto e o Município não está andando e nós precisamos 
colocar o Município para andar com organização e com justiça social. Muito 
obrigado. O Sr. Presidente tomou a palavra e assim disse: “Bom, eu só queria fazer 
alguns comentários, mas eu não vou nem usar a Tribuna. Nós sabemos aqui que o 
Vereador Jozail ele é líder do Governo mas apoiado por todos nós Vereadores, nós 
indicamos, por ser uma pessoa sensata, uma pessoa equilibrada para fazer esse elo 
de ligação Legislativo x Executivo. A gente já falava para Vossa Excelência que essa 
tarefa sua era uma tarefa dificílima porque aonde não existe diálogo as coisas não 
avançam e nós estamos vivendo num momento de passar o Brasil a limpo, de 
passar o Estado a limpo, de passar o nosso Município a limpo. As coisas tem que 
ser feitas de forma transparente e decente e as informações que eu tenho que essa 
empresa de limpeza Bio Sanear, que é da Bahia, não é uma referência no Município 
em que ela presta serviços, o Vereador Aquiles também tem conhecimento. Então 
vem uma empresa lá da Bahia, não sabemos como que ela caiu de paraquedas mas 
sabemos que não foi da forma correta. Cabe a nós Vereadores fazer o papel de 
fiscalizar, mas não cabe também ao Ministério Público fechar os olhos. O papel do 
Ministério Público é fiscalizar Prefeitura, é fiscalizar os Vereadores, fiscalizar as 
empresas que chegam o Ministério Público não pode dormir com os olhos dos 
outros. Então fica aí essa questão que eu vou colocar e nós não vamos deixar as 
coisas quietas. Eu tenho pedido muito aos nobres pares aqui equilíbrio, calma, 
cautela. No meu pensamento 90 dias de Governo já dá para mostrar para o que 
veio, o que quer. Não podemos permitir, Vereador, eu moro no bairro ideal, as 
luminárias da minha avenida que eu moro, que já tem algumas apagadas, mas tem 
bairros que tem mais de cinco luminárias queimadas, com as lâmpadas queimadas e 
o povo todo dia está contribuindo com sua taxa de iluminação pública, na conta de 
energia e até agora não foi contratada uma empresa e a empresa que estava no 
contrato foi cancelado o contrato dela no mês de fevereiro aí fica, já falei isso para 
os nobres pares, nós não podemos brincar de fiscalizar o Executivo. Nós somos 
pagos, bem pagos, sempre falo isso aqui nesta casa, para fiscalizar, doa a quem 
doer. Ta errado, essa Tribuna está aí, ela dá imunidade parlamentar para o 
Vereador vir aqui cobrar. Tem que cobrar. Nós não temos que aliviar. Quem quis ser 
Prefeito foi ele, o povo deu a ele a oportunidade que ele queria e que ele faça jus ao 
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Governo que ele prometeu ser para as comunidades carentes, para os menos 
favorecidos, mas não está fazendo jus, eu quero transparência de Governo. Na 
próxima terça feira, dia 04 de abril, eu tenho certeza que esta Casa de Leis, como 
disse o Vereador Paulo Chagas, terá um comportamento totalmente diferente 
porque os 90 dias já passaram. Nós não estamos aqui para brincar, nós estamos 
aqui para trabalhar e cobrar. Vou usar essa Tribuna também a partir da semana que 
vem, eu adoro ser aplaudido. Quando vaiado também é bom, que a gente faz a 
correção dos erros, Vereador. O Vereador Jozail fica olhando assim, mas é assim 
que funcionam as coisas”. Em seguida o Sr. Presidente sugeriu que as indicações e 
os requerimentos fossem votados em bloco e passou para a ORDEM DO DIA: E 
submeteu em discussão e votação: Indicações nºs 201, 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 e 221/2017. 
Em DISCUSSÃO. Com a palavra a Vereadora Jaciara, que após pedir dispensa das 
formalidades, assim disse: “Eu quero falar um pouco sobre essa indicação que eu fiz 
para que a Secretaria de Saúde organize um cronograma de atendimento semanal 
de médico especialista em pediatria e clínica geral no bairro Liberdade. Depois 
Jozail fez uma indicação da Unidade de Saúde no bairro Liberdade. Mas o que 
acontece? Aquele bairro ele é atendido pela Unidade de Saúde de Pedra D‟água, só 
que devido à distância e agora com essa chuva vocês imaginam como estão, se 
vocês não conhecem seria interessante visitarem o bairro Liberdade, imagina como 
está a situação que não tem um calçamento, inclusive com uns buracos, umas 
panelas do tamanho de cair um carro la entro. Então eles tem muita dificuldade de 
percorrer aquela distância, principalmente nesse momento de chuva e muitas das 
vezes acabam perdendo inclusive o que foi marcado. Teve uma época em que foi, 
tem um espaço lá que é da tia Ana, que ela trabalha com crianças, que ela tinha 
uma salinha e a própria Unidade de Saúde organizou e a cada quinze dias uma 
pediatra fazer o atendimento daquelas crianças daquela região. Então na verdade 
eu estou pedindo apenas que eles voltem a organizar isso, pelo menos uma vez por 
semana, que o atendimento lá dentro, lá no bairro Liberdade até que a construção 
solicitada aí pelo Jozail seja efetivada. Então eu peço o voto de vocês por conta 
disso. Obrigado”. Com a palavra o Vereador Jorge Recla, que após saudar a todos 
os presentes assim se manifestou: “Sr. Presidente, a nossa indicação é para que o 
Município ele faça a aquisição de um ônibus para atender o funeral das famílias 
carentes. Nós estamos sem ônibus funeral no Município. Na gestão passada, no 
final do mandato, foi vendido esse ônibus, foi leiloado, num ato até cruel porque eu 
acho que para leiloar um ônibus desse teria que primeiro comprar um outro e como 
os demais Vereadores sabem, muitas famílias não tem condições de pagar um 
ônibus, em torno de R$ 150,00 a R$ 200,00. E muitas vezes o Vereador tem que 
estar disponibilizando esse recurso para estar ajudando e não é toda vez que você 
tem condição de estar ajudando. Então cabe ao Município urgentemente a aquisição 
de um novo ônibus para estar atendendo as famílias que necessitam desse serviço 
tão importante. Peço aos demais companheiros que votem a favor”. Em 
DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: O Sr. Presidente assim disse: “Só lembrando aqui em 
tempo a indicação do Vereador Paulo Chagas, da forma que Vossa Excelência 
pediu para fazer a correção fica dessa forma: Reforma e revitalização, bem como 
calçamento em torno da praça situada na Comunidade Santo Antônio – Km 28, 
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Distrito de Nestor Gomes, bem como realização de calçamento e construção de 
estacionamento”. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovadas por Unanimidade. 
Após o Sr. Presidente sugeriu que os Requerimentos fossem votados em bloco. 
Requerimentos de nº 037, 038, 039, 040 e 041/2017. O requerimento 041/2017 
ficou com a seguinte redação: “Convidar o representante legal da empresa de 
transporte coletivo Viação São Gabriel a comparecer à Câmara Municipal de São 
Mateus na Sessão Ordinária dia 04 de abril de 2017 as 18hs, para prestar 
esclarecimentos com relação aos serviços prestados no âmbito do Município de São 
Mateus sobre aumento, tarifas e horário dos ônibus”. Em DISCUSSÃO: Com a 
palavra o Vereador Paulo Chagas, que assim disse: “Diminuir o fluxo de veneno, de 
diminuir o índice de envenenamento da natureza, de cuidar da mãe terra, de cuidar 
da água, de fazer uma busca maior também no ser humano, de desintoxicar o solo 
capixaba, de fazer uma avaliação mais profunda de como fazer o uso da terra em 
benefício da humanidade. Obrigado gente. Sendo assim, Sr. Presidente, eu espero 
que toda essa Casa entenda e ajude a focar no orçamento para buscar uma 
oportunidade para o nosso povo. Obrigado”. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: 
APROVADOS por unanimidade os Requerimentos. Em Turno Único Projeto de Lei 
n° 001/2017, de autoria do Poder Legislativo, que “Autoriza o Poder Executivo sobre 
a Criação do Programa de Catalogação e Registro para Proteção e Conservação 
das Nascentes e Olhos D‟água existentes no território do município de São Mateus - 
ES”. Autoria: Paulo Paschoal Chagas e Jozail Fugulim. Em DISCUSSÃO: Em 
VOTAÇÃO: APROVADO por unanimidade. Em Turno Único Projeto de Lei n° 
003/2017, de autoria do Poder Legislativo, que “Dá a atual Rua Projetada na 
localidade de Santa Maria, distrito de Itauninhas, município de São Mateus – ES, a 
denominação de „Rodolfo Queiroz de Souza‟”. Autoria: Aquiles Moreira da Silva. Em 
DISCUÇÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado por Unanimidade. Em Turno Único Projeto 
de Lei n° 004/2017, de autoria do Poder Legislativo, que “Dá a atual Rua Projetada 
na localidade de Santa Maria, distrito de Itauninhas, município de São Mateus – ES, 
a denominação de „José Pereira de Azevedo‟”. Autoria: Aquiles Moreira da Silva. Em 
DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado por Unanimidade. Em Turno Único 
Projeto de Lei n° 005/2017, de autoria do Poder Legislativo, que “Dá a atual Rua 
Projetada na localidade de Santa Maria, distrito de Itauninhas, município de São 
Mateus – ES, a denominação de „Ambrosio Lino dos Santos”. Autoria: Aquiles 
Moreira da Silva.  Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado por Unanimidade. Em 
Turno Único Projeto de Lei n° 006/2017, de autoria do Poder Legislativo, que “Dá 
a atual Rua Projetada na localidade de Santa Maria, distrito de Itauninhas, município 
de São Mateus – ES, a denominação de „Zoroasto Valeriano‟”. Autoria: Aquiles 
Moreira da Silva. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado por Unanimidade. Em 
Turno Único Projeto de Lei n° 008/2017, de autoria do Poder Legislativo, que 
“Dispõe sobre a Criação do Dia Municipal da Bacia do Rio São Mateus e seus 
Afluentes‟”. Autoria: Francisco Amaro de A. Oliveira. Em DISCUSSÃO: Com a 
palavra o Vereador Francisco Amaro, que após pedir dispensa das formalidades 
legais, assim ponderou: “Gostaria de pedir aos nobres pares que pudessem votar 
favorável a este projeto. Esse projeto é pequeno, simples, mas de uma importância 
muito grande que foi construído ali com alguns membros que fazem parte da Bacia 
Hidrográfica do Cricaré e que no entendimento aonde o Rio Cricaré corta diversos 
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Municípios, nós fizemos ali um entendimento com as Câmaras Municipais e que 
esse dia, dia 22, ele fosse colocado no calendário Municipal como Dia da Bacia do 
Rio São Mateus. Em cada Município teria especificamente o dia da Bacia do Rio 
Nova Venécia e assim sucessivamente, para que nessa data a gente pudesse fazer 
uma reflexão do nosso Rio Cricaré que tem uma importância muito grande para nós 
e a gente sabe que não é bem tratado por uma parcela ainda da população. Eu vou 
só fazer uma reflexão rápida aqui para que a gente possa pensar um pouco. Nós 
jogamos o nosso esgoto, Sr. Presidente, no Rio Cricaré e depois a gente vai lá e 
pega água para consumir. Então isso é grave, é preocupante. Nós precisamos sim 
preservar e aí esse projeto ele vai chamar um pouco mais da atenção das 
autoridades e da população de forma em geral para que a gente, encima desse 
calendário, que será incluído no Município de São Mateus, a gente possa estar ali 
tendo cuidados e preservando e fazendo ações voltadas ao meio ambiente e mais 
precisamente ao nosso Rio Cricaré. Portanto eu peço aos nobres pares que passam 
votar favorável a este projeto. Muito obrigado”. Em VOTAÇÃO: Aprovado por 
Unanimidade.  COMUNICAD DE LIDERANÇA. Com a palavra o Vereador Jozail: 
“Senhores, fui procurado por telefone, fui procurado por várias pessoas aí que são 
da sociedade, pessoas com quem eu convivo, pessoas de bem, aqui da Câmara 
também pessoas de bem, onde estão sendo na verdade massacrados por uma rede 
social, por vários blogs existentes na cidade, que eles vem esculachando com a 
família. Na verdade eles não tem, falta coragem do cidadão olhar olho a olho e tirar 
as diferenças, aí ele vai e denigre a imagem da família, a esposa, filhos, todos são 
expostos nessas redes aí. Então hoje você vê uma pessoa chorando porque foi 
colocado lá em uma situação vexatória. É caso de polícia, acho que até pediram que 
a Câmara se manifestasse em algum momento, que esta Casa de Leis pudesse 
tomar alguma atitude de estar saindo na defesa não só dele mas das famílias da 
nossa cidade. Os caras colocam, desculpem a expressão, eles vomitam o que eles 
querem ali e ali tem crianças, jovens e adolescentes que participam daqueles 
grupos. O Facebook hoje está sem controle, qualquer pessoa pode criar uma pagina 
dessa daí. É o chamado Fake que eu nem sabia que chamava isso aí. Sou muito 
humilde em falar que não sou muito ligado à rede social. Ainda não me atingiu. 
Quando chegar a atingir a minha família aí eu saberei como fazer, mas eu estou 
tomando as dores aqui de outras pessoas que em um momento de nervosismo 
pensaram até em fazer besteiras. O Presidente está sabendo aí da situação que 
ocorreu hoje também. Um dos motivos que eu acredito que levou à saída do nosso 
Secretário de Saúde, que diga-se de passagem, um homem de caráter, de uma 
índole inquestionável. Um senhor que construiu sua família com um alicerce bem 
feito, tanto que os frutos estão aí, o filho é um excelente neurologista, então fizeram 
uma montagem vergonhosa também. Eu acho que aquilo foi um dos motivos que o 
levou a deixar a Secretaria. Fica a avaliação. Eu acho que quem perdeu não foi só 
aquela figura que fez aquela montagem, não sei quem foi, não me interessa, espero 
que a justiça faça a parte dela. Mas eu acho que com aquilo perdeu toda a 
sociedade, porque nós tínhamos ali uma pessoa que não tinha o interesse 
financeiro. Ele tinha ali uma realização pessoal. Ele falou comigo após a 
aposentadoria dele ele trabalharia em prol do povo mateense e não importava  
salário. Por isso eu quero deixar esse registro aqui Sr. Presidente. O Sr. tem sido 
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atacado também, assim como eu e vários aí. Eu acho que é hora da gente, junto  
com o Ministério Público tomar algumas providências”. O Sr. Presidente tomou a 
palavra e assim disse: “Uma coisa interessante, eu vou até sugerir aqui ao nossos 
procuradores que façamos um ofício, assinado por todos os Vereadores desta Casa, 
nós vamos fazer algumas narrativas. Vamos encaminhar ao Delegado de Polícia 
Federal, vamos encaminhar à Justiça Federal, vamos encaminhar ao Ministério 
Público deste Município para que se faça alguma coisa. O Procurador, Dr. Paulo, 
nosso Procurador, que Vossa Excelência junto com os demais procuradores desta 
Casa façam um ofício de forma bem esclarecedora do que vem a sociedade 
mateense dos homens de bem, de famílias de bem, de mulheres de bem, sendo 
atacados nesses blogs. Coisas absurdas. Hoje pegou um senhor, casado, com uma 
filha. Ele falou comigo quase que às lágrimas que o que fizeram com ele não se faz 
e ele que tem uma filha para cuidar se não talvez uma hora dessas ele não estaria 
em São Mateus, estaria tentando resolver de uma outra forma. Então eles não tem 
limites. Teve um aí que ficou pelado nas redes sociais, dançou para todo mundo e 
simplesmente é de conhecimento do Poder Judiciário e nada se faz, como se isso 
tudo fosse uma brincadeira e o povo tivesse que assistir essa vergonha dentro do 
nosso Município. Comigo colocou coisas absurdas da minha família, da minha 
mulher, dos meus filhos, a meu respeito. Agora colocou do Dr. Omerildo. Colocou 
desse amigo nosso, coloca de Vereadores, coloca de todo mundo e não há, você 
não vê interesse, parece que isso é brincadeira. Isso é um desrespeito. Aí não 
respeita a Maçonaria, não respeita a Polícia Militar, não respeita Prefeito, não 
respeita Vereadores, não respeita ninguém. Como se fosse vacinado contra a 
impunidade dentro do nosso Município. Então eu acho que nós temos que fazer 
alguma coisa, Dr. Paulo, e vamos encaminhar aos Órgãos competentes até porque 
para preservar a vida desses indolentes. Porque uma hora alguém pode tomar as 
dores e ir lá e tentar contra a vida dessas pessoas, que são maléficas mas que tem 
que continuar vivas e pagar pelos atos que cometem dentro do nosso Município. O 
importante que Vossa Excelência, eu ia puxar o assunto, mas eu gostaria que Vossa 
Excelência tivesse puxado o assunto para a gente colocar isso ás claras. Não pode”. 
Com a palavra a Vereadora Jaciara: “E desrespeita também as mulheres. Porque o 
que acontece, expõe as mulheres, se tem alguma coisa ninguém tem nada a ver 
com a vida particular, pessoal ou sexual de alguém. Cada um que cuide da sua 
própria vida e se responsabilize por isso. Agora, expor as pessoas dessa maneira, 
numerando e dizendo que as mulheres não podem ocupar um espaço, porque se 
elas estão ocupando algum espaço no executivo ou seja lá onde for é porque 
alguma coisa tem de errado. Alguma coisa tem. Ela não tem essa capacidade pela 
sua própria competência. Então essa realmente é uma forma hipócrita que está 
acontecendo de uma forma absurda nesse Município. Eu concordo plenamente que 
alguma coisa precisa ser feita, porque nós não podemos estar expostos a esse tipo 
de comentário, a esse tipo de abuso que é feito com as pessoas, homens e 
mulheres que ficam marcados, porque as pessoas olham para a cara, desculpa 
gente, desculpem nobres Vereadores, mas na maioria das vezes vão olhar para as 
mulheres e nunca mais vão esquecer daquilo. Os homens com o tempo eles vão 
esquecer, mas quando olhar para as mulheres ela vai ficar marcada o resto da vida 
por esses comentários absurdos que são feitos”. O Vereador Jozail assim finalizou 
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sua fala: “Eu só gostaria de finalizar dizendo que existem sites que realmente levam 
a coisa sério. Tem sites confiáveis aqui no Município que querem realmente levar 
informação, querem realmente que nosso Município cresça. Mas parece que tem 
uma meia dúzia de sites, de blogs, de fakes aí, que eles chamam de fake, que são 
as redes sociais falsas, que eles criam esses nomes. Esses sim estão atrapalhando 
o crescimento do nosso Município. Com certeza nós tivemos uma perda agora de 
um secretário que eu tiro o chapéu para ele. Eu estou com vergonha, não tive 
coragem de conversar com ele, de encontrar com ele de tanto respeito que eu tenho 
por essa pessoa e tem mais, nós temos mais pessoas sérias dentro da Prefeitura 
trabalhando que não vão agüentar esse tipo de comentários e de exposição. Muito 
obrigado a todos”. O Sr. Presidente assim disse: “Aproveitando esse embalo aí da 
salva de palmas de vocês, eu quero aqui parabenizar meu amigo Vereador, 
parlamentar desta Casa, Vereador Jerri Pereira, que está fazendo aniversário hoje, 
28 de março, eu acho que ele vai fazer um convite para todo mundo daqui a pouco, 
mas nós vamos cantar aí os parabéns para o nosso amigo Jerri”. 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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