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Ata nº 037/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 04 (quatro) dias do mês de
setembro de 2018 (dois mil e dezoito), 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. O Sr. Presidente convidou a Vereador Paulo Chagas,
para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. DO PEQUENO
EXPEDIENTE, Em ato contínuo, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que
efetuasse a chamada dos Srs. Vereadores, para verificação do Quórum legal,
responderam presente 08 (oito) Srs. Vereadores: Ajalirio Caldeira, Aquiles, Carlos
Alberto, Francisco Amaro, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Doda Mendonça e Paulo
Chagas. Em ato continuo o presidente solicitou que procedesse a leitura do
expediente: Leitura da ata n° 36/2018. Sendo esta aprovada pelo Sr. Presidente.
PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/SEMUG/GAB N° 953/2018,
protocolizado sob o n° 1258/2018, da Secretária Municipal de Saúde, que encaminha
Resposta ao Oficio nº 264/2018, de autoria do Vereador: Aquiles Moreira. Leitura do
expediente OF/SEMUG/GAB N° 959/2018, protocolizado sob o n° 1259/2018, da
Secretária Municipal de Saúde, que encaminha Resposta ao Oficio nº 248/2018, de
autoria do Vereador: Aquiles Moreira. Leitura do expediente OF/PMSM/FMAS N°
908/2018, protocolizado sob o n° 1261/2018, do Fundo Municipal de Assistência
Social, que encaminha Resposta das Indicações nº 194 e 536/2018, de autoria do
Vereador: Aquiles Moreira. Leitura do expediente OF/PMSM/FMAS N° 904/2018,
protocolizado sob o n° 1262/2018, do Fundo Municipal de Assistência Social, que
encaminha Resposta da Indicação nº 512/2018, de autoria do Vereador: Paulo
Chagas. Leitura da Lei n° 1.686/2018 que “DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE
APREENSÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES POR QUALQUER ATRASO NO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS, TAXAS, MULTAS E QUAISQUER DÍVIDAS
REGISTRADAS SOB OS VEÍCULOS”. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°
423/2018, protocolizado sob o n° 1266/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
que encaminha a Lei n° 1.686/2018. PODER LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Lei
n° 055/2018, que DÁ A ATUAL RUA PROJETADA 01 (VIA LOCAL) SITUADA NO
LOTEAMENTO RESIDENCIAL VITÁ, NO BAIRRO AVIAÇÃO, A DENOMINAÇÃO DE
“RUA LAURA CRESPO MAIA”, do Poder Legislativo, Autoria: Carlos Alberto Gomes.
Indicações nºs 597 e 598/2018 de autoria do vereador Sr. Ajalírio Caldeira, que
solicita: Envie a esta Casa Legislativa Projeto de Lei autorizando firmar parceria com
municípios vizinhos, que fazem divisa com o município de São Mateus, visando o
desenvolvimento de ações para a abertura, recuperação e conservação de rodovias
vicinais próximas às divisas; Indicações nºs 599 e 600/2018 de autoria do vereador Sr.
Antônio Luis Cardoso, que solicita: Construção de CEIM no bairro jardim eldorado; e
Construção de Praça no Bairro Jardim Eldorado. Indicações nºs 601 e 602/2018 de
autoria do vereador Sr. Aquiles Moreira, que solicita: Reforma do vestiário do campo de
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futebol situado no Bairro Santo Antônio; e Elaboração de projeto para calçamento das
ruas do Bairro Morada do Lago. Indicações nºs 603 e 604/2018 de autoria do vereador
Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, que solicita: Poda das árvores situadas na Rua
Manoel Andrade, no Centro da cidade (em frente ao Cemitério); e Poda das árvores
situadas na Avenida João XXIII. Indicação nºs 605 e 606/2018 de autoria do vereador
Sr. Doda Mendonça, que solicita: Disponibilizar Médico Clínico Geral para atender na
unidade de saúde situada na Comunidade Km 23, Distrito de Nestor Gomes; e Reitera
a indicação de nº 005/2018, que diz respeito a disponibilizar serviço de internet livre na
unidade de saúde situada na Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas.
Indicações nºs 607 e 608/2018, de autoria do Sr. Francisco Amaro, que solicita:
Reforma e ampliação da Escola Pluridocente Municipal Antonio Maciel Filho, situada
no Bairro Jambeiro; e Patrolamento da Rua Albino Negris, lado sul, no Bairro Guriri.
Indicações nºs 609 610/2018 de autoria da Srª. Vereadora Jaciara Teixeira, que
solicita: Elaboração das ações e inclusão no calendário escolar, conforme determina a
Lei nº 183/2002 que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da rede pública municipal de
promover ações preventivas e educativas sobre drogas psicoativas lícitas e ilícitas,
incluindo o uso de alcool, tabaco e automedicação e dá outras providências”; e Reitera
a indicação de nº 353/2018, solicitando que envie à Câmara Municipal de São Mateus
Projeto de Lei alterando para 60 anos a gratuidade no transporte público municipal.
Indicações nºs 611 e 612/2018, de autoria do Sr. vereador Jerri Pereira, que solicita:
Ampliação e reforma da unidade de saúde localizada na Comunidade Campo Grande;
e Extensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias na estrada que
dá acesso à Comunidade Barra Nova Sul (trecho compreendido entre o TNC –
Terminal Norte Capixaba e a Comunidade). Indicações nºs 613 e 614/2018, de
autoria do Sr. vereador Jorge Recla, que solicita: Aquisição de kits de material
esportivo para as equipes amadoras de futebol de campo do município de São Mateus;
e Calçamento da Rua dos Bandeirantes, situada no Bairro Aroeira. Indicações nºs 615
e 616/2018, de autoria do Sr. Vereador Jozail Fugulim, que solicita: Capina e limpeza
da área em torno da Unidade Básica de Saúde”Verônica Favalessa Pestana‟, situada
no Bairro Santo Antônio; e Recapeamento asfáltico da Rua São João, localizada no
bairro Santo Antônio (trecho compreendido entre as Avenidas Paulo Célio Neves e
Dom José Dalvit, Rua da Farmácia Dois Amigos). Indicações nºs 617 e 618/2018, de
autoria do Sr. Paulo Chagas, que solicita: Regularização fundiária de Nestor Gomes –
Km 41; e Reforma da ponte situada na Comunidade Córrego da Areia (nas imediações
da divisa entre os municípios de São Mateus e Nova Venécia). Requerimento
057/2018, de autoria da vereadora Jacira Teixeira, que solicita a seguinte providência:
Envie a esta Casa de Leis as documentações referentes a concessionária Viação São
Gabriel, que opera no município, de acordo com o Contrato 037/2016, conforme segue
abaixo: Todas as linhas executadas pela concessionária com seus respectivos
horários; Documentação de todos os ônibus que operam nas linhas; Comprovação da
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última vistoria realizada pelo Poder Concedente; Número de linhas que operam
apenas com o motorista exercendo duas funções (de motorista e de cobrador);
Comprovação dos pagamentos feitos ao município com o título de „outorga‟.
Requerimento nº 058/2018, de autoria do vereador Jozail do Bombeiro, que solicita as
seguintes providências: Informe a esta Casa de Leis os valores arrecadados com o
contrato da Viação São Gabriel no tocante ao repasse para construção e reforma de
abrigos, bem como qual o valor aplicado de janeiro de 2017 a agosto de 2018, e envie
comprovantes das aplicações, indicando inclusive local e data da realização de cada
serviço. Em ato continuo, o Sr. Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE. Em
seguida convidou o vereador Francisco Amaro para estar fazendo uso da tribuna. Com
a palavra o vereador Francisco Amaro, que após cumprimentar a todos, fez menção a
respeito de um assunto que tem recebido por parte de alguns agricultores. Disse que
tem andado pelo interior do município, levando algumas ações no que se refere à
agricultura municipal e que na ultima visita foi na comunidade do Pequi, na sapucaia II
e no Palmitinho, falou que lá esteve conversando com alguns agricultores que fizeram
referencia a respeito da Ceasa Norte, que está fechada. Falou que na época em que a
Ceasa Norte foi inaugurada, foi feita a licitação para as lojas e que havia uma grande
dificuldade, para que o município de adaptasse para colocar em funcionamento,
principalmente para os agricultores da região, como também o grande volume de
produção, não conseguindo manter a Ceasa aberta, pois a licitação dos alugueis
estavam com preços muito altos. Disse que agora esta ouvindo pedidos de pequenos e
grandes agricultores para que pudesse conversara com o legislativo juntamente como
prefeito municipal a possibilidade de estar tendo um entendimento com o governo para
que voltasse a funcionar. Dizendo ser uma ideia interessante. Que sendo bom para os
agricultores será bom para os consumidores que compraram por um bom preço.
Encerrando assim a sua fala. Fazendo uso da palavra à vereadora Jaciara Teixeira,
que após cumprimentar a todos, informou que na sessão em que faltou, foi por precisar
participar de uma reunião em Braço do Rio, não conseguindo chegar a tempo, e por
ser vereadora e fazer parte de comissão de saúde, foi convidada pelos moradores, que
estão discutindo a respeito de uma campanha para estarem trazendo um IML para o
norte Capixaba, principalmente para São Mateus, IML ou um medico legista, para estar
atuando no hospital Roberto Silvares. Disse que em Braço do Rio como Conceição da
Barra, Pinheiros, Pedro Canário e São Mateus a grande dificuldade para as pessoas
quando ocorre um óbito, em relação ao deslocamento do corpo para Linhares, Colatina
ou Vitoria para a realização de uma autopsia, e como a uma grande distância, os
familiares acabam tendo pouquíssimo tempo para velarem os seus entes. A mesma
falou que esta sendo formada uma comissão, que tem a intenção de juntarem forças
juntamente com os municípios e as Câmaras, que essa comissão estará fazendo
visitas às câmaras para estarem trazendo esse assunto, com a intenção de estar
juntando os municípios que vem sofrendo com esse problema. Disse já ter se colocado
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como representante da Câmara Municipal de São Mateus, e que tem a certeza de que
esta Casa irá abraçar a campanha, dizendo se tratar de uma campanha muito
importante para todos do Norte. Após falou sobre a reunião que se fez presente no
Ministério Público Federal, sobre a questão do Projeto de Lei, em relação à passagem
do Cesan para o Saae. Após encerrou a sua fala. Fazendo uso da palavra o vereador
Paulo Chagas, que após cumprimentar a todos, teceu comentários a respeito da Ceasa
Norte, dizendo que ela não é de São Mateus e sim do Norte Capixaba, que essa obra
veio de forma despreparada, tendo que ter sido feito um trabalho com os munícipes,
com os prefeitos juntamente com as Secretarias de Agricultura, para que pudesse dar
sustentabilidade e viabilidade a Ceasa Norte. Disse que há milhões e milhões na lateral
da BR, por desmazelo. O que poderia ter sido investido na saúde ou na educação.
Disse também que mesmo assim ainda pode ser resgatado, que onde há pessoas de
bem há solução, que São Mateus é quem abriga quem acolheu a Ceasa, mas que a
responsabilidade é de todos. Encerrando assim a sua fala. Após o Sr. Presidente
passou a presidência para o Vice Presidente Jorge Recla para estar fazendo uso da
tribuna. Então o Sr. Presidente Jorge Recla, explicou que se atrasou pois o vereador
Antônio Luis Cardoso Passou mal, tendo que leva-lo para Upa, e que já se encontra
bem. Com a palavra o vereador Carlos Alberto, que após cumprimentar a todos,
infirmou que tem uma grande preocupação, não somente com município, mas também
com o Estado, assim como com o país. Fez menção ao jornal, Tribuna de Vitória, onde
fala sobre as melhores escolas publica do Estado, disse que ao dar uma olhada o
Estado esta classificado em nível de País sendo o primeiro com o melhor índice do
Brasil. Disse que é motivo de orgulho, mas que diante dos números é motivo de
preocupação, que se preocupa com seu município, e que estamos no ano de eleições,
onde será decidido quem será o Presidente, os dois Senadores, dez Deputados
Federais, trinta Deputados Estaduais e um Governador. Em seguida pediu para que
todos tenham responsabilidade ao votarem, escolhendo seus representantes, Fez
menção ao atual presidente, dizendo que é inaceitável tamanho descaso dos nossos
representantes em nível de país, em nível de Estado como em nível de município. E
que em nível de municio disse que os professores precisam ser valorizados,
respeitados e serem tratados com dignidade. Fazendo uso da palavra o vereador
Francisco Amaro, que parabenizou o vereador Carlos Alberto por sua fala, dizendo o
quanto é importante que as pessoas que estão presente nesta Casa se conscientize, e
que, no que se refere a politica deste ano, a todos que são eleitores precisa-se haver
conscientização e que nem tudo se resolve na bala. Após encerrou a sua fala.
Voltando com a palavra o vereador Carlo Alberto, que falou sobre os aposentando da
prefeitura, que estão com seus dias contados no que se refere à prestação de seus
serviços, disse que o sindicato esta fazendo o seu papel, agora que mudou a
secretária de Educação mudou o sindicato tem como fazer muito mais, e disse aos
servidores que esta Casa não ficou nem ficará inerte, informou que já impetrou uma
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ação junto ao Tribunal de Justiça. Para que haja respeito com o ser humano em
primeiro lugar e em especial com os servidores públicos desse município. Em seguida
disse ter recebido diversas ligações de servidores que choram... Que sem qualquer
tipo de consideração estão sendo exonerados, e que na condição de presidente desta
Casa de Leis tomou a iniciativa juntamente com o procurador judiciário Dr. Antônio,
que entraram com recurso, e que no momento estão aguardando o recurso. O
vereador Carlos Aberto firmou um compromisso juntamente com a sua bancada, que
caso o prefeito tenha a iniciativa de encaminhar um projeto, dessa envergadura,
oferecendo ao Saae e para prefeitura, que se faltar notação, avaliaram o valor e iram
atender dentro do projeto e que se faltar dinheiro, que se faça um levanta mento
verificando o que se é preciso para atender esses servidores, e que esta Casa não
ficará omissa. Coma a palavra o vereador Francisco Amaro, que disse que encima de
um levantamento financeiro e uma proposta apresentada pode ser que encontre
realmente uma alternativa e que levará ao executivo essa proposta. Voltando com a
palavra o vereador Carlo Alberto, que através da radio Kairos ouviu o secretário falar
que a Secretaria de Educação tem dinheiro. Informou mais uma vez aos servidores
públicos e aposentados, que esta Casa não ficará inerte e que faram o que for preciso.
Encerrando assim a sua fala. Após voltou ao seu lugar de presidente, passando para
ORDEM DO DIA: Sugerindo que as indicações fossem votadas em blocos, sendo
aprovada a solicitação. Logo após o Sr. Presidente submeteu em DISCUSSÃO:
Indicações de nºs 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609,
610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617 e 618/2018; Fazendo uso da palavra o
vereador Doda Mendonça, que após cumprimentar a todos, teceu comentários a
respeito de suas indicações onde solicita Disponibilizar Médico Clínico Geral para
atender na unidade de saúde situada na Comunidade Km 23, Distrito de Nestor Gome
e Reitera a indicação de nº 005/2018, que diz respeito a disponibilizar serviço de
internet livre na unidade de saúde situada na Comunidade Santa Maria, Distrito de
Itauninhas. Agradecendo a oportunidade. Fazendo uso da palavra à vereadora Jaciara
Teixeira, que após cumprimentar a todos, teceu comentários a respeito de suas
indicações, onde solicita a elaboração das ações e inclusão no calendário escolar,
conforme determina a Lei nº 183/2002 que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da rede
pública municipal de promover ações preventivas e educativas sobre drogas
psicoativas lícitas e ilícitas, incluindo o uso de álcool, tabaco e automedicação e dá
outras providências. Informando que deseja apenas que seja cumprida uma lei de já
existe. Após falou sobre a reiteração a indicação de nº 353/2018, solicitando que envie
à Câmara Municipal de São Mateus Projeto de Lei alterando para 60 anos a gratuidade
no transporte público municipal. Informou que essa reiteração é para que o prefeito
encaminhe para essa Casa, e para que de fato possa dar esse beneficio aos idosos,
dizendo que não são muitos, pois a maioria tem carros, ou filhos que os levam. Em
seguida solicitou aos nobres pares que votassem favoráveis, Encerrando a sua fala.
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Com a palavra o vereador Paulo Chagas, que fez menção as suas indicações, que
trata sobre a Regularização fundiária de Nestor Gomes – Km 41; Dizendo que Nestor
Gomes é o maior distrito de São Mateus, tendo mais de mil e quinhentas habitações, e
a população precisa de melhores condições, precisando ser regularizada. Após falou
sobre a reforma da ponte situada na Comunidade Córrego da Areia (nas imediações
da divisa entre os municípios de São Mateus e Nova Venécia). Após pediu aos nobres
pares que votassem favoráveis. Com a palavra o vereador Ajalirio Caldeira, que após
cumprimentar a todos, fez menção as suas indicações, onde solicita o Projeto de Lei
autorizando firmar parceria com municípios vizinhos, que fazem divisa com o município
de São Mateus, visando o desenvolvimento de ações para a abertura, recuperação e
conservação de rodovias vicinais próximas às divisas; Em seguida solicitou aos nobres
pares que votem favoráveis. Após o Sr. Presidente submeteu em VOTAÇÃO, sendo
aprovado por unanimidades as indicações de nºs 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603,
604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617 e 618/2018;
Requerimento 057/2018, de autoria da vereadora Jacira Teixeira, que solicita a
seguinte providência: Envie a esta Casa de Leis as documentações referentes à
concessionária Viação São Gabriel, que opera no município, de acordo com o Contrato
037/2016, conforme segue abaixo: Todas as linhas executadas pela concessionária
com seus respectivos horários; Documentação de todos os ônibus que operam nas
linhas; Comprovação da última vistoria realizada pelo Poder Concedente; Número de
linhas que operam apenas com o motorista exercendo duas funções (de motorista e de
cobrador); Comprovação dos pagamentos feitos ao município com o título de „outorga‟.
Em DISCUSSÃO: Fazendo uso da palavra a vereadora Jaciara Teixeira, que disse que
a prefeitura é a fiscalizadora no que se refere ao contrato com a empresa São Gabriel,
e que há umas questões que precisam ser analisadas, dizendo que a muitas
reclamações nos bairros, nos que se refere aos horários a cada linha nos bairros;
Como também a documentação dos ônibus que operam nas linhas, pois no contrato os
ônibus tem validade, como também as vistorias que tem que haver por parte da
prefeitura. Fez menção ao numero de linhas que operam apenas com motoristas, e
que é nesse momento que se tem uma grande quantidade de desemprego, pois ter o
motorista fazendo também o papel de cobrador é um absurdo, pois o motorista dirige e
da o troco. Após pediu aos nobres pares que votem favoráveis. E, seguida o Sr.
Presidente Submeteu em VOTAÇÃO, Sendo aprovado por unanimidade o
Requerimento 057/2018. Requerimento nº 058/2018, de autoria do vereador Jozail do
Bombeiro, que solicita as seguintes providências: Informe a esta Casa de Leis os
valores arrecadados com o contrato da Viação São Gabriel no tocante ao repasse para
construção e reforma de abrigos, bem como qual o valor aplicado de janeiro de 2017 a
agosto de 2018, e envie comprovantes das aplicações, indicando inclusive local e data
da realização de cada serviço. E, seguida o Sr. Presidente Submeteu em VOTAÇÃO,
Sendo aprovado por unanimidade o Requerimento 058/2018. Após o Sr. Presidente
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incluiu na ordem no dia o Requerimento 059/2018, de autoria do mesmo (Presidente
Carlos Alberto), que solicita que: Envie a esta Casa de Leis cópia de todos os decretos
de nomeação e exoneração, referente ao período de 01 de abril a 04 de setembro de
2018. E, seguida o Sr. Presidente Submeteu em VOTAÇÃO, Sendo aprovado por
unanimidade o Requerimento 059/2018. Redação da Final ao Projeto de Lei nº
048/2018, do Poder Legislativo, que “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA PARADA
SEGURA PARA MULHERES E IDOSOS, EM HORÁRIOS NOTURNOS, NO
ITINERÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo. Em seguida o Sr. Presidente
Submeteu em VOTAÇÃO, Sendo aprovado por unanimidade o Redação da Final ao
Projeto de Lei nº 048/2018, do Pode Legislativo. COMUNICADO DE LIDERANÇA:
Com a palavra o vereador Francisco Amaro, que após pedir dispensa das
formalidades, informou foi feito a leitura na pauta dessa sessão a leitura da Lei 1.686,
projeto esse que dispõe sobre a proibição de apreensão de veículos com documentos
atrasados, disse que já foi sancionado, sendo lei em seguida pediu para os que se
faziam presentes, para que pudesse estar passando adiante esta informação. Em
seguida encerrou a sua fala. 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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