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Ata nº 020/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 05 (cinco) dias do mês de junho
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 o 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 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. Em ato continuo
o presidente solicitou que procedesse a leitura dos expedientes que constou o
seguinte: LEITURA DA ATA N° 019/2018. Sendo esta aprovada pelo Sr. Presidente.
PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 266/2018,
protocolizado sob o n° 751/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha Resposta ao Requerimento nº 043/2018, de autoria da Vereadora: Jozail
do Bombeiro. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 267/2018, protocolizado
sob o n°752/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta
da Indicação nº 258/2018, de autoria do Vereador: Aquiles. Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N° 268/2018, protocolizado sob o n° 765/2018, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei n° 1.663/2018). Leitura da Lei n°
1.663/2018 que “INSTITUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO
MATEUS, O „JUNHO VERMELHO‟, MÊS DEDICADO A REALIZAÇÃO DE AÇÕES
PARA CONSCIENTIZAÇÃO DE DOAÇÃO DE SANGUE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. Leitura do expediente OF/PMSM/FMAS N° 510/2018,
protocolizado sob o n°776/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus Fundo
Municipal de Assistência Social, que encaminha Resposta ao Oficio nº 183/2018, de
autoria do Vereador: Aquiles. Leitura do expediente OF/PMSM/FMAS N° 516/2018,
protocolizado sob o n°777/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus Fundo
Municipal de Assistência Social, que encaminha Resposta ao Oficio nº 187/2018, de
autoria do Vereador: Aquiles. Leitura do expediente OF/PMSM/FMAS N° 500/2018,
protocolizado sob o n°778/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus Fundo
Municipal de Assistência Social, que encaminha Resposta da Indicação nº 101/2018,
de autoria do Vereador: Paulo Chagas. PODER LEGISLATIVO: Indicações nºs 361
e 362/2018 de autoria do vereador Sr. Ajalírio Caldeira, que solicita: Ampliação e
reforma do prédio da unidade de saúde situada no Assentamento 13 de Setembro,
na Comunidade Córrego da Areia. E Instalação de luminárias nos 05 (cinco) postes
situados na Rodovia BR 381 (Miguel Curry Carneiro), na Comunidade KM 13.
Indicações nºs 363 e 364/2018 de autoria do vereador Sr. Antônio Luis Cardoso,
que solicita: Construção de redutor de velocidade, bem como pintura de faixas de
pedestre e instalação de placa de sinalização de travessia em área escolar na
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Avenida Cricaré (nas imediações da EMEF Almir Queiroz). E Construção de redutor
de velocidade, bem como pintura de faixas de pedestre e instalação de placa de
sinalização de travessia em área escolar na Avenida Cricaré (nas imediações do
CEIM Andorinhas). Indicações nºs 365 e 366/2018 de autoria do vereador Sr.
Aquiles Moreira, que solicita: Capina e limpeza das ruas e Avenidas do Bairro
Bonsucesso. E Adaptação da calçada em torno da unidade de saúde „Verônica
Favalessa Pestana‟, situada na Avenida João Batista Crespo, no Bairro Santo
Antônio, para acessibilidade de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida,
bem como pintura das faixas de pedestre. Indicações nºs 367 e 368/2018 de autoria
do vereador Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, que solicita: Capina, limpeza e pintura
dos meios-fios das Avenidas e ruas localizadas no centro da cidade. E Capina,
limpeza e pintura dos meios-fios das Avenidas e ruas localizadas no Bairro Boa
Vista. Indicação nºs 369 e 370/2018 de autoria do vereador Sr. Doda Mendonça,
que solicita: Construção de vestiário e instalação de alambrado no campo de futebol
situado na Comunidade Dilô Barbosa, Distrito de Itauninhas. Implantação de CEIM
tempo integral no Bairro Vila Nova. Indicações nºs 371 e 372/2018, de autoria do Sr.
Francisco Amaro, que solicita: Contratação de médico oftalmologista para atender a
demanda do Município. E Criação de centro de saúde exclusivo para a 3ª idade.
Indicações nºs 373 e 374/2018 de autoria da Sra. Vereadora Jaciara Teixeira, que
solicita: Desenvolvimento do Programa de Aproveitamento de Terrenos Baldios,
Como Preconiza A Lei Nº 207/2003. E Instalação de placas indicativas, contendo o
nome e Cep, nas ruas e avenidas do Município. Indicações nºs 375 e 376/2018 de
autoria do Sr. vereador Jerri Pereira, que solicita: Calçamento da Rua Cristiano
Gonçalves Miranda, situada no Bairro Residencial Park Washington. E Poda das
árvores, bem como capina e limpeza das ruas e avenidas situadas no Bairro
Residencial Park Washington. Indicações nºs 377 e 378/2018, de autoria do Sr.
vereador Jorge Recla, que solicita: Recapeamento asfáltico da Avenida Vitória, que
inteliga os Bairros Vila Nova Vila, Verde e Alvorada. E Elaboração de projeto para
construção de galeria ou manilhamento do valão que atravessa os Bairros Vila Nova,
Vila Verde, Alvorada e Novo Horizonte. Indicações nºs 379 e 380/2018, de autoria
do Sr. Vereador Jozail Fugulim, que solicita: Reparo do calçamento na Avenida José
Bahia, situada no Bairro Boa Vista (trecho compreendido entre a escola conhecer e
o Restaurante Porto Brasil). E Construção de redutor de velocidade, bem como
pintura de faixas de pedestre e instalação de placa de sinalização de travesssia em
área escolar na Avenida João Nardoto (na altura do centro Educacional Castelinho
Encantado). Indicações nºs 381 e 382/2018, de autoria do Sr. Vereador Paulo
Chagas, que solicita: Disponibilizar patrulha Agricola mecanizada para atender as
Comunidades Rurais do Município. e Limpeza do terreno localizado ao lado do CEIM
Paulista . Moção nº 023/2018, de autoria do vereador Carlos Alberto, que solicita
que seja consignado: VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao atleta DAVID FERREIRA
NEVES DE ALMEIDA, pela conquista do título de campeão na modalidade Muay
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Thai K1 (kickboxing), categoria adulta até 59 anos, no Campeonato Brasileiro de
Esportes de Contato 2018, realizado no município de Colatina-ES, no mês de maio
do corrente ano. Em ato continuo o Sr. presidente passou para o: GRANDE
EXPEDIENTE: Após o senhor presidente concedeu a palavra ao vereador Aquiles
Moreira, que após cumprimentar a todos, fez agradecimentos ao prefeito juntamente
com o Secretário de obras, por terem atendido suas solicitações junto as
comunidades. Após fez menção a avenida da vergonha, no bairro Santo Antônio, e
que haverá licitação que ocorrerá no dia 16, e assim que concluída começaram as
obras. Também falou sobre seu projeto junho vermelho, dedicado para a
conscientização de falta de sangue, de forma que a população venha estar doando
sangue. Pois doar sangue é salvar vidas. Encerrando assim a sua fala. Com a
palavra a vereadora Jaciara Teixeira, que após cumprimentar a todos, falou sobre a
abertura de um mutirão pelo qual se fez presente juntamente com o vereador
Francisco Amaro, referente ao mutirão do juizado itinerante da Lei Maria da Penha,
que finalizará no dia 06 de junho, este juizado itinerante visa agilizar os processos
que se encontram nas varas em São Mateus, pois são processos lentos, disse que
este mutirão estarão envolvidos policias militares e civil, juntamente com o juizado, e
o Ministério Publico para que venham estar dando celeridade aos processos, como
apoio psicológico. Disse ainda que estão recebendo denuncias, pois violência
domestica violência contra a mulher precisa ser denunciado. Dando continuidade à
fala da vereadora, o vereador Francisco Amaro, que disse que tiveram a
oportunidade de estarem conversando com a juíza Aline Tinoco, entre outros juízes
e promotores, e entre a conversa lhes foi orientado a pedirem apoio, para que
através dos vereadores fossem feitas visitas ao Tribunal de Justiça do Espirito
Santo, formando uma comissão e juntamente com o poder executivo fosse solicitado
formalmente a Comissão de Justiça uma vara exclusiva para que se possa fazer
esse tipo de atendimento, (Lei Maria da Penha). Encerrando assim a sua fala.
Voltando com a palavra a vereadora Jaciara Teixeira, que falou ter a incumbência de
estar ajudando nessa solicitação, para que se possa ter essa vara exclusiva para Lei
Maria da Penha, para que se venha dar celeridade nestes casos de extrema
importância. Após a mesma falou sobre o requerimento que fez a respeito da
realização do orçamento participativo, para que se fosse cumprida a Lei Orgânica do
Município, pois a lei orgânica fala sobre a participação da comunidade na discussão
do orçamento anual que é votado todos os anos, ela relatou ter solicitado as
informações que são feitas para o cumprimento desta Lei, e recebeu a resposta que
esta solicitação não é um requerimento e sim uma indicação. Então mesma disse
que as indicações feitas nesta Casa não são indicações, são sugestões feitas ao
prefeito no sentido do mesmo efetuar as coisas, e disse que estas sugestões não
são sugestões criadas de suas cabeças, mas sim sugestões pelas quais são
colhidas nas comunidades, e assim informam ao poder executivo, de forma que não
quer dizer que será cumprido, pois o executivo não tem obrigação de se fazer
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cumprir uma indicação, mas em seu entendimento a um grande número de Leis que
não são cumpridas nesse município, mas entendesse que a Lei Orgânica não é uma
sugestão a se cumpri, “ela deve ser cumprida”, disse ser uma obrigação dos
vereadores, do poder executivo e da população cumprir Leis. Disse também sobre
os Vetos de algumas Leis, propostas pelo executivo, lidos nesta Casa na sessão
passada, aonde os mesmo vieram fora do prazo do Regimento Interno e da Lei
Orgânica, de forma que automaticamente não poderia mais ser votado, pois havia
um prazo para vetar ou sancionar, onde nenhuma das duas opções foi feitas, e
quando terminou o prazo veio o veto, veto quer não vale mais, no entanto a
vereadora disse que a Lei terá que funcionar, então a câmara terá que promulgar a
Lei, e disse que ai começará os problemas, pois será uma Lei que ficará no papel,
assim como o orçamento participativo, que esta na Lei Orgânica, mas que há muito
tempo não se faz. E quando se pede para se fazer a cumprir a Lei Orgânica, ainda
se tem que sugerir. E que seria importante o executivo ter lembrado e começar as
atividades com o orçamento participativo, para que a população possa participar e
dar a sua opinião do que fazer com o dinheiro publico. Encerrando assim a sua fala.
Em ato continuo o Sr. Presidente disse a vereadora Jaciara Teixeira, que cabe a
esta Casa o papel de fiscalizar, e cobrar do executivo que ele cumpra a constituição
municipal, pois a Lei Orgânica é a constituição municipal. E relatou que saiu no
jornal que o município esta em terceiro lugar com gastos pessoais, em torno de 70%
e que a despesa com gastos pessoais é de 14.000.000.00 (quatorze milhões), para
uma arrecadação de 20.000.000.00 de reais (vinte milhões), de forma que sobra
6.000.000.00 de reais (seis milhões) para outras despesas. Mas na verdade nos
últimos doze meses foram arrecadados aproximadamente 300.000.000.00 de reais
(trezentos milhões), e disse que a pergunta que fica é “qual a obra que foi
realizada?”. Disse que o secretario de administração enviou para a jornalista da Tv
Gazeta dizendo que as medidas já foram tomadas, e que os projetos foram
encaminhados para esta Casa de Leis para serem resolvidos, e os projetos enviados
são os projetos que aumentam a arrecadação do município, então o Sr. presidente
disse que quem paga é o povo, e o povo não pagará mais nada, e que para resolver
este problema o gestor deste município não pode jogar o ônus encima do povo
mateense. Após o Sr. presidente passou 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 nºs 361, 362, 363, 364, 365,
366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381,
382/2018. Em DISCUSSÃO: Com a palavra o vereador Francisco Amaro, que após
cumprimentar a todos, destacou suas indicações, onde uma delas solicita a
contratação de mais profissionais na área de oftalmologia para que a população não
continue a se deslocar para outros municípios, mas sim viabilizar esse atendimento,
como o centro de tratamento para idosos, de forma que o município venha estar
buscando verbas para que venham estar atendendo as necessidades dos idosos.
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Encerrando assim a sua fala. Com a palavra a vereadora Jaciara Teixeira, que após
pedir dispensa das formalidades, falou sobre sua indicação 373/2018, que fala sobre
o aproveitamento de terrenos baldios que esta determinada na Lei de nº 207/2003.
Falou que se faz o cadastramento de terrenos baldios, fazendo um contrato com os
donos desses terrenos, e a inscrição de cidadãos que venham a ter interesses em
cultivar uma horta nesses terrenos, de forma que os terrenos não ficaram
abandonados, sujos, correndo risco de trazerem danos à sociedade. Sendo bom
para turistas, moradores, correios, pois tem o local como referencia. Após solicitou o
voto nos nobres vereadores. Com a palavra o vereador Jorge Recla, que após
cumprimentar a todos, teceu comentários sobre suas indicações, onde são
destinadas ao bairro, Vila Nova, onde o mesmo solicitou recapeamento asfáltico na
Avenida Vitoria que liga o bairro Vila Nova aos bairros Vila Verde e Alvorada. Disse
que esta via esta toda danificada e é uma via de muito fluxo. Havendo a
necessidade de uma intervenção imediata. Encerrando assim a sua fala. Com a
palavra o vereador Paulo Chagas, que após cumprimentar a todos, falou sobre suas
indicações de nºs 381 e 382/2018, sendo uma delas solicitando a disponibilização da
patrulha mecanizada para atender as comunidades as comunidades rurais do
município, pois o mesmo disse que com as fortes chuvas 80% já estão
comprometidas, precisando ser reconstruídas, pois a comunidades que não se pode
fazer a retirada de cafés e pimentas. Encerrando assim a sua fala. Com a palavra o
vereador Ajalirio Caldeia, que após cumprimentar a todos, destacou suas
indicações, onde o mesmo propõe ao poder executivo que venha olhar para as duas
comunidades que o mesmo esta referenciando, para que venha estar dando
melhores atendimento aquelas comunidades, após solicitou o voto favorável dos
nobres pares, encerrando assim a sua fala. Em VOTAÇÃO: Aprovado por
unanimidade as indicações de nºs 361 a 382/2018. Moção nº 023/2018, de autoria
do vereador Carlos Alberto, que solicita que seja consignado: VOTO DE
CONGRATULAÇÃO ao atleta DAVID FERREIRA NEVES DE ALMEIDA, pela
conquista do título de campeão na modalidade Muay Thai K1 (kickboxing), categoria
adulta até 59 anos, no Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato 2018,
realizado no município de Colatina-ES, no mês de maio do corrente ano. Em
DISCUSSÃO: O senhor presidente passou a presidência para o vice Jorge Recla,
para fazer uso da tribuna, onde após cumprimentar a todos, o quanto é difícil praticar
um esporte, em levar o nome do seu município, em nível de estado, e sem recurso
dos poderes, tanto Municipal, quanto Estadual e Federal. Então vereador Carlos
Alberto falou que como ele ira participar de um campeonato em outro Estado é para
o jovem procurar a secretaria de esporte, falar sobre seu projeto com antecedência e
caso a secretaria disser que não tem recursos para ajudá-lo, é para dizer que a
câmara disponibilizará o recurso necessário para custear toda a viagem, para que
ele possa defender e levar o nome da nossa cidade por onde ele for. E disse que
esta é a contribuição que esta casa tem para lhe oferecer. Solicitou aos nobres
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pares que votassem favoráveis ao voto de congratulação ao atleta DAVID
FERREIRA NEVES DE ALMEIDA, pela conquista do título de campeão na
modalidade Muay Thai K1 (kickboxing), categoria adulta até 59 anos, no
Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato 2018. Após falou um pouco sobre a
historia do mesmo como Atleta. Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Após o
vereador Carlos Alberto voltou a tomar acento como presidente desta casa. 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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