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Ata nº 038/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 11 (onze) 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 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° 037/2018. Sendo esta aprovada pelo Sr. Presidente. PODER
EXECUTIVO: 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
Nº387/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o nº 1173/2018,
que encaminha a esta Casa de Leis, para proceder à discussão e votação do Projeto
de Lei Complementar nº 005/2018; Leitura do Projeto de Lei Complementar n°
005/2018, do Poder Executivo, que “ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 079, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 1989 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, INSTITUINDO
ALÍQUOTA ÚNICA DE ISSQN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Leitura do
expediente OF/PMSM/SMGAB N° 425/2018, do Prefeito Municipal de São Mateus,
protocolizado sob o n° 1267/2018, que encaminha Resposta das Indicações nº s 553,
554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570,
571, 572, 573 e 574/2018, de autoria de diversos Vereadores, informando que as
indicações foram encaminhadas às Secretarias para avaliação quanto a possibilidade
de atendimento, e que tão logo seja possível o atendimento das sugestões
apresentadas, estará informando a esta Egrégia Casa de Leis. Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N° 424/2018, do Prefeito Municipal de São Mateus, protocolizado
sob o n° 1268/2018, que encaminha reposta ao OF/CMSM-ES/SL/nº 646/2018, de
autoria do Presidente da Comissão de Constituição, justiça, Direitos Humanos,
Cidadania e Redação, contendo cópia integral da “Listagem dos servidores que
ocupam os cargos de Agente de Serviços Gerais, Servente de Obras, Pintor e
Pedreiro”, para auxiliar na análise do Projeto de Lei Complementar 004/2018. Leitura
do Expediente OF.PMSM/CCSM Nº 22/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
Conselho da Cidade – São Mateus, de autoria da Sra. Isadora Lírio Gonçalves Coordenadora de Projetos de Engenharia e Arquitetura, e do Sr. Cláudio Guimarães
Lins – Secretário Municipal de Turismo, protocolado sob nº 1284/2018, solicitando a
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indicação de um Conselheiro Titular e um Conselheiro Suplente para representação da
Câmara Municipal de São Mateus no Conselho da Cidade. Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N° 448/2018, do Prefeito Municipal de São Mateus, protocolizado
sob o n° 1305/2018, que encaminha Resposta das Indicações nº s 575, 576, 577, 578,
579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595 e
596/2018, de autoria de diversos Vereadores, informando o Poder Executivo encontrase com parcos recursos para execução das atividades públicas, e que tão logo seja
possível o atendimento das sugestões apresentadas, estará informando a esta Egrégia
Casa de Leis. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 450/2018, do Prefeito
Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 1306/2018, que encaminha cópia do
Ofício (OF/SAAE/SMA/DIR/00258/2018) do Serviço Autônomo de água e Esgoto e
Memo.PMSM/SC Nº 013/2018 e mídia digital enviado pelo Setor de Convênio em
resposta ao requerimento 052/2018, que trata sobre qual motivo a ETE (Estação de
Tratamento de Esgoto) de Guriri não está em pleno funcionamento, bem como envia
cópia dos documentos de doação do terreno ao SAAE e cópia dos repasses pela
FUNASA e pelo Governo do Estado. PODER LEGISLATIVO: Leitura do Requerimento
de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, protocolizado sob nº 1308/2018, que
justifica sua ausência na Sessão Ordinária do dia 04 de setembro de 2018, conforme
atestado em anexo. Leitura do Ofício de autoria do Vereador Antônio Luiz Cardoso,
protocolizado sob nº 1309/2018, que justifica sua ausência na Sessão Ordinária do dia
04 de setembro de 2018, conforme atestado em anexo.
Indicações nº 619 e
620/2018 de autoria do vereador Sr. Ajalírio Caldeira, que solicita: Aterro da área de
terra localizada nos fundos da igreja católica situada no Assentamento 13 de
Setembro, localizada na Comunidade Córrego da Areia; e Construção de praça com
área de lazer no Assentamento 13 de Setembro, localizado na Comunidade Córrego
da Areia. Indicações nºs 621 622/2018 de autoria do vereador Sr. Antônio Luis
Cardoso, que solicita: Instalação de torre de telefonia celular da VIVO na altura do Km
23 da Rodovia BR 381, para atender os moradores da região; e Reitera a indicação de
nº 104/2018, que diz respeito a instalação de toldos nas janelas do CEIM Andorinhas,
situado no Bairro Cacique. Indicações nºs 6623 e 624/2018 de autoria do vereador Sr.
Aquiles Moreira, que solicita: Calçamento da Avenida Angelo Compri, no Bairro
Caiçaras (nas proximidades da Igreja Batista do Calvário); e Criação de Escolinha de
Esportes no Bairro Bonsucesso, para competições entre bairros da região. .
Indicações nºs 625 e 626/2018 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto Gomes
Alves, que solicita: Sinalização com pintura de faixas de pedestre na Avenida Jones
dos Santos Neves, no Centro da cidade, principalmente na altura da Caixa Econômica
Federal, INSS e do Shopping Popular; e Instalação de mais uma luminária no poste
situado no entroncamento das Avenidas Jones dos Santos Neves e Mateus Cunha
Fundão, no Centro da cidade (nas imediações da Farmácia do Povo). Indicação nºs
627 e 628/2018 de autoria do vereador Sr. Doda Mendonça, que solicita: Reitera a
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indicação de nº 024/2018, que diz respeito a criação de Casa de Apoio em São
Mateus, para atender exclusivamente os pacientes em tratamento médico em hospitais
especializados, fora do município; e Reitera a indicação de nº 045/2018, que diz
respeito a instalação de torre de telefonia móvel nas Comunidades São Geraldo, Nova
Lima e Itauninhas. Indicações nºs 629 e 630/2018, de autoria do Sr. Francisco Amaro,
que solicita: Implantação do Projeto „Campeões do Futuro‟ no Residencial Village,
situado no Bairro Litorâneo; e Pavimentação asfáltica da estrada de acesso ao
Residencial Village, situada no Bairro Litorâneo (com início na Rodovia São Mateus à
Boa Esperança). Indicações nºs 631 e 632/2018 de autoria da Srª. Vereadora Jaciara
Teixeira, que solicita: Pavimentação da Rua Luiz João Berto, situada no Bairro
Bonsucesso I (trecho compreendido entre as Avenidas Terra e Maria Eliza Rios); e
Construção de Centro de Informação ao Turista na Praça Lauriano Alves Barbosa,
situada no Bairro Dom José Dalvit. Indicações nºs 633 e 634/2018 de autoria do Sr.
vereador Jerri Pereira, que solicita: Reitera a indicação de nº 311/2018, que diz
respeito a aquisição de terreno na Comunidade Barra Nova Sul, Distrito de Nativo de
Barra Nova, para construção de praça com área de lazer; e Reforma da quadra
poliesportiva situada na Comunidade Nativo Barra Nova, bem como instalação de
alambrado e construção de arquibancada. Indicações nºs 635 e 636/2018, de autoria
do Sr. vereador Jorge Recla, que solicita: Substituição das luminárias e respectivas
lâmpadas dos postes situados na Avenida Dom José Dalvit, por outras lâmpadas VMT400 (trecho compreendido entre o Bairro Aroeira e a lateral da Rodovia BR 101, no
Bairro Santo Antônio); e Reparo da rede pluvial situada na Avenida Dom José Dalvit,
no Bairro Aroeira (nas imediações da unidade de saúde). Indicações nºs 637 e
638/2018, de autoria do Sr. Vereador Jozail Fugulim, que solicita: Reparo ou
substituição da tampa (grade) do bueiro situado na lateral da BR 101, nas
proximidades do Hotel Califórnia; e Instalação de placa de identificação na unidade de
saúde do Bairro Aviação, que se encontra funcionando provisoriamente no Bairro
INOCOOP. Indicações nºs 639 e 640/2018, de autoria do Sr. Paulo Chagas, que
solicita: Implantação de Sistema Cicloviário no município de São Mateus, de acordo
com o que determina a Lei Complementar nº 085/2014 (Dispõe sobre a organização do
espaço territorial do município de São Mateus, conforme determina o disposto no Art.
182 da CRFB de 1988 e o Art. 39, 40, 41, 42 do Estatuto da Cidade – Lei Federal nº
10.257 de 2001); e Pavimentação da Rua Principal da Comunidade Córrego da Areia,
situada na divisa com o município de Nova Venécia. Requerimento nº 060/2018, de
autoria da vereadora Jaciara Teixeira que solicita que: Envie a esta Casa de Leis o
cronograma de recolhimento de lixo, com locais, dias e horários, realizado pela
empresa Fortaleza em todo o município. Moção nº 039/2018, de autoria do vereador
Carlos Alberto, que solicita que seja consignado: VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao 1°
Tenente da 3ª Cia do BPMA, MAURI COELHO PORTUGAL, pelos relevantes serviços
prestados à comunidade mateense. Moção nº 040/2018, autoria do vereador Jozail do
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Bombeiro, que solicita que seja consignado: VOTO DE CONGRATULAÇÃO à 3ª
COMPANHIA DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL, localizada em São
Mateus, pela comemoração dos 25 anos de criação neste município. DIVERSOS:
Leitura do Expediente Ofício de autoria do Coordenador de Filial S.E, Sr. Rodolfo
Gomes Littig, e do Gerente de Filial – Gerência Executiva e Negocial de Governo –
Vitória/ES, Sr. Jeferson Won Rondon de Souza, que notifica esta Casa de Leis, quanto
ao crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 04/09/2018, no valor de R$
46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais), na conta vinculada ao Termo de
Compromisso nº 794537/2013, firmado com o município de São Mateus, assinado em
31/12/2013, no âmbito do Programa Esportes e Grandes Eventos Esportivos, sob
gestão do Ministério do Esporte, que tem por objeto “Investimento em Infraestrutura
Esportiva no Município de São Mateus-ES”. Leitura do Expediente Ofício nº
1124/2018/GIGOV/VT de autoria da Coordenadora de Filial, Sra. Andressa Stelzer da
Cruz, e do Gerente de Filial – Gerência Executiva e Negocial de Governo –Vitória/ES,
Sr. Jeferson Won Rondon de Souza, que informa a Celebração de Contrato de
Repasse nº 872626/2018 – Operação 1056091-41 que tem por finalidade “Aquisição
de Bens e Equipamentos para Apoio às Ações de Assitência Técnica e Extensão Rural
e Agroindustrialização”, bem como que o valor a ser repassado é de R$ 283.757,34
(duzentos e oitenta e três mil e setecentos e cinqüenta e sete reais e trinta e quatro
centavos), tendo o município de São Mateus se comprometido a aportar, a título de
contrapartida, a quantia de R$ 3.024,17 (três mil e vinte e quatro reais e dezessete
centavos), e que o prazo para execução do empreendimento contratado é de
30/08/2021. Em ato continuo o Sr. Presidente fez a leitura do oficio, encaminhado a
esta Casa, de autoria do vereador Jozail do Bombeiro, que solicitou que fosse
concedido espaço no horário da segunda parte do pequeno expediente, para que o
Comandante da 3ª Cia de Policia militar Ambiental de São Mateus, estivesse fazendo
uso da tribuna para proferir pronunciamento a respeito da 3ª Cia. Sendo deferido pelo
Sr. Presidente. Fazendo uso da palavra o Comandante da 3ª Cia, que após
cumprimentar a todos, disse que são poucos os que compõem a equipe, no entanto
trabalham por muitos, tendo feito muito pela cidade mateesse. Em seguida através de
uma apresentação por data show demonstrou todos os acontecimento no decorre de
um ano. Informou que a 3ª Cia de Policia militar Ambiental se encontra no mesmo local
que o 13° Batalhão, no antigo Ceunes. Falou um pouco sobre sua historia de vida.
Após fez menção as dificuldades encontradas ao ingressar na 3ª Cia de Policia militar
Ambiental, que ao ser nomeado pode estar dando um norte para a equipe, elaborando
um plano de ação. Que ao iniciar no 3ª Cia, não havia uma estrutura adequada, nem
mesmo para estar atendendo alguma autoridade ou a população com dignidade. E em
meio a tantas dificuldades não desistiram. Mostrou alguns pontos que estavam críticos
e que ao receberam ajuda da policia conseguiram estar estabilizando, podendo esta
atendendo a população com o mínimo de dignidade e conforto. Que através de
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parceria com o Ministério publico foram adquirindo equipamentos para estarem
climatizando todos os ambientes, tendo todos os equipamentos necessários. Mostrou
um corredor que não era pavimentado, onde os próprios oficiais dedicaram de seus
tempos para estarem fazendo as melhorias necessárias, estando hoje pavimentado e
com iluminação adequada. Informou que é previsto cerca de 50 (cinquenta) policiais,
no entanto há apenas 20 (vinte) operado. Em seguida fez menção a apreensão de
armas, informando que o IBAMA faz essas apreensões; Citou alguns locais pelos
quando essas apreensões ocorreram. Informou a presença do IBAMA no decorrer da
greve dos caminhoneiros. Entre outros casos em que se fizeram presente. Em seguida
o mesmo informou que será realizado no decorrer da semana uma exposição de
educação Ambiental, mencionou que na quarta-feira será no Shopping de São Mateus,
e que ocorrerá em todo o decorrer do dia, que distribuíram brindes, como mudas de
vegetação nativa; na quinta-feira informou promoveram um seminário, que acontecerá
no ginásio da escola Master, começando as 08h da manha, que não estaram cobrando
ingressos, no entanto para a entrada precisaram doar um quilo de alimento não
perecível, falou que esses alimentos serão destinados a instituições carentes de São
Mateus; E que na sexta-feira para finalizarem estarão celebrando no auditório do 13°
Batalhão, onde serão homenageadas varias pessoas que os ajudaram até aqui. Disse
que haverá bolo temático e que aguardará a presença de todos para estarem
comemorando esse momento tão especial. Após agradeceu pela oportunidade,
encerrando assim a sua fala. Em ato continuo o Sr. Presidente parabenizou a policia
Ambiental, pelo belíssimo trabalho, disse que esta Casa esta a disposição para o que
necessário. Após o Sr. Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE: Fazendo
uso da palavra o vereador Francisco Amaro, que após cumprimentar a todos, fez
alguns agradecimentos, Em seguida mencionou que devido o que ocorreu a uns dias
atrás, onde o mesmo recebeu um telefonema do vereador Jozail, que solicitou a sua
presença em uma determinada localidade, e que ao chegar no local foi recebido por
alguns empresários (no que diz respeito a montadoras de aeronaves), informou lhe foi
relatado algumas dificuldade em relação ao prazo, no que tange a documentação
referente ao município, e que o vereador Jozail lhe fez um apelo para que pudesse
junto ao executivo intervir e ajudar no desenrolar dessas questões. Disse que em
seguida encontrou com o vereador Aquiles que faz parte do conselho, sendo um
representante da Câmara, e que apos foi até ao prefeito municipal, solicitando que o
mesmo pudesse estar recebendo um desses empresários, e que o prefeito
prontamente se disponibilizou a recebê-lo e que de forma rápida conseguiram fazer a
convocação do conselho. Após fez agradecimento ao prefeito por sua disponibilidade.
Em seguida disse que na qualidade de líder do governo, tem atribuições das mais
diversas, alegando não conseguir resolver todas as demandas. Após destacou o
desfile que ocorreu no dia 07 de setembro, destacando também a Secretaria de
Educação, parabenizou as escolas que se fizeram presentes. Em seguida encerrou a
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sua fala. Fazendo uso da palavra à vereadora Jaciara Teixeira, que após cumprimentar
a todos, fez menção a carta escrita pelo ex-presidente Lula, fazendo em seguida. Após
fez leitura do que se trata a carta, ao final da leitura a mesma encerrou a sua fala.
Com a palavra o vereador Paulo Chagas, que após cumprimentar a todos fez menção
ao trabalho realizado pelas escolas no dia 07 de setembro, falou sobre as escolas do
campo e suas dificuldade, mas sobre tudo as marcas deixadas por elas, e que mesmo
a escolas com difícil acesso tem deixado de se fazer presente, Encerrando assim a sua
fala. Após o vereador Jozail do bombeiro se declinou de sua fala. Em ato continuo o Sr.
Presidente fez menção ao conselho da cidade – São Mateus, Onde titular era o
vereador Francisco Amaro e o suplente o vereador Aquiles Moreira, e que a partir
desse momento passa a ser titular o vereador Aquiles Moreira e o suplente o vereador
Francisco Amaro. Após o Sr. Presidente passou para a 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 619, 620, 621, 622,
623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 6637, 638, 639,
640/2018. Fazendo uso da palavra o vereador Jorge Recla, que após cumprimentar a
todos, destacou sua indicações, fazendo menção ao bairro Aroeira e todo o bairro Sto.
Antônio. Onde solicita a substituição das luminárias na Avenida Dom José Dalvit, para
a cor metálica, dizendo ser questão de segurança publica. Fez menção ao reparo da
rede fluvial, na Av. Dom José Dalvit non bairro Aroeira, informou que já levou o
Secretário de Obras ao local e que o mesmo se compromete a fazer. Em seguida
solicitou aos nobres vereadores que votassem favoráveis. Com a palavra o vereador
Paulo Chaga, que após cumprimentar a todos destacou suas indicações onde em uma
delas solicita ao prefeito para que se possam melhorar as ciclovias. O mesmo
mencionou que presenciou um acidente no centro da cidade. Disse que as pessoas
utilizam as bicicletas para irem aos seus trabalhos e que se precisa fazer um estudo
para avaliarem o que se pode ser feito para melhorar a vias. Em seguida pediu aos
nobres pares para que votem favoráveis, dizendo que é um meio de transporte mais
barato, menos impactante para cidade, sendo menos poluente. Fazendo uso da
palavra o vereador Doda Mendonça, que após cumprimentar a todos, fez menção a
suas indicações, que Reitera a indicação de nº 024/2018, que diz respeito à criação de
Casa de Apoio em São Mateus, para atender exclusivamente os pacientes em
tratamento médico em hospitais especializados, fora do município; Dizendo que o
motivo dessa reiteração se deve por não ter sido atendido o seu pedido. Falou sobre
sua próxima indicação que também se trata de uma reiteração a indicação de nº
045/2018, que diz respeito a instalação de torre de telefonia móvel nas Comunidades
São Geraldo, Nova Lima e Itauninhas. Após solicitou aos nobres pares para que
votassem favoráveis. Em ato o Sr. Presidente submeteu em VOTAÇÃO, sendo
aprovado por unanimidade as indicações de nºs 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625,
626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 939 e 640/2018 ;

271

Requerimento nº 060/2018, de autoria da vereadora Jaciara Teixeira que solicita que:
Envie a esta Casa de Leis o cronograma de recolhimento de lixo, com locais, dias e
horários, realizado pela empresa Fortaleza em todo o município. Em DISCUSSÃO:
Com a palavra a Vereadora Jaciara Teixeira, que informou que tem caminhado no
campo e tem ouvido reclamações a respeito da coleta de lixo, que em alguns locais
acontece diferente de outros, disse que essa solicitação é para que se tenham uma
noção de onde esta tendo essa coleta de lixo, quais as localidades como dias e
horários, e que ai sim se possa encaminhas e cobras as demandas necessárias, após
pediu aos nobres pares para que votassem favoráveis. Em seguida o Sr. Presidente
submeteu em VOTAÇÃO: Sendo provado por unanimidade. Após o vereador Jorge
Recla solicitou que fosse incluído na ordem do dia o Requerimento de nº 061/2018,
de autoria do mesmo (Jorge Recla). Sendo deferido pelo Sr. Presidente. Requerimento
que solicita: Que informe a esta Casa de Leis, detalhadamente, onde foram aplicados
os 30% (trinta por cento) de créditos adicionais suplementares, conforme o artigo 5° da
Lei Municipal 1.647/2017, aprovado por esta Casa de Leis. Com a palavra o vereador
Francisco Amaro, que informou que esse projeto vem com todas as planilhas no que
se foi gasto desde o começo do ano até a atualidade, e da possível necessidade até o
final do ano, secretaria por secretaria, itens por itens e valores por valores. Disse
entender o requerimento do vereador Jorge Recla, mas que, no entanto se observar
esse projeto há todo o detalhamento do que se foi gasto até os dias de hoje. Em ato
continuo o Sr. Presidente informou que nem todo os 30% (trinta por cento) foi investido
no que o prefeito especificou. Em seguida o Sr. Presidente submeteu em DISCUSSÃO:
Com a palavra o vereador Jorge Recla, que disse que ao final do ano passado foi
aprovado ao prefeito 30% (trinta por cento) para que se pudesse remanejar o
orçamento até a presente data, sendo o valor de R$ 90.000.000.00 (noventa milhões
de reais), e que, o que se vê são apenas festas, e o município passando por grandes
dificuldade, na área de infraestrutura, educação, que aos ruas são uma vergonha.
Então indagou onde é que foi parar esses R$ 90.000.000.00 (noventa milhões de
reais), e que agora o prefeito solicitou mais 20% (vinte por cento) indo para 50%
(cinquenta por cento). Disse que eu seu entendimento esse 20% (vinte por cento) não
deverá ser dado ao prefeito, até que o mesmo explique onde colocou esses R$
90.000.000.00 (noventa milhões de reais). Fazendo uso d a palavra o vereador
Francisco Amaro, que falou ao longo de nove anos todos os prefeitos trabalharam com
remanejamento do orçamento encima de 50% (cinquenta por cento), e que nos últimos
mandato do ex-prefeito Amadeu Boroto, ao sair solicitou o orçamento do valor de 50%
(cinquenta por cento) para o atual prefeito Daniel. Disse que esse orçamento nem
sempre é o valor que é orçado, em que encima disso o prefeito tem o poder de fazer
esse remanejamento, tirando de um lugar e gastar em outro. Informou que a solicitação
desses 20% (vinte por cento) é pela preocupação com a folha de pagamento, dizendo
ser a maior despesa do município, (questões trabalhista, ticket alimentação) e que
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dentro desse remanejamento tem algumas verbas, sendo uma delas sendo o repasse
que foi acertado para uma entidade (Lar dos Velhinhos), dizendo que o município
repassa um pouco mais que R$ 300.000.00 (trezentos mil reais), dividido em cinco
vezes. Explicou dizendo que esse remanejamento faz menção a tudo isso, e que há
dinheiro, no entanto necessita da autorização da Câmara para poder estar fazendo
esse remanejamento, tirando de um lugar e colocando em outro. Que terá a festa da
cidade, e que o prefeito tem a intenção de estar fazendo o pagamento antes da data da
festa. Em seguida pediu para os vereadores analisassem com carinho. Em ato
continuo o Sr. Presidente disse que a colocação feita pelo vereador Francisco Amaro
da ao intender que a Câmara quisesse impedir o prefeito de pagar a folha de
pagamento antecipadamente. Disse que ano passado foi aprovado 30% (Trinta por
cento), e que houve prefeito em São Mateus em que se aprovava 2% (dois por cento),
e que quando solicitavam, tinham que mostrar para onde foi ai sim liberavam mais 2%
(dois por cento). O Sr. Presidente disse que teve uma empresa que de um intimado ao
prefeito, pois pagamento estava em atraso e que caso o prefeito não efetivasse o
pagamento não entregaria a merenda para as crianças, mas teve dinheiro para fazer
réveillon, carnaval, a festa de junho em Guriri, dinheiro para fazer a festa da cidade,
mas que não tem dinheiro para pagar merenda, não tem dinheiro para pagar a folha.
Em seguida disse que esta Casa tem a obrigação o dever e responsabilidade, pois a
cada vez em que é pedido 20% (vinte por cento), é um cheque em branco assinado
para que ele faça o que quiser. Em seguida o Sr. Presidente submeteu em votação:
sendo aprovado por unanimidade o Requerimento de nº 061/2018. Moção nº
039/2018, de autoria do vereador Carlos Alberto, que solicita que seja consignado:
VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao 1° Tenente da 3ª Cia do BPMA, MAURI COELHO
PORTUGAL, pelos relevantes serviços prestados à comunidade mateense. Em
DISCUSSÃO: Com a palavra o vereador Jozail do Bombeiro, que fez menção a historia
de vida do tenente Portugal, desde seu inicio na PM, até os dias de hoje, sem
nenhuma punição ou ocorrência administrativa desde seus 28 anos de serviços
prestados. Mencionou um acontecimento onde o Tenente o repreendeu ao jogar um
papel de bala na reserva, aprendendo assim a zelar pelo meio ambiente. Em seguida o
Sr. Presidente submeteu em VOTAÇÃO: Sendo aprovado por unanimidade a Moção
de n° 039/2018. Moção nº 040/2018, autoria do vereador Jozail do Bombeiro, que
solicita que seja consignado: VOTO DE CONGRATULAÇÃO à 3ª COMPANHIA DO
BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL, localizada em São Mateus, pela
comemoração dos 25 anos de criação neste município. Fazendo uso da palavra o
vereador Jozail do Bombeiro, que Disse que o Capitão tem grandes parceiros para
estar o ajudando, tendo uma tropa muito boa. E que se chegaram longe é porque o
Capitão tem credibilidade. Em seguida o Sr. Presidente submeteu em VOTAÇÃO:
Sendo aprovado por unanimidade a Moção de n° 040/2018. Projeto de Lei
Complementar nº 003/2018, do Poder Executivo, que “INCLUI ART. 13-A NA LEI
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COMPLEMENTAR Nº 073, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA A PEDIDO DO SERVIDOR”,
que recebeu parecer contrário da maioria dos membros da Comissão de Constituição,
Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Em ato continuo o Sr. Presidente
informou que
Projeto de Lei Complementar nº 003/2018, que recebeu parecer
contrário da maioria dos membros da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos
Humanos, Cidadania e Redação. Em turno único, do Projeto de Lei n° 049/2018, do
Poder Legislativo, que “DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE FORNECIMENTO DE
CANUDOS CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”, Autoria: Jaciara, que recebeu parecer favorável das Comissões de
Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação, e de Educação,
Cultura, Agricultura, Saúde e Meio Ambiente. Com a palavra a vereadora Jaciara
Teixeira, que informou que a duração de um plástico dura em média de cem anos, e
que o plástico aumenta a cada dia, sendo produzido oito bilhões de toneladas de
plástico, e que toda essa quantidade ainda esta no planeta. Disse que sua maior
qualidade é o seu maior defeito, sendo a durabilidade do material. Que 95% dos
plásticos encontrados nas praias são plásticos, (copos descartáveis, caldos, cotonetes,
canudos plásticos). Em seguida o Sr. Presidente submeteu em VOTAÇÃO: Sendo
aprovado por unanimidade, em turno único, do Projeto de Lei n° 049/2018, do Poder
Legislativo. 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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