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Ata nº 006/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 13 (treze) dias do mês de
março de 2018 (dois mil e dezoito), às 18:00 (dezoito) horas. Reuniu-se na Câmara
Municipal de Vereadores de São Mateus - Estado do Espírito Santo, sob a
Presidência do Vereador Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, e Secretariado pelo
Vereador Sr. Ajalírio Caldeira Varges. Ato contínuo, o Presidente faz a abertura 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 Moreira, Carlos Alberto, Francisco Amaro, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira,
Jorge Recla, Doda Mendonça, Jozail Fugulim e Paulo Chagas. Assim constatado, o
Sr. Presidente convidou o Sr. Vereador Aquiles Moreira para que efetuasse a leitura
de um trecho da Bíblia Sagrada. Ato contínuo, o Sr. Presidente solicitou ao
Secretário da Mesa que procedesse a leitura dos expedientes enviados a esta Casa
de Leis, do que constou o seguinte: Leitura da Ata n° 39/2017, considerada
aprovada. PODER EXECUTIVO:
Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB
N°071/2018, protocolizado sob o n° 0257/2018, da Prefeitura Municipal de São
Mateus, que encaminha Resposta as Indicações n° 059 à 080/2018, de autoria dos
Vereadores: Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda
Mendonça, Francisco amaro de A. Oliveira, Jozail do Bombeiro, Jorge Recla, Jerri
Pereira, Jaciara Teixeira, Paulo Chagas. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB
N°267/2018, protocolizado sob o n° 279/2018, da Prefeitura Municipal de São
Mateus, que encaminha Resposta à Indicação n° 037/2018, de autoria do Vereador:
Ajalirio Caldeira. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°268/2018,
protocolizado sob o n° 280/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha Resposta as Indicação n° 024/2018, de autoria dos Vereadores: Doda
Mendonça e Paulo Chagas. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°077/2018,
protocolizado sob o n° 281/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha Resposta ao requerimento n° 007/2018, de autoria do Vereador: Jozail
do Bombeiro. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°081/2018, protocolizado
sob o n° 0282/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha
Resposta as Indicações n° 081 à 100/2018, de autoria dos Vereadores: Ajalirio
Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda Mendonça, Francisco
amaro de A. Oliveira, Jozail do Bombeiro, Jorge Recla, Jerri Pereira, Jaciara
Teixeira, Paulo Chagas. Leitura do expediente OF/FME/SM N°s 020 e 021/2018,
protocolizado sob os n°s 0286 e 0287/2018, do Fórum Municipal de Educação, vem
através deste, divulgar a realização da CONAE/CONAPE 2018, etapa municipal, no
Auditório Central, CEUNES/UFES no dia 16 de março (a partir das 18:00hs) e 17 de
março (de 08:00hs às 18:00hs). Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°
078/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 0283/2018,
que encaminha a essa Casa de Leis, para proceder à discussão e votação do
Projeto de Lei nº 005/2018. Leitura do Projeto de Lei n° 005/2018, de autoria do
Poder Executivo, que “INSTITUI TAXA DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE
REGISTROS, VITORIA DE ESTABELECIMENTOS E PRODUÇÃO DE PRODUTOS
ORIUNDOS DE ABATES DE ANIMAIS, AGROINDUSTRIAIS DE PRODUTOS
COMESTÍVEIS E NÃO COMESTÍVEIS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Seguindo para as proposições do PODER
LEGISLATIVO: Proposições sujeitas à DISCUSSÃO e VOTAÇÃO: Indicações nº
102 e 103/2017 de autoria do vereador Sr. Ajalírio Caldeira, que solicita:
Patrolamento da estrada de acesso à Comunidade Córrego da Cerejeira (iniciando
no Km 80 da Rodovia BR 101) e Patrolamento da estrada de acesso à Comunidade
Córrego da Areia (iniciando no Km 82 da Rodovia BR 101, passando pelo
Assentamento 13 de Setembro até à Comunidade Bom Jesus). Indicações nºs 104

032

e 105/2017 de autoria do vereador Sr. Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Instalação
de toldos nas janelas do CEIM Andorinhas, situado no Bairro Cacique e Término da
pavimentação asfáltica do trecho de aproximadamente 1 Km de extensão, localizado
entre os Bairros Pedra D’Água e Liberdade (via estrada de acesso ao Nativo de
Barra Nova). Indicações nº 106 e 107/2017 de autoria do vereador Sr. Aquiles
Moreira, que solicita: Instalação de alambrado, bem como capina e limpeza da Praça
da Bíblia, localizada no Bairro Ayrton Senna e Manilhamento do valão situado na
Rua 6, no Bairro Morada do Lago. Indicações nº 108 e 109/2017 de autoria do
vereador Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, que solicita: capina e limpeza das Ruas e
Avenidas do Bairro Sernamby e Construção de redutor de velocidade e sinalização
de trânsito pertinente, na Avenida José Tozze, no Bairro Fátima (nas imediações da
loja Rossini Rações). Indicações nº 110 e 111/2017 de autoria do vereador Sr.
Doda Mendonça, que solicita: Disponibilizar serviço de internet livre no CRAS
(Centro de Referência de Assistência Social) Quilombola, localizado na Comunidade
Morro da Arara (na Rodovia São Mateus à Boa Esperança) e Envie, a esta Casa
Legislativa, Projeto de Lei que disponha sobre a regulamentação do cargo de
condutor de ambulância vinculado à Secretaria Municipal de Saúde do município de
São Mateus (nos moldes da minuta do Projeto de Lei anexo). Indicações nº 112 e
113/2018, de autoria do Sr. Vereador Francisco Amaro, que solicita: Manutenção
das áreas verdes da Praça Mesquita Neto, no Centro da cidade e Reforma da
quadra poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ouro Negro,
situada no Bairro Guriri. Indicações nº 114 e 115/2017 de autoria da Sra. Vereadora
Jaciara Teixeira, que solicita: Disponibilizar linhas de telefone para uso nas
Unidades de Saúde e na Agência Municipal de Agendamento e Viabilize a
realização dos exames médicos periódicos dos Servidores Públicos Municipais, de
acordo com a Lei nº 865/2010. Indicações nº 116 e 117/2017 de autoria do Sr.
vereador Jerri Pereira, que solicita: construção de quadra poliesportiva na
Comunidade Campo Grande, Distrito de Nativo de Barra Nova e Construção de
Unidade de Saúde na Comunidade Campo Grande, Distrito de Nativo de Barra
Nova. Indicações nº 118 e 119/2017, de autoria do Sr. vereador Jorge Recla, que
solicita: Patrolamento das Ruas do Bairro Colina e Término da construção da rede
de esgoto do Bairro Colina. Indicações nº 120 e 121/2017, de autoria do Sr.
Vereador Jozail Fugulim, que solicita: Colocar em funcionamento a Central de
Videomonitoramento no município de São Mateus e Manutenção da cobertura do
abrigo no ponto de ônibus situado na Rodovia Othovarino Duarte Santos (nas
imediações do Centro de Vivência Amélia Boroto, ao lado da Globo Vision
Informática). Indicações nº 122 e 123/2017, de autoria do Sr. Vereador Paulo
Chagas, que solicita: Construção de capela mortuária para atender os moradores da
região compreendida entre os Bairros Vila Nova e Aroeira e Doação de área de terra
ao Centro Educativo Recreativo Associação Atlética São Mateus, para construção
de Estádio de Futebol e Centro de Treinamento. Requerimento n° 018/2018, de
autoria dos Srs. Vereadores Antônio Luiz Cardoso e Jozail do Bombeiro, que
solicitam: Convocar o Secretário Municipal de Defesa Social, Sr. Silmar Quartezani
Farias, para comparecer a esta Casa de Leis, em data a ser definida posteriormente,
para prestar esclarecimentos referente à atuação da Secretaria no município.
Requerimento n° 019/2018, de autoria do Sr. Vereador Carlos Alberto, que solicita:
Seja encaminhado ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal de São Mateus, a seguinte
providência: Envie a esta Casa de Leis cópia de todo o Processo Licitatório que
originou a contratação da empresa Multiface, responsável pela manutenção e
preservação de áreas verdes no município de São Mateus, contendo
indispensavelmente os itens abaixo elencados: 1) Cópia na íntegra do Edital; 2)
Cópia do Ato de designação da comissão; 3) Cópia da Ata de todas as etapas do
processo até a sua conclusão; 4) Cópia das cotações iniciais de todas as empresas

033

participantes do certame; 5) Atestado de capacidade técnica; 6) Cópia do registro do
atestado de capacidade técnica no órgão competente; 7) Cópia das Anotações de
Responsabilidade Técnica (ART); 8) Cópia da Certidão de Acervo Técnico (CAT); 9)
Certidão Negativa de Falência; 10) Prova de Regularidade relativa à Seguridade
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 11) Prova de
Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou
sede do licitante; 12) Certidão de Regularidade Trabalhista; 13) Cópia do Contrato,
bem como o nome do fiscal e o seu respectivo gestor; 14) E demais documentos
relativos à licitação. Requerimento n° 020/2018, de autoria da Sra. Vereadora
Jaciara Teixeira, que solicita: Realização de Audiência Pública, em local, data e
horário a serem definidos posteriormente, para discussão, com todos os segmentos
da sociedade mateense, do seguinte tema: “Projeto de Lei que autoriza o Poder
Executivo a celebrar convênio com o Governo do Estado para resolução das
questões da água no município de São Mateus”. Requerimento n° 021/2018, de
autoria dos Srs. Vereadores Jorge Recla e Ajalirio Caldeira, que solicitam: Seja
encaminhado ao Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de São
Mateus, a seguinte providência: Envie, a esta Casa de Leis, cópia integral do
processo que originou a contratação de empresa para aquisição de equipamentos,
software´s, peças e serviços, para implantação do sistema de telemetria para o tele
controle e tele supervisão, via centro de controle operacional (CCO), do sistema de
abastecimento de água do SAAE, cuja finalidade principal é a supervisão e o
controle centralizado dos poços artesianos perfurados pelo município de São
Mateus/ES, contendo, indispensavelmente, os itens abaixo descritos: 01) Cópia do
Contrato em todas as fases (nome do fiscal e gestor); 02) Boletim de medição com
todas as planilhas; 03) Notas fiscais de todos os equipamentos adquiridos, bem
como dos serviços prestados; 04) Controle de entrada e saída dos materiais do
almoxarifado; 05) Termo de recebimento definitivo dos serviços e equipamentos; 06)
Cópia de todos os cheques de pagamentos efetuados ou transferências bancárias;
07) Cópia de todos os orçamentos solicitados; 08) Termo de referência; 09) Atestado
de capacidade técnica; 10) Prova de regularidade fiscal, trabalhista, social, etc.
DIVERSOS: Leitura do expediente COMUNICADO n° CM003676 e
CM009251/2018, 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
para Quota no montante de R$ 985.903,69 (Novecentos e oitenta e cinco mil
novecentos e três reais e sessenta e nove centavos). Passando para o GRANDE
EXPEDIENTE: Com a palavra do Vereador Francisco Amaro, que dispõe-se a falar
sobre à ação do Gabinete sobre a concessão do SAAE com a CESAN, e deixa claro
que essa ação será decidida pelo legislativo de forma exaustiva, visto que não tratase de um projeto simples, pois há alguns entraves, precisando de discussões, de
audiências públicas e sendo tratada de forma cautelosa, sem deixar-se levar para o
lado pessoal ou partidário. Tece comentários também sobre os aposentados e sobre
sua posição sobre o decreto de vacância dos cargos. Faz apelo sobre os
requerimentos do dia, e pede para que os nobres vereadores votem a favor, e que
andem de acordo com o Regimento Interno e com a Lei Orgânica Municipal. Com a
palavra da Vereadora Jaciara Teixeira, que amplia o convite para a Conferência
Municipal de Educação, realizada pelo Fórum Municipal de Educação com apoio de
várias entidades e movimentos sociais que discutem a Política Educacional e os
Planos Educacionais. O segundo ponto que a Vereadora questiona é sobre a UPA
do município, sobre a situação do pronto atendimento sem a mínima condição de
saúde pública. E ainda sobre o SAAE/CESAN, chama atenção dos Vereadores por
não se preocuparem em ler o Plano Municipal de Saneamento, que seria de
interesse dos mesmos, restando o não questionamento por não terem fundamentos
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necessários. Com a palavra do Vereador Jozail do Bombeiro, que fala em relação
aos requerimentos que votou favorável. Fala ainda que votou acreditando que
servidores estavam sendo injustiçados, e votaria novamente se preciso fosse, mas
respeita as decisões judiciais só que tem o direito de não concordar com as
mesmas. Relata que os vereadores têm falhas e muitas pendências, mas é
necessário admitir. Também pronuncia-se sobre a concessão do SAAE para a
CESAN, dos valores altíssimos, e relata que o assunto não é apenas de interesse do
legislativo, mas de toda população. Também defende alguns funcionários da
Autarquia SAAE, que sempre carregaram a empresa nas costas e não merecem
ficar desamparados, por este motivo, faz-se necessário trabalhar com atenção. Com
a palavra, o vereador Antônio Luiz Cardoso fala da convocação da Câmara
Municipal à Secretária de Fiscalização, em busca de informações sobre as festas da
cidade, e alega que a mesma, ao invés de fiscalizar, também recebeu valores da
ABAVAM e ainda têm outros interesses. Também considera lamentável os
privilégios que alguns funcionários da prefeitura têm em razão de ordens superiores,
não sendo justo com o município em oferecer apenas para alguns o que é de direito
para toda população. Continuando, com a palavra do Vereador Jorge Recla, que
também fala do susto do decreto, deixando claro que a justiça se cumpre, mas que a
Câmara não está desmoralizada ao defender os funcionários públicos, pelo
contrário, sente orgulho, e considera imoral o que o Prefeito e o seu Secretário têm
feito com esse município, considerando motivo de vergonha. Garante entrar com a
medida no Tribunal de Justiça se preciso. Ato contínuo, o Sr. Presidente sugeriu que
as indicações fossem votadas em bloco, não havendo manifestação contrária por
parte dos Senhores Vereadores, passando assim para a ORDEM DO DIA:
Submeteu em discussão e votação: Indicações nºs 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 e
123/2017. Em DISCUSSÃO: Com a palavra da Vereadora Jaciara, que retoma suas
indicações e as reforça, pedindo apoio dos demais pares para votos favoráveis.
Continua em discussão, com a palavra do Vereador Jozail, que fala sobre suas
indicações e a importância das mesmas, como apelo ao executivo. Continua em
discussão, com a palavra do Vereador Jorge Recla, expondo suas indicações e
pedindo apoio aos vereadores. Ato contínuo, com a palavra do Vereador Paulo
Chagas, o qual lembra que colocou duas indicações muito importantes e também
pede votos favoráveis. Em VOTAÇÃO: Aprovadas por Unanimidade. Requerimento
n° 018/2018, de autoria dos Srs. Vereadores Antônio Luiz Cardoso e Jozail do
Bombeiro, que solicitam: Convocar o Secretário Municipal de Defesa Social, Sr.
Silmar Quartezani Farias, para comparecer a esta Casa de Leis, em data a ser
definida posteriormente, para prestar esclarecimentos referente à atuação da
Secretaria no município. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado por
Unanimidade. Requerimento n° 019/2018, de autoria do Sr. Vereador Carlos
Alberto, que solicita: Seja encaminhado ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal de São
Mateus, a seguinte providência: Envie a esta Casa de Leis cópia de todo o Processo
Licitatório que originou a contratação da empresa Multiface, responsável pela
manutenção e preservação de áreas verdes no município de São Mateus, contendo
indispensavelmente os itens abaixo elencados: 1) Cópia na íntegra do Edital; 2)
Cópia do Ato de designação da comissão; 3) Cópia da Ata de todas as etapas do
processo até a sua conclusão; 4) Cópia das cotações iniciais de todas as empresas
participantes do certame; 5) Atestado de capacidade técnica; 6) Cópia do registro do
atestado de capacidade técnica no órgão competente; 7) Cópia das Anotações de
Responsabilidade Técnica (ART); 8) Cópia da Certidão de Acervo Técnico (CAT); 9)
Certidão Negativa de Falência; 10) Prova de Regularidade relativa à Seguridade
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 11) Prova de
Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou
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sede do licitante; 12) Certidão de Regularidade Trabalhista; 13) Cópia do Contrato,
bem como o nome do fiscal e o seu respectivo gestor; 14) E demais documentos
relativos à licitação. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado por Unanimidade.
Requerimento n° 020/2018, de autoria da Sra. Vereadora Jaciara Teixeira, que
solicita: Realização de Audiência Pública, em local, data e horário a serem definidos
posteriormente, para discussão, com todos os segmentos da sociedade mateense,
do seguinte tema: “Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a celebrar
convênio com o Governo do Estado para resolução das questões da água no
município de São Mateus”. Em DISCUSSÃO: Com a palavra da autora do
requerimento, na qual reforça seu pedido por meios documentais e lembra que
também precisa ouvir a população, pela vontade em comum: A água. Termina
pedindo votos favoráveis dos vereadores. Em VOTAÇÃO: Aprovado por
Unanimidade. Requerimento n° 021/2018, de autoria dos Srs. Vereadores Jorge
Recla e Ajalirio Caldeira, que solicitam: Seja encaminhado ao Diretor do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de São Mateus, a seguinte providência: Envie,
a esta Casa de Leis, cópia integral do processo que originou a contratação de
empresa para aquisição de equipamentos, software´s, peças e serviços, para
implantação do sistema de telemetria para o tele controle e tele supervisão, via
centro de controle operacional (CCO), do sistema de abastecimento de água do
SAAE, cuja finalidade principal é a supervisão e o controle centralizado dos poços
artesianos perfurados pelo município de São Mateus/ES, contendo,
indispensavelmente, os itens abaixo descritos: 01) Cópia do Contrato em todas as
fases (nome do fiscal e gestor); 02) Boletim de medição com todas as planilhas; 03)
Notas fiscais de todos os equipamentos adquiridos, bem como dos serviços
prestados; 04) Controle de entrada e saída dos materiais do almoxarifado; 05)
Termo de recebimento definitivo dos serviços e equipamentos; 06) Cópia de todos
os cheques de pagamentos efetuados ou transferências bancárias; 07) Cópia de
todos os orçamentos solicitados; 08) Termo de referência; 09) Atestado de
capacidade técnica; 10) Prova de regularidade fiscal, trabalhista, social, etc. Em
DISCUSSÃO: Com a palavra do Vereador Jorge Recla, o qual defende seu pedido e
pede votos favoráveis aos demais pares. Em VOTAÇÃO: Aprovado por
Unanimidade. COMUNICADO DE LIDERANÇA: A Sra. Vereadora Jaciara comunica
que o SIDAEMA (Sindicato dos Trabalhadores em água, esgoto e meio ambiente)
entregaria um ofício, com pontos interessantes para discussão e de interesse da
população. O segundo ponto é a leitura de uma carta do Partido dos Trabalhadores
ao Exmo. Senhor Prefeito Daniel Santana. Ato contínuo, concedendo a palavra ao
Sr. Vereador Aquiles Moreira, que informa sobre data do Projeto de Guardas
Municipais. 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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