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Ata nº 017/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 15 (quinze) dias do mês de
maio 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 Aquiles Moreira
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 DAS ATAS N° 015 e 016/2018. Sendo estas aprovadas pelo Sr.
Presidente. PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB
N°213/2018, protocolizado sob o n°677/2018, da Prefeitura Municipal de São
Mateus, que encaminha Resposta ao Requerimento nº 031/2018, de autoria da
Vereadora: Jaciara Teixeira. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 216/2018,
protocolizado sob o n°678/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha Resposta das Indicações nºs 254 à 273/2018, de autoria dos
Vereadores: Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda
Mendonça, Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira,
Jorge Recla, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N° 228/2018, protocolizado sob o n° 679/2018, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei n° 1.660/2018. Leitura da Lei n°
1660/2018 que “DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 37 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DO INCISO VIII DO ART. 116 § 10, DA LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 232/2018, protocolizado sob o
n°680/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei n°
1.661/2018). Leitura da Lei n° 1.661/2018 que “DISPÕE SOBRE A
REGULAMENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DA GUARDA
MUNICIPAL, REESTRUTURA E ADEQUA À LEI FEDERAL 13.022/2014, UNIFICA
CARREIRAS, CRIA A CORREGEDORIA E OUVIDORIA DA GUARDA MUNICIPAL
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°
230/2018, protocolizado sob o n°681/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
que encaminha Resposta das Indicações nºs 274 à 295/2018, de autoria dos
Vereadores: Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda
Mendonça, Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira,
Jorge Recla, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. Leitura do expediente
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OF/PMSM/SMGAB N°218/2018, protocolizado sob o n°682/2018, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta ao Requerimento nº 027/2018,
de autoria da Vereadora: Jaciara Teixeira. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB
Nº177/2018, protocolizado sob o nº 554/2018, da Prefeitura Municipal de são
Mateus, que encaminha a essa Casa de Leis, para proceder à discussão e votação
do Projeto de Lei nº 020/2018. Leitura do Projeto de Lei n° 020/2018, de autoria do
Poder Executivo, que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA
CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA AOS MÉDICOS
PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM EFETIVO EXERCÍCIO NO
ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”, e encaminhado para as Comissões Pertinentes. PODER
LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Lei nº 009/20018, que “DISPÕE SOBRE A
DENOMINAÇÃO DA AVENIDA PADRE ANGELO COMPRI NO BAIRRO SANTO
ANTÔNIO”, do poder Legislativo, Autoria: Jozail do Bombeiro e encaminhado para
as Comissões Pertinentes. Leitura do expediente, ofício protocolado sob nº
674/2018, de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira, solicitando espaço no Pequeno
Expediente da Sessão Ordinária do dia 15 de maio de 2018, para que a Senhora
Cirlei Ferreira dos Santos, possa fazer o uso da Tribuna Popular, para proferir
pronunciamento sobre a 1ª Turma de Direitos Humanos e Cidadania da Comarca de
São Mateus-ES. Leitura do expediente OF. CMSM/SF Nº 080/2018, protocolizado
sob nº 683/2018, onde a Secretaria de Finanças da Câmara de São Mateus,
encaminha Prestação de Contas, contendo: Notas de Movimentos Financeiros:
Variação Patrimonial Aumentativa, referente ao repasse recebido no mês de abril de
2018, Variação Patrimonial Diminutiva, referente à devolução efetuada no mês de
abril de 2018, relatórios de pagamentos e balancetes analíticos da despesa
orçamentária. Indicações nºs 296 e 297/2018 de autoria do vereador Sr. Ajalírio
Caldeira, que solicita: Manilhamento e aterro do valão situado entre o pátio da
Escola 13 de Setembro e o campo de futebol, no Assentamento Córrego da Areia; e
Calçamento da Rua do Centro de Vivência do Idoso, situada em Nestor Gomes –
Km 41. Indicações nºs 298 e 299/2018 de autoria do vereador Sr. Antônio Luis
Cardoso, que solicita: Disponibilizar ônibus com acessibilidade (elevador plataforma)
na linha SEAC – Morada do Ribeirão; e Término da pavimentação da Rua Barão do
Rio Branco, situada no Bairro Nova São Mateus. Indicações nºs 300 e 301/2018 de
autoria do vereador Sr. Aquiles Moreira, que solicita: Reitera a indicação nº
064/2018, que diz respeito ao reparo e pintura da ciclovia situada na Avenida Dom
José Dalvit (trecho compreendido entre os Bairros Santo Antônio e Bonsucesso); e
Poda das árvores situadas nas proximidades do Centro de Tratamento de
Toxicômano (CTT), no Bairro Caiçaras. Indicações nºs 302 e 303/2018 de autoria
do vereador Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, que solicita: Pavimentação asfáltica da
Rua Teimoso (trecho compreendido entre a Avenida José Tozze e a Rua Dr.
Ademar Neves); e Manutenção do campo de futebol situado na Comunidade Rio
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Preto. Indicação nºs 304 e 305/2018 de autoria do vereador Sr. Doda Mendonça,
que solicita: Ampliação e reforma do prédio da Escola Municipal de Ensino
Fundamental „Mercedes de Aguiar‟, situada em Itauninhas; e Patrolamento, capina e
limpeza das ruas de Itauninhas. Indicações nºs 306 e 307/2018, de autoria do Sr.
Francisco Amaro, que solicita: Capina, limpeza, varrição e pintura do meio fio da
Avenida José Tozze; e Capina, limpeza e pintura do meio-fio da Avenida João XXIII.
Indicações nºs 308 e 309/2018 de autoria da Sra. Vereadora Jaciara Teixeira, que
solicita: Reativação da Semana de Artes no município, de acordo com o
estabelecido na Lei n 301/2004; e Alterara lei do Programa de Autonomia Financeira
Escolar – PROAUFE, aumentando os valores de repasse para Unidades Escolares
que desenvolvam hortas nas escolas e um valor específico para contratação de
serviço de internet. Indicações nºs 310 e 311/2018 de autoria do Sr. vereador Jerri
Pereira, que solicita: Calçamento da Rua José de Anchieta, situada no Bairro
Liberdade; e Aquisição de terreno na Comunidade Nativo de Barra Nova Sul, para
construção de praça com área de lazer. Indicações nºs 312 e 313/2018, de autoria
do Sr. vereador Jorge Recla, que solicita: Construção de vestiário no campo de
futebol localizado no Bairro Aroeira; e Calçamento da Rua Nova Venécia, lado norte,
no Bairro Guriri. Indicações nºs 314 e 315/2018, de autoria do Sr. Vereador Jozail
Fugulim, que solicita: Sinalização com pintura de faixas de pedestre na Rodovia
Othovarino Duarte Santos (nas proximidades da Padaria Novaes), na Comunidade
Mariricu; e Construção de rampa de acesso na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Guriri, localizada no Bairro Guriri. Indicações nºs 316 e 317/2018, de
autoria do Sr. Vereador Paulo Chagas, que solicita: Ampliação e reforma do prédio
da Escola Pluridocente Municipal Córrego Seco, localizada na Rodovia Miguel Curry
Carneiro – Km 41; e Que interceda à empresa Viação São Gabriel para que os
ônibus das linhas Village – Roberto Silvares e Aroeira - Roberto Silvares, façam os
itinerários na Rua Pedro Geraldino (Rua da Igreja Católica), no Bairro Residencial
Park Washington. . Requerimento n° 043/2018, de autoria do vereador Jozail do
Bombeiro, que solicita: Reforma da Unidade de Saúde do Bairro Santo Antônio, de
acordo com a Lei nº 1647/2017 – “Estima a receita e fixa a despesa do município de
São Mateus, para o exercício financeiro de 2018”. Requerimento n° 044/2018, de
autoria do vereador Jorge Recla, que solicita s seguinte providência: Calçamento da
Rua Laranjeiras, situada no Bairro Aroeira, de acordo com a Lei nº 1647/2017 –
“Estima a receita e fixa a despesa do município de São Mateus, para o exercício
financeiro de 2018”. Ainda no momento da leitura a vereadora Jaciara Teixeira
solicitou ao Sr. presidente que fosse incluído na pauta o Requerimento n°
045/2018, de autoria dos vereadores, Jaciara Teixeira, Antônio Luiz Cardoso e
Aquiles Moreira, que solicitam as seguintes providências: Envie a esta Casa de Leis
cópia do processo administrativo nº 004.753/2018 que consta no decreto
9.686/2018. Tendo o Sr. Presidente deferido o pedido. Após o Sr. presidente Carlos
Alberto, solicitou que fosse incluído na pauta o Requerimento n° 046/2018, de

107

autoria do mesmo, que solicita a seguinte providência: Envie a esta Casa de Leis
relatórios detalhado das atividades relacionadas com as atribuições do PROCON
(Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor), a partir de janeiro de 2017
até a presente data, conforme itens abaixo relacionados: Multas aplicadas; valores
arrecadados; despesas realizadas; extratos bancários relativos a créditos e débitos;
notas fiscais de aquisição de bens e outras despesas pagas; relação dos fiscais que
atuam no PROCON. Moção nº 018/2018, de autoria da vereadora Jaciara Teixeira,
que solicita que seja consignado: VOTO DE CONGRATULAÇÃO, ao Senhor
ADEMILSON VIANA, pelos relevantes serviços prestados ao fotojornalismo
mateense. Após o Sr. presidente Carlos Alberto, solicitou que fosse incluído na
pauta a Moção nº 019/2018, de autoria do mesmo, que solicita que seja consignado:
VOTO DE PESAR, aos familiares da Srª. Maria Correia Monteiro, em virtude de seu
falecimento ocorrido no dia 12 de maio de 2018. Não havendo nenhum vereador
inscrito para fazer o uso da tribuna o senhor presidente passou para: O GRANDE
EXPEDIENTE: Em ato continuo o Sr. presidente fez a leitura do oficio protocolado
nesta Casa, sendo este enviado pelo poder executivo, que trata sobre: Reunião
Institucional, pela qual o Sr. prefeito esta sugerindo uma aproximação com a câmara
de vereadores para que se possa criar um dialogo conforme os fatos narrados: Sr.
Presidente, conforme compromisso assumido por mim, publicamente no dia
11/05/2018 ( sexta-feira), em reunião realizada com comunidades, autoridades e na
presença do Vice-Governador do Estado do Espirito Santo, Dr. Cesár Colnago,
encaminho a presente solicitação institucional. Desde a segunda metade do ano
de02017, verificamos que existem projetos de leis que estão sendo protocolizados
na Casa de Leis, que sequer foram apresentados para discussão nas sessões que
sucederam a sua apresentação, frustrando a condução dos temas pelo Poder
Executivo. Dentre outros importantes temas, apontaremos apenas os principais.
Vejamos: Financiamento de obras, junto a Caixa Econômica Federal; Com a
palavra, o Sr. presidente informou que este projeto chegou a esta casa e foi pedido a
devolução pelo autor na data de 17/11/2017, após disse que este projeto chegou
nesta Casa sem nenhuma fundamentação, sem nenhum projeto dizendo em que
seria investido o valor de 100.000.000.00 (Cem Milhões de Reais), e sendo
devolvido em 30/11/2017, sendo retirada pelo autor. De forma que este projeto não
se encontra mais nesta casa. Dando continuidade à leitura do oficio: Celebrar
contrato convênio de cooperação dos serviços de água e esgoto, que ao nosso ver,
apresenta-se como uma importante conquista na resolução definitiva do problema
de agua em São Mateus, face a indicação do Governo do estado quanto ao aporte
de recursos financeiro; Com a palavra, o Sr. presidente informou que este projeto
chegou a esta casa no dia 14/03/2018, as 13:20 hrs, e foi remetido os documentos
que ali faltavam, até mesmo por sugestão da vereadora Jaciara Teixeira, no dia
05/04/2018, e esse projeto de encontra nas comissões, e esta sendo discutido pela
mesma. De forma que esse projeto não se encontra engavetado por este presidente
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tão menos por esta mesa. Dando continuidade à leitura do oficio: Instituir o programa
de recuperação de débitos fiscais (REFIS) do município, que oferecerá descontos
aos contribuintes devedores e auxiliarão no aumento da arrecadação; Com a
palavra, o Sr. presidente informou que este projeto chegou a esta Casa no dia
03/05/2018, a exatamente doze dias e não no ano passado. Dando continuidade à
leitura do oficio: Instituir o programa de realização de recuperação de débitos
(REFIS) do SAAE, que oferecerá descontos aos usuários devedores e auxiliarão no
aumento da arrecadação; Com a palavra, o Sr. presidente informou que este projeto
também chegou no dia 03/05/2018. Dando continuidade à leitura do oficio: Instituir
taxa de serviço para emissão de registros agroindustriais e outros, que se apresenta
como mais uma ferramenta para o aumento de arrecadação. Com a palavra, o Sr.
presidente informou que este projeto chegou nesta Casa no dia 12/03/2018, com o
despacho dos procuradores. Dando continuidade à leitura do oficio: Autorizar
incentivo a ser pago aos médicos do programa mais médicos, possuindo total
interesse da gestão na manutenção de profissionais em área tão sensível para a
população (saúde Publica); Com a palavra, o Sr. presidente informou que este
projeto chegou no dia 24/04/2018, as 16:20 hrs. Dando continuidade à leitura do
oficio: Regulamentar serviço de inspeção sanitária, garantindo a qualidade dos
produtos de origem animal, também auxiliando no aumento de arrecadação; Com a
palavra, o Sr. presidente informou que este projeto chegou a esta Casa no dia
07/05/2018 as 13:18 hrs. Dando continuidade à leitura do oficio: Elevar a Cosip, sem
impacto financeiro relevante as pessoas de baixa renda, mas contribuindo de
maneira importante no aumento da arrecadação; Com a palavra, o Sr. presidente
informou que este projeto chegou a esta Casa no dia 03/05/2018, as 17:41 hrs.
Dando continuidade à leitura do oficio: Corrigir a alíquota de ISSQN, unificando-a
elevando a receita e afastando favorecimentos que prejudicam os interesses
públicos; Com a palavra, o Sr. presidente informou que este projeto também chegou
a esta Casa no dia 03/05/2018, as 17:31 hrs. Dando continuidade à leitura do oficio:
Diante disso, a fim de preservar os interesses públicos de toda sociedade mateesse,
solicitamos REUNIÃO INSTITUCIONAL a ser realizada no dia 21 de maio de 2018
(segunda-feira), as 09 h em meu gabinete, (plenário), com a presença de todos os
vereadores, os Secretários Municipais e o Prefeito Municipal, onde serão discutidas
ações e medidas para o desenvolvimento de São Mateus, considerando as
dificuldades financeiras do município. Registramos que o encontro terá o objetivo tão
somente de preservar os interesses do povo mateense, mantendo-se o dialogo
aberto entre os Poderes onde poderão se apresentadas medidas para melhorias da
vida de todos os munícipes, considerando os desafios existentes do gasto com
pessoal e da pouca receita. Finalmente se for entendido pelos nobres Edis que esta
agenda servirá para dinamizar a prestação dos serviços públicos, solicitamos que a
resposta seja encaminhada até o dia 16/05/2018 quarta-feira, em razão de
compromissos assumidos pelo Chefe do Executivo na semana vindoura, que

109

sofrerão alteração caso o entendimento seja diverso. Atenciosamente Daniel
Santana Barbosa, Prefeito Municipal de São Mateus. Após a leitura do oficio o Sr.
presidente concedeu a palavra ao vereador Francisco Amaro, que após
cumprimentar a todos presentes, informou que esse oficio enviado pelo prefeito
Daniel, nada mais é que o mesmo convidando a todos para uma reunião de
trabalho, entre os onze vereadores desta casa, os secretariados e o prefeito Daniel.
E disse que enfrentam no município diversas dificuldades, e fez como referencia o
ultimo ano de mandato do prefeito Amadeu Boroto, que não se via um semáforo
funcionando, ruas esburacadas, sem iluminação, de forma que o caos já vinha se
instalando. Disse também que era notório que qualquer pessoa que viesse assumir
este município enfrentaria dificuldades, e disse que o Sr. prefeito esta acenando a
bandeira branca em nome do nosso município, e que essa reunião de trabalho é
para que se possa discutir o problema da falta de agua, da falta de pagamento, o
desiquilíbrio fiscal, entre outros. Após pediu para que se possam trabalhar juntos em
prol do município, encerrando assim a sua fala. Em ato continuo o Sr. presidente
disse que em cada dez projetos encaminhados a esta casa pelo Poder Executivo
dez foram aprovados, tendo apenas um projeto votado contrario, em dezembro de
2017, projeto da educação, pois este empatou cinco a cinco nas votações, e mais
um vez afirmou que apenas um projeto ao longo desses dezessete meses teve voto
contrario, e que no seu entendimento havia motivos para tal feito, e disse que os
demais projetos se encontram tramitando nesta Casa, e que teve projetos que foram
retirados pelo autor. Após o Sr. presidente em nome dos vereadores sugeriu que
essa reunião seja feita no SAAE, e que no dia seguinte seria enviado para o Poder
Executivo um oficio para tal, e que esta reunião seja feita apenas para entre o
prefeito, secretários e vereadores. Após o mesmo marcou uma reunião, que será
ocorrerá na sala de reuniões desta Casa, na quinta-feira dia 17 de maio, às 9h, para
tratar sobre os projetos hora citados pelo Poder Executivo, com os vereadores e a
vereadora. Com a palavra a vereadora Jaciara Teixeira, que declarou achar
importante essa reunião, e que para que todos saibam, os projetos que estão nessa
casa estão sendo aqui discutidos, dizendo ainda que não são projetos que chegam
aqui e de imediato já são votados, sem se ler e sem se entender, pois se precisa
discutir, sendo um deles a CESAN, onde a mesma disse que os vereadores ficaram
o dia inteiro estudando o projeto, e deram sugestões para que o vereador Francisco
Amar o pudesse estar repassando, no entanto havendo a reunião com o poder
executivo a mesma levará, após confirmou sua presença nas reuniões hora citadas.
Encerrando assim a sua fala. Com a palavra o vereador Doda Mendonça, que após
cumprimentar a todos, parabenizou o prefeito Daniel por ter enviado o oficio para
que venha ser feita esta reunião, para que possa ser trago união entre todos, como
também aos vereadores que aceitaram fazer parte da mesma. Pois quem perde com
essa falta de união é o povo. Após o Sr. presidente passou para: ORDEM DO DIA:
Sugerindo que as indicações fossem votadas em blocos, sendo aprovada a

110

solicitação. Logo após o Sr. Presidente submeteu em DISCUSSÃO: Indicações nºs
296, 297, 298, 399, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312,
313, 314, 315, 316 e 317/2018. Em DISCUSSÃO: com a palavra a vereador Jaciara
Teixeira, que após cumprimentar a todos, fez menção sobre suas indicações, sendo
uma dela sobre a semana da Arte, que já acontecia em nosso município, e que era
determinada pela Lei 311/2004, e que precisa volta, pois São Mateus era conhecido
como o berço da cultura, após fala sobre a autonomia financeira das escolas
(PROAUFE), para que seja aumentado os valores de repasse para unidades
escolares que desenvolvem hortas nas escolas e um valor especifico para a
contratação de serviços de internet. Encerrando assim a sua fala. Com a palavra o
vereador Paulo Chagas, que após pedir dispensa das formalidades, falou sobre a
importância de suas indicações, e da necessidade da população para que estas
sejam feitas. Após pediu para que os nobres pares votassem favoráveis. Encerrando
assim a sua fala. Após o Sr. presidente submeteu em VOTAÇÃO: Aprovado por
unanimidade as indicações de nºs 296 a 317/2018. Requerimento n° 043/2018, de
autoria do vereador Jozail do Bombeiro, que solicita: Reforma da Unidade de Saúde
do Bairro Santo Antônio, de acordo com a Lei nº 1647/2017 – “Estima a receita e fixa
a despesa do município de São Mateus, para o exercício financeiro de 2018”. Em
DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Requerimento n°
044/2018, de autoria do vereador Jorge Recla, que solicita s seguinte providência:
Calçamento da Rua Laranjeiras, situada no Bairro Aroeira, de acordo com a Lei nº
1647/2017 – “Estima a receita e fixa a despesa do município de São Mateus, para o
exercício financeiro de 2018”. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado por
unanimidade. Requerimento n° 045/2018, de autoria dos vereadores, Jaciara
Teixeira, Antônio Luiz Cardoso e Aquiles Moreira, que solicitam as seguintes
providências: Envie a esta Casa de Leis cópia do processo administrativo nº
004.753/2018 que consta no decreto 9.686/2018. Em DISCUSSÃO: com a palavra a
vereadora Jaciara Teixeira, que após pedir dispensa das formalidades, explicou que
esta pedindo a prefeitura, que seja encaminhado o processo administrativo, da
Defesa Social, que consta no decreto 9686, de estado de emergência, pois foi
encaminhado para os presidentes das comissões, para que fosse estudado, e se
observou que alguns documentos precisam-se ser tomados alguns conhecimentos,
e uma dela é esse processo da defesa social, que fala sobre a permanência do
estado de emergência em São Mateus, e falou que mesmo com essa quantidade de
chuva que esta tendo, pois para que se declare uma emergência é necessário um
parecer técnico da Defesa Civil, do município. De forma que seja necessário o
conhecimento desse parecer que esta embasando o decreto de emergência. Tendo
assina a mesma o vereador Aquiles Moreira e o vereador Antônio Luiz Cardoso.
Encerrando assim a sua fala. Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade.
Requerimento n° 046/2018, de autoria do vereador Carlos Alberto, que solicita a
seguinte providência: Envie a esta Casa de Leis relatórios detalhado das atividades
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relacionadas com as atribuições do PROCON (Instituto Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor), a partir de janeiro de 2017 até a presente data, conforme
itens abaixo relacionados: Multas aplicadas; valores arrecadados; despesas
realizadas; extratos bancários relativos a créditos e débitos; notas fiscais de
aquisição de bens e outras despesas pagas; relação dos fiscais que atuam no
PROCON. Em DISCUSSÃO: Com a palavra o presidente, que disse que quando
surge uma denuncia cabe aos vereadores desta casa fiscalizar, sendo esta o papel
o vereador, fiscalizar e fazer Leis, e por este motivo solicitou esse requerimento,
pedindo aos nobres pares para que votem a favor. Em DISCUSSÃO: Aprovado por
unanimidade. Moção nº 018/2018, de autoria da vereadora Jaciara Teixeira, que
solicita que seja consignado: VOTO DE CONGRATULAÇÃO, ao Senhor
ADEMILSON VIANA, pelos relevantes serviços prestados ao fotojornalismo
mateense. Em DISCUSSÃO: com a palavra a vereadora Jaciara Teixeira, que após
pedir dispensa das formalidades, discorreu sobre a historia do homenageado,
Ademilson Viana, e sobre seu belo trabalho junto ao Jornal Tribuna do Cricaré sendo
o mesmo Fotojornalista, após mostrou um pouco do seu trabalho, agradeceu ao
mesmo por sua presença, encerrando assim a sua fala. Com a palavra o vereador
Ajalirio Caldeira, que enriqueceu a fala da vereadora Jaciara Teixeira, deixando o
seus parabéns para a vereadora por sua iniciativa, após falou sobre a prestação de
serviço do homenageado para com esse município, sendo merecedor desta
homenagem, encerrando assim a sua fala. Em VOTAÇÃO: Em VOTAÇÃO:
Aprovado por unanimidade. Moção nº 019/2018, de autoria do vereador Carlos
Alberto, que solicita que seja consignado: VOTO DE PESAR, aos familiares da Srª.
Maria Correia Monteiro, em virtude de seu falecimento ocorrido no dia 12 de maio de
2018. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Em Turno
Único Projeto de Lei nº 007/2018 que “INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, O “JUNHO VERMELHO”, MÊS DEDICADO À
REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA CONSCIENTIZAÇÃO DE DOAÇÃO DE SANGUE
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do poder Legislativo, Autoria: Aquiles Moreira,
com Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos,
Cidadania e Redação. Em DISCUSSÃO: com a palavra o vereador Aquiles Moreira,
que após pedir dispensa das formalidades, falou sobre seu descontentamento com
algumas pessoas presente no auditório, pois esta casa é a casa do povo, no entanto
o povo precisa aprender a ouvir, após parabenizou a vereadora Jaciara Teixeira por
sua homenagem e de quão merecedor é o Sr. Ademilson Viana. Em seguida falou
sobre o projeto sendo este de sua autoria, haja vista que o Hemocentro esta em falta
de sangue, e o povo precisa se conscientizar em doar para que possa ajudar ao
próximo. Encerrando assim a sua fala. Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade.
Após o Sr. presidente concedeu a palavra ao Sr. Ademilson Viana, que após
cumprimentar a todos, declarou a sua felicidade, pois jamais havia pensado que
seria homenageado por esta casa de Leis, agradeceu imensamente a vereadora
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Jaciara Teixeira por ter lhe oferecido essa horaria. Encerrando assim a sua fala.
COMUNICADO DE LIDERANÇA: Com a palavra o vereador Francisco Amaro, que
após pedir dispensa das formalidades, informou que no ultimo dia 09 São Mateus
encerrou o cadastramento eleitoral, e que foi computado em nosso município 82.675
eleitores, sendo a maioria mulheres, e parabeniza a vereadora Jaciara Teixeira, por
sua garra e pela mesma ser a única mulher candidata, sendo única de seu
conhecimento, e uma parlamentar, encerrando assim a sua fala. Com a palavra o
vereador Doda Mendonça, que após cumprimentar a todos, pediu para o demais
pares para não desistirem da reunião com o prefeito devido às manifestações no
decorrer da sessão, pois a população precisa desta união. Encerrando assim a sua
fala. Em ato continuo o Sr. presidente, informou que na condição de presidente cabe
a ele conduzir os trabalhos desta Casa, de forma respeitosa e harmônica, tanto com
os parlamentares, quanto aos convidados e a plateia, e lamentou por tudo o que
vem acontecendo em nosso município, e diante de tal comportamento de pessoas
que aqui vieram para desrespeitar este poder, informou que de sua parte, não
haveria mais a reunião com o prefeito deste município, e disse que na condição de
presidente, no que puder fazer para influenciar os nobres pares desta Casa a
votarem contrario todos os projetos que venham aumentar a carga tributaria dos
munícipes, ele tentará, para que todos os projetos sejam derrubados, e disse que
não permitirá, e contará com os nobres pares para que não aconteça, encima de um
povo tão fragilizado como é o povo do município de São Mateus. Após disse que no
dia seguinte irá responder ao prefeito, pois não haverá mais a Reunião, e que esta
ficará para uma outra oportunidade. 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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