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Ata nº 007/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 20 (vinte) dias do mês de
março 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 Sr. Aquiles Moreira para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia
Sagrada. DO PEQUENO EXPEDIENTE, 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. Ato continuo o presidente solicitou que procedesse a leitura dos
expedientes enviados a esta Casa de Leis que constou o seguinte: PODER
EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 091/2018, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 0305/2018, que
encaminha a essa Casa de Leis, para proceder à discussão e votação do Projeto
de Lei nº 009/2018. Leitura do Projeto de Lei n° 009/2018, de autoria do Poder
Executivo, que “AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
ESPECIAL E DÁ OUTRAS”. PODER LEGISLATIVO: PROPOSIÇÕE: Indicação
nº 124 e 125/2018. De autoria do vereador Ajalirio Caldeira. Que solicita as
seguintes providências: Calçamento da Rua Principal da Vila do Reinaldo,
situada na Comunidade Nova Aymorés – Km 35, Distrito de Nestor Gomes; e
Término do calçamento da Rua das Flores, Situada em Nestor Gomes – Km 41.
Indicação nº 126 e 127/2018. De autoria do vereador Antônio Luiz Cardoso. Que
solicita as seguintes providências: Construção de quadra poliesportiva coberta na
EMEF „Almir Queiroz‟, situada no Bairro Cricaré; e Construção de calçada cidadã
em torno do muro da EMEF Almir Queiroz, situada no Bairro Cricaré. Indicação
nº 128 e 129/2018. De autoria do vereador Aquiles. Que solicita as seguintes
providências: Conclusão da construção da rede de esgoto do Bairro Morada do
Lago; e Construção de calçada cidadã em torno do alambrado da EMEF Dora
Arnizaut Silvares - CAIC. Indicação nº 130 e 131/2018. De autoria do vereador
Carlos Alberto. Que solicita as seguintes providências: Capina e limpeza das ruas
e avenidas do Bairro Jaqueline; e Sinalização com pintura de faixas de pedestre
nas ruas e avenidas situadas no Bairro COHAB. Indicação nº 132 e 133/2018.
De autoria do vereador Doda Mendonça. Que solicita as seguintes providências:
Viabilizar o funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado e televisor
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instalados na Unidade de Saúde da Comunidade Santa Maria; e Construção de
Unidade de Saúde em Itauninhas. Indicação nº 134 e 135/2018. De autoria do
vereador Francisco Amaro. Que solicita as seguintes providências: Instalação de
poste com luminária na Rua Santa Luzia, situada na Comunidade Paulista; e
Viabilizar transporte para conduzir os moradores das Comunidades Nossa
Senhora da Penha, Cacimba e São Domingos, até a Unidade de Saúde situada
no Bairro Litorâneo, e vice-versa. Indicação nº 136 e 137/2018. De autoria da
vereadora Jaciara Teixeira. Que solicita as seguintes providências: Viabilize a
realização dos exames médicos periódicos dos Servidores desta Casa
Legislativa, de acordo com a Lei nº 865/2010; e Abertura da Rua 26, em Guriri,
lado sul. Indicação nº 138 e 139/2018. De autoria do vereador Jerri Pereira. Que
solicita as seguintes providências: Calçamento da Rua Waldir Bonomo, situada
no Bairro Aviação; e Calçamento da Rua Betim, situada no Bairro Aviação.
Indicação nº 140 e 141/2018. De autoria do vereador Jorge Recla. Que solicita
as seguintes providências: Manutenção da rede de esgoto da Rua das Oliveiras,
situada no Bairro Aroeira; e Reforma do prédio do CEIM „Brilho do Saber‟,
situado no Bairro Aroeira. Indicação nº 142 e 143/2018. De autoria do vereador
Jozail do Bombeiro. Que solicita as seguintes providências: Reforma do prédio
onde funcionava o Centro de Educação Infantil Municipal Santo Antônio; e Poda
das árvores situadas na Rua Coronel Mateus Cunha (trecho compreendido entre
as imediações do Sheyk‟s, no Bairro Sernamby, até o Bairro Ribeirão).
Indicação nº 144 e 145/2018. De autoria do vereador Paulo Chagas. Que solicita
as seguintes providências: Ampliação e reforma da Escola Pluridocente Municipal
Antônio Lima, situada na estrada da Aroeira, Comunidade Córrego Grande; e
Cascalhamento das ladeiras situadas nas estradas vicinais da Comunidade
Sagrado Coração de Jesus, distrito de Nestor Gomes. Requerimento n°
022/2018.
De autoria do vereador Aquiles. Que solicita as seguintes
providências: Envie a esta Casa de Leis o número de servido res que atuam na
guarda patrimonial, bem como onde os mesmos estão lotados. Requerimento n°
023/2018. De autoria do vereador Carlos Alberto. Que solicita as seguintes
providências: Realização de Sessão Ordinária Itinerante no dia 24 de Abril de
2018, nas dependências da Faculdade Vale do Cricaré (FVC).
Requerimento n° 024/2018. De autoria da vereadora Jaciara Teixeira. Que
solicita as seguintes providências: Envie a esta Casa de Leis cópia de todas as
licenças concedidas aos ambulantes que atuaram em Guriri, nos meses de
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janeiro e fevereiro de 2018, de acordo com o artigo 115 da Lei nº 948/2010, bem
como envie cópia dos comprovantes dos pagamentos das taxas de acordo com o
Código Tributário Municipal. Requerimento n° 025/2018. De autoria dos
vereadores: Jorge Recla e Jerri Pereira. Que solicita as seguintes providências:
Envie a esta Casa de Leis cópia da ficha (requisição de atendimento) com todos
os dados do veículo (ambulância) de placa OQY-4080, referente aos dias 10 e 11
de março de 2018, contendo: nome do condutor do veículo, nome dos pacientes
que foram levar e/ou buscar, cidade de destino, nome do hospital, Kms
percorridos, horários de saída e de chegada. Em Turno Único Projeto de Lei nº
001/20018, que “DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DO BAIRRO RESIDENCIAL
PARK WASHINGTON”, do poder Legislativo, Autoria: Jozail do Bombeiro, com
Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos,
Cidadania e Redação. Em Turno Único Projeto de Lei nº 010/20018, que
“DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DO CEIM – CENTRO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL MUNICIPAL”, do poder Legislativo, Autoria: Antônio Luiz Cardoso, com
Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos,
Cidadania e Redação. DIVERSOS: Leitura do Expediente OF/Nº 0172/2018/
GIGOV/VT, da Caixa Econômica onde informa sobre o Crédito de Recursos
Financeiros – Orçamento Geral da União, firmado com Município de São Mateus,
assinado em 28/10/2011, no âmbito do Programa PPI FAVELAS, sob a gestão do
Ministério das Cidades, que tem por objeto “obras de Infraestrutura Produção de
114 UH pelo OGU Equipamentos Comunitários (1 praça, 1 quadra poliesportiva e
1 centro)”. Leitura do Expediente OF/Nº 0183/2018/ GIGOV/VT, da Caixa
Econômica onde informa sobre o Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento
Geral da União, firmado com Município de São Mateus, assinado em 31/12/2013,
no âmbito do Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos, sob a gestão do
Ministério do Esporte, que tem por objeto “Investimento em infraestrutura
Esportiva no Município de São Mateus – ES”. Em ato continuo, o Sr. Presidente
atendeu a solicitação do vereador Jorge Recla, chamando a tribuna Sr. Claudio
Roberto. Que apos cumprimentar a todos. Fala sobre sua vinda a esta casa de
leis. Sendo o motivo o problema enfrentado no ponto de taxi da rodoviária de São
Mateus, onde o mesmo recebeu visitas, pelo qual o mesmo não se retrata dos
nomes diretamente, mas informação que aborreceu aos seus colegas é que a
Prefeitura Municipal de São Mateus. Ao qual o mesmo presta serviço publico esta
querendo retirar o ponto de taxi da Rua João Bento Silvares. E os relocar ao lado
da igreja Batista. Diante dos fatos, foi comunicado aos colegas do mesmo, pois, a
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comissão não se fazia presente. Fato acontecido no ultimo dia quinze, final da
manha. Não sendo comunicando dos procedimentos a serem tomados. Foi um
avanço próprio, dando-os aos entender. E seus amigos não aceitando o
procedimento, falaram que seria o projeto futuro. Mas ate então se deu uma
investigação da parte dos taxistas. E conversando com o secretario de turismos,
ele disse que a praça municipal futuramente será uma praça de alimentação.
(havendo um áudio para comprovação). E alguns vendedores que fazem parte
dessa praça de alimentação, falaram que realmente a praça será modificada. E
pelo que se foi entendido pela comissão dos taxistas, é um absurdo o que será
feito ali. Não visando a seguranças do usuário. Aos tirarem do ponto, e nem
mesmo a segurança dos taxistas. E isto porque apenas duas, ou três pessoas
que ficam na rua do ponto de taxi querem que os mesmos saiam dali, os mesmo
não tiveram apoio de ninguém. Nem mesmo um acordo os foi oferecido. Nas
gestam anterior tentaram tira-los, mas os mesmo não aceitaram. E agora essa
nova ideia. Os taxistas não querem brigar com a prefeitura, apenas mostrar que
não podem fazer isso. Por que São Mateus a cada dia que passa, para que não
entende esta crescendo muito em relação ao movimento de veículos.
Principalmente em volta da rodoviária, e se relocar o transito como era antes será
uma briga intensa com os motoristas e ate mesmo com a Aviação Águia Branca.
Pois viraram o transito pelas dificuldades encontradas pela Águia Branca. E
agora mudar tudo outra vez. Ouve um gasto de 800.000.00 (oitocentos mil reais),
nessa mudança do transito. E agora vai se gastar de novo uma verba, sendo que
o município, esta falido. Não se tem condições de mexer em nada ate que se
organize o que se precisa organizar. E o serviço de taxi também esta falido. Os
mesmo pedem ajudar. Que olhem por eles. Com a palavra o vereador Francisco
Amaro. Que após cumprimentar a todos, confessa que para ele isso também é
uma novidade. E como líder do governo nesta cada, o propõe para que juntos,
juntamente com a comissão dos taxistas, com os vereadores que queiram fazer
presença. Para que venham se reunir com o prefeito. Para que se possa ouvir e
passar a ter conhecimento de qual o pensamento, para que se possa discutir. Se
colando a disposição. Voltando com a palavra o Sr. Claudio Roberto, que
agradece a fala do vereador Francisco Amaro. E pede aos senhores vereadores,
que os ajudem. Com a palavra o vereador Jorge Recla. Que após cumprimentar
a todos. Diz ter feito um requerimento ano passado. De nº 324/2017, onde
solicitava ao coronel Marcos que enviasse a essa casa de leis, a quantidade de
taxi, placas e tec. e o mesmo o enviou, oficialmente foi enviado 133 placas de taxi

040

no município de São Mateus. E o objetivo do vereador é averiguar se todas estão
exercendo a função de taxista. E estar visando os pontos atuais, e caso tenha
algo irregular que a comissão passe para o mesmo. Voltando com a palavra o Sr.
Claudio Roberto, que sugere que se faça a convocação da COMUTRAN, que não
existe. E enquanto não haver uma aferição atual não será usado o taxímetro
pelos mesmos. Pois só tiveram promessa, mas reajuste não. Agradecendo a
oportunidade e encerrando sua fala. Em ato continuo o Sr. Presidente. Leva ao
conhecimento dos nobres parlamentares, que dia 13 de março, chegou nesta
casa, um projeto de lei. De nº 008/2018, que dispõe sobre a contratação por
tempo determinado, para atender a necessidade, temporária de excepcional
interesse público, nos termos do Inc. 9º, do Artigo 37, da CF e do Inc. 7º, do Art.
116, §10º da lei orgânica do Município de São Mateus, da outras providencias.
Esse projeto, do governo Municipal, chegou aqui no dia 13, foi elaborado pela
prefeitura no dia 13, e assinado pelo prefeito no dia 13, protocolado nesta casa
de leis, no dia 13, onde chegou as mãos do presidente, foi enviado a
procuradoria , e voltando para as mãos do presidente no mesmo dia 13, sendo
devolvido ao prefeito no próprio dia. Para fosse mostrado a rapidez deste projeto.
Esse projeto se trata da contratação pelo período de um ano, de dez guardavidas, só que o projeto só veio para esta casa dizendo as dez vagas em aberto, e
não constavam as despesas, o valor salarial, o impacto. Tendo que ser devolvido
o projeto. E caso o projeto volte a esta casa esta semana, em um caso como
este, este será incluído na pauta do dia, será feita dispensa do interstício, votado
e encaminhado, para que o mesmo não perca o prazo. Para que não se perca
mais vidas. Encerrando assim a sua fala. Em ato continuo o Sr. Presidente passa
para o GRANDE EXPEDIENTE: ORDEM DO DIA: Sugerindo que as indicações
fossem votadas em blocos, sendo aprovada a solicitação. Logo após o Sr.
Presidente submeteu em discussão e votação: Indicações nºs 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145/2018. Em DISCUSSÃO: Com palavra o vereador Francisco Amaro. Que
após cumprimentar a todos, aproveita para passar aos nobres pares as suas
ações em algumas comunidades, sendo estas direcionadas a área da saúde. Faz
agradecimentos ao Secretario de Saúde Eduardo. Cita sobre a questão da
ambulância, e quem tiver que ser punido, será punido, seja coordenador,
motorista. E deixa registrada a conclusão através da secretaria de agricultura
duas pequenas represas nos quilômetros 28. Encerrando assim a sua fala. Com
a palavra a vereadora Jaciara Teixeira. Que após cumprimentar a todos, relata
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sobre sua solicitação de processo seletivo para agente comunitário. Pelo
sofrimento de todos, principalmente do interior. E espera que esteja sendo
avaliado pelo secretario. Fala sobre a falta de anticoncepcional nas unidades de
saúde. Sendo algo de muita importância e simples de se resolver. E que precisa
se resolver o quanto antes. E deixa uma pergunta para a vinda do Sr. Secretario:
qual o motivo da mudança de cor da UPA? Após tece comentários sobre o
assassinato da então vereadora Mariele do PSOL. Agradeceu a todos
encerrando sua fala. Com a palavra o vereador Paulo Chagas. Que apos
cumprimentar a todos, fala sobre a área da saúde, e a importância das
implantações das mesmas nos interiores. Após, tece comentários sobre a morte
da vereadora Mariele, falando que nosso país precisa de paz. Encerrando assim
a sua fala. Com a palavra o vereador Doda Mendonça. Que após cumprimentar a
todos, fala sobre suas indicações. E a importância das mesmas. Pedindo para
que os pares votem favoráveis. Com a palavra o vereador Jozail do Bombeiro.
Que após pedir dispensa das formalidades, fala sobre a importância de suas
indicações. E diz que a empresa que foi contratada para fazer poda da arvores
apenas escolheu as avenidas principais. E determinadas ruas não. Tendo que
ser feita em toda a cidade, não precisando haver indicação para tal coisa. Fala
também de sua indicação de nº 142, da reforma do prédio de educação infantil
municipal. CEIN São Antônio. Pedindo aos pares para que votem favoráveis.
Encerrando assim a sua fala. Com a palavra o vereador Jorge Recla. Que após
pedir licença das formalidades, faz menção a sua indicação de nº 140. Dizendo
que o mesmo já ligou para o Saae e não a manutenção para a rede de esgoto
para poder atender a população daquela comunidade. E destaca a de nº 141.
Que olhem para o Ceim que precisa de pinturas e Reparos. Falando também da
indicação do vereador, Paulo Chagas o parabenizando. Pedindo aos nobres
pares que votem favoráveis. Encerrando assim a sua fala. Com a palavra a
vereadora Jaciara. Que pedi dispensa das formalidades. E fala sobre a
importância de suas indicações. E espera que a câmara tome as providencias
necessárias. Com a palavra o vereador Paulo Chagas. Que após pedir dispensa
das formalidades. Fala sobre a importância de suas indicações. e o quanto será
benéfico. Pedindo aos pares para que votem favoráveis. encerrando assim a sua
fala. EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade as indicações de nº 124 a
145/2018. Requerimento n° 022/2018. De autoria do vereador Aquiles. Que
solicita as seguintes providências: Envie a esta Casa de Leis o número de
servido res que atuam na guarda patrimonial, bem como onde os mesmos estão
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lotados. EM DISCUSSÃO. Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade.
Requerimento n° 023/2018. De autoria do vereador Carlos Alberto. Que solicita
as seguintes providências: Realização de Sessão Ordinária Itinerante no dia 24
de Abril de 2018, nas dependências da Faculdade Vale do Cricaré (FVC). EM
DISCUSSÃO. Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Requerimento n°
024/2018. De autoria da vereadora Jaciara Teixeira. Que solicita as seguintes
providências: Envie a esta Casa de Leis cópia de todas as licenças concedidas
aos ambulantes que atuaram em Guriri, nos meses de janeiro e fevereiro de
2018, de acordo com o artigo 115 da Lei nº 948/2010, bem como envie cópia dos
comprovantes dos pagamentos das taxas de acordo com o Código Tributário
Municipal. EM DISCUSSÃO. Com a palavra a vereadora Jaciara Teixeira. Que
diz ter sido procurada pelos ambulantes, a respeito do carnaval. Sendo preciso
esclarecer os reais acontecimentos. Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade.
Requerimento n° 025/2018. De autoria dos vereadores: Jorge Recla e Jerri
Pereira. Que solicita as seguintes providências: Envie a esta Casa de Leis cópia
da ficha (requisição de atendimento) com todos os dados do veículo (ambulância)
de placa OQY-4080, referente aos dias 10 e 11 de março de 2018, contendo:
nome do condutor do veículo, nome dos pacientes que foram levar e/ou buscar,
cidade de destino, nome do hospital, quilômetros percorridos, horários de saída e
de chegada. Em DISCUSSÃO: O vereador Jorge Recla, que pede dispensa das
formalidades, e pede para que seja esclarecido os fatos. E diz que não haverá
perseguição nenhuma, pela denuncia feita. Pedindo aos vereadores para que
votem favoráveis. Com a palavra o vereador Ajalirio Caldeira. Que pedi dispensa
das formalidades, e diz que a questão das ambulâncias precisa ser fiscalizada,
precisa ser averiguado. Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Em Turno
Único Projeto de Lei nº 001/20018, que “DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DO
BAIRRO RESIDENCIAL PARK WASHINGTON”, do poder Legislativo, Autoria:
Jozail do Bombeiro, com Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça,
Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Em DISUSSÃO. Em VOTAÇÃO:
Aprovado por unanimidade. Em Turno Único Projeto de Lei nº 010/20018, que
“DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DO CEIM – CENTRO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL MUNICIPAL”, do poder Legislativo, Autoria: Antônio Luiz Cardoso, com
Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos,
Cidadania e Redação. Em DISUSSÃO. Em VOTAÇÃO: Aprovado por
unanimidade. Encerrando assim a sua fala. Em ato continuo não havendo mais
nada a tratar, o Sr Presidente declarou encerrada a presente Sessão, para
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constar, eu................................................, Ajalirio 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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