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Ata nº 049/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 21 (vinte e um) dias do mês de
novembro de 2018 (dois mil e dezoito), às 18:00 (dezoito) horas, Reuniu-se na Câmara
Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo, situada na Av. Dom José Dalvit
100, Blocos 11 e 12 Bairro Antônio, sob a Presidência do Vereador Sr. Carlos Alberto
Gomes Alves, e Secretariado pelo Vereador Sr. Ajalirio Caldeira. O Sr. Presidente
convidou o vereador Doda Mendonça, 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. Leitura das Atas de nº 48/2018, sendo esta aprovada pelo Sr. Presidente. Em
ato contínuo o presidente solicitou que procedesse a leitura dos expedientes, que
constou o seguinte: PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB
N° 568/2018, protocolizado sob o n° 1669/2018, da Prefeitura Municipal de São
Mateus, que encaminha a Lei n° 1.691/2018. Leitura da Lei n° 1.691/2018 que
“AUTORIZA ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 570/2018,
protocolizado sob o n° 1670/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha a Lei n° 1.693/2018. Leitura da Lei n° 1.693/2018 que “AUTORIZA ABRIR
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 569/2018, protocolizado sob o n°
1672/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei n°
1.692/2018. Leitura da Lei n° 1.692/2018 que “DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO
POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO INCISO IX, DO 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° 572/2018, protocolizado sob o
n°1673/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta das
Indicações nºs 790 à 809/2018, 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/FMAS N° 1225/2018, protocolizado sob o
n°1692/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus Fundo de Assistência Social, que
encaminha Resposta da Indicação nº 715/2018, de autoria do Vereador: Doda
Mendonça. Leitura do expediente OF/PMSM/FMAS N° 1222/2018, protocolizado sob o
n°1693/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus Fundo de Assistência Social, que
encaminha Resposta da Indicação nº 789/2018, de autoria do Vereador: Paulo
Chagas. Leitura do expediente OF/PMSM/SELJ N° 177/2018, protocolizado sob o
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n°1695/2018, do Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, Sr. Jasson
Barbosa Barcelos Filho, que informa ao Vereador Aquiles Moreira da Silva, que a
reunião com os responsáveis pelos campos esta agendada para o dia 21/11/2018 à
17:00h no centro administrativo situado na Rua Alberto Sartório n° 404, Bairro
Carapina – São Mateus. PODER LEGISLATIVO: Indicações nºs 834 e 835/2018 de
autoria do vereador Sr. Ajalírio Caldeira, que solicita: Reitera a Indicação nº 190/2018,
que diz respeito a extensão de rede elétrica com instalação de 3 (três) postes com
luminárias na Rua Projetada, situada no Loteamento Vantuiro Balde, em Nestor Gomes
– KM 41 (nas imediações da fábrica de prémoldados gama). E Calçamento da rua de
acesso ao depósito de adubo da Coabriel, situada em Nestor Gomes – KM 41.
Indicações nºs 836 e 837/2018 de autoria do vereador Sr. Antônio Luis Cardoso, que
solicita: Pavimentação da Rua Maria Barbosa Toscano, situada no Bairro Jackeline. E
Pavimentação da Rua Tancredo Neves, situada no Bairro Jackeline. Indicações nºs
838 e 839/2018 de autoria do vereador Sr. Aquiles Moreira, que solicita: Criação de
programa de incentivo à piscicultura, para atender os pequenos e médios agricultores
do Município de São Mateus, com propriedade de até dez alqueires. E Criação de
ponto de ônibus e construção do respectivo abrigo na Avenida Maria Elisa Rios,
situada no Bairro Ayrton Senna (nas proximidades do CRAS – centro de referência de
Assistência Social). Indicações nºs 840 e 841/2018 de autoria do vereador Sr. Carlos
Alberto Gomes Alves, que solicita: Capina e limpeza das Ruas e Avenidas do Bairro
Nova São Mateus. E Capina e limpeza das Ruas e Avenidas do Bairro Bela Vista.
Indicação nºs 842 e 843/2018 de autoria do vereador Sr. Doda Mendonça, que solicita:
Construção de quadra poliesportiva coberta na Comunidade Santa Maria, Distrito de
Itauninhas. E Construção de muro no cemitério situado em Itauninhas. Indicações nºs
844 e 845/2018, de autoria do Sr. Francisco Amaro, que solicita: Mapeamento das
encostas com necessidade de obras de contenção, bem como elaboração dos
respectivos projetos para solucionar o referido problema. E Mapeamento de todas as
áreas afetadas por alagamentos no Município, bem como elaboração dos respectivos
projetos para solucionar o problema. Indicações nºs 846 e 847/2018 de autoria da Srª.
Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Realize a contenção da erosão que se formou
ao lado da Avenida Forno Velho, no Bairro Cohab (nas próximidades da igreja Cristã
Maranata). E Realização de ações necessárias para reativar o Conselho Municipal da
Mulher criado pela Lei 258/2003. Indicações nºs 848 e 849/2018 de autoria do Sr.
vereador Jerri Pereira, que solicita: Aquisição de área de terra no Bairro Aviação para
construção de campo „Bom de Bola‟. E Reitera a Indicação nº 051/20118, que diz
respeito a pavimentação da Rua Jairo Mendonça Bahia, que interliga os Bairros
Aviação e Residencial Park Washington (rua de acesso ao hospital Roberto Arnizaut
Silvares). Indicações nºs 850 e 851/2018, de autoria do Sr. vereador Jorge Recla, que
solicita: Reitera a Indicação nº 250/20118, que diz respeito a aquisição de kits
escolares (contendo: duas camisas, uma calça ou bermuda, um par de tênis, cadernos,
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lápis, borrachas, canetas, mochila, etc.) para serem doados aos alunos da rede Pública
Municipal. E Reitera a Indicação nº 335/20118, que diz respeito a recapeamento
asfáltico da Rua São Domingos do Norte, situada no loteamento Parque das Brisas, no
Bairro Ayrton Senna. Indicações nºs 852 e 853/2018, de autoria do Sr. vereador de
autoria do Vereador Jozail Fugulim, que solicita:
Sinalização com placa de
regulamentação proibindo trânsito de caminhões na Rua Dr. Moscoso, no centro da
cidade. E Capina e limpeza do canteiro situado na Avenida José Tozze, no Bairro
Lago dos Cisnes. Indicações nºs 854 e 855/2018, de autoria do Sr. Paulo Chagas, que
solicita: Extensão de rede de água potável na localidade KM 44, Distrito de Nestor
Gomes. E Patrolamento da Rua Pedro Alves Ribeiro, situada no Bairro Guriri.
Requerimento nº 072/2018, de autoria da vereadora Jaciara Teixeira, que solicita as
seguintes providências: Envie a esta casa de leis documentação referente à mudança
de rota da linha de ônibus São Mateus – Urussuquara realizada pela concessionária
Viação São Gabriel. Moção nº 045/2018 de autoria do vereador Carlos Alberto, que
solicita que seja consignado: VOTO DE PESAR aos familiares do Senhor JOÃO
FIGUEIREDO FILHO, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 13 de novembro
de 2018. Após a leitura do Expediente o Sr. Presidente fez a leitura do oficio, de autoria
do vereador Jerry Pereira, para que seja incluso na Ordem do dia, cedendo espaço no
horário da segunda do Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 20 de
novembro do corrente ano, na Tribuna desta Casa de Leis, de acordo com o que
preceitua o Art. 2566 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, a fim de que o
senhor Eliezer Ortolani Nardoto – Historiador possa fazer uso da Tribuna para proferir
pronunciamento sobre o dia do Historiador e o dia da Consciência Negra, razão pela
qual se trona plenamente justa a presente solicitação. Sendo deferido o pedido pelo Sr.
Presidente. Com a palavra o Sr. Eliezer Ortolani Nardoto, que após cumprimentar a
todos, começou a falar sobre a Consciência Negra, falando sobre as duas correntes,
sendo essas favoráveis e contrárias. Disse que o dia da Consciência Negra foi para
esvaziara a abolição da escravidão, sendo um gesto proposital, e que nas escolas já
não há quem se fale sobre a Abolição da Escravidão, apenas sobre o dia 20 de
Novembro. Disse também que a Abolição é um fato importantíssimo, que não pode ser
esquecido. E que o dia da Consciência Negra foi crido pelo Governo Lula, Projeto de
Lei 10.639, se tornando o dia Nacional da Consciência Negra no calendário escolar, e
também para colocar o ensino de Historia da cultura Afro-Brasileira nas escolas, sendo
essa a intenção da Lei. Para melhorar a inserção do negro na sociedade. Informou
que em 2011 a Ex- Presidente Dilma, sancionou a Lei 12.519, criou a data, dia da
Consciência Negra juntamente com o dia do Zumbi dos Palmares. E que para os
historiadores Zumbi dos Palmares, é um herói, e para outros, não. Disse que o nome
de batismo do Zumbi era Francisco, sendo ele um escravo fugitivo. E que havia tribos
de negros, e que as tribos que perdiam a guerra, pagam imposto para as outras tribos,
com os próprios negros. Após voltou a fala sobre o Zumbi dos Palmeares, dizendo que
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a partir dos 6 anos foi criado por um padre, e aos 15 anos fugiu para o quilombo do
Ganga Zumba. Em seguida disse que um historiador precisa esclarecer o que esta
acontecendo na atualidade, baseando-se no passado. Disse que a cidade de São
Mateus é uma mistura de comportamentos dos antepassados, e que por isso a historia
é importante. E que vê com tristeza os arquivos da prefeitura estando em um galpão no
bairro Bom Sucesso. E que após se passar 20 anos a vereadora Jaciara Teixeira
poderia estar solicitando algum arquivo de determinada época, e ao procurar no
arquivo da prefeitura não encontrará. Sendo um absurdo, uma cidade com a idade do
Brasil, não conter um arquivo, dizendo ser um desrespeito com a memória dos
antepassados. Após fez menção sobre os muros do Cemitério, do centro de São
Mateus, informando que não houve nenhuma verba publica e sim doações de
moradores da cidade. E que recentemente encontraram uma urna indígena, de origem
Tupi, na comunidade de Barreiras, e que essa comunidade pertence à Conceição da
Barra. Disse também que essa urna foi encontrada, pois a maré a quebrou, pois o mar
esta invadindo algumas áreas. Após encerrou a sua fala. Em seguida o Sr. Presidente
fez a leitura do oficio, de autoria do vereador Antônio Luis Cardoso, para que seja
incluso na Ordem do dia, espaço no horário da segunda do Pequeno Expediente, da
Sessão Ordinária do dia 20 de novembro do corrente ano, na Tribuna desta Casa de
Leis, de acordo com o que preceitua o Art. 2566 do Regimento Interno desta Casa
Legislativa, a fim de que o senhor Eduardo Rodrigues da Cunha – Morador de Guriri,
para que possa fazer uso da Tribuna para proferir pronunciamento sobre a praça de
Guriri, razão pela qual se trona plenamente justa a presente solicitação. Sendo
deferido o pedido pelo Sr. Presidente. Com a palavra o Sr. Eduardo Rodrigues da
Cunha, que após cumprimentar a todos, teceu comentários a respeito sobre Conceição
da Barra, como também sobre a boca do Rio São Mateus, disse que tudo esta
acontecendo por interferência humana, fazendo edificações em locais indevidos.
Mencionou Urussuquara, dizendo que caso a Petrocity realmente venha a se instalar,
acarretará um grande problema Social e Ambiental, e que não se tem dado a devida
atenção a esses tipos de problema, e que o Poder Executivo esta fazendo de conta
que esses tipos de problemas não existem. E que com a chegada desse mega porto,
as coisas boa que poderiam chegar a São Mateus irão se reverter em algo que
dificilmente se terá uma solução futura. Após voltou a falar sobre Conceição da Barra,
dizendo que a área da bugia não deveria ter sido construída aonde foi, pois as marés
vão para o Norte a após para o Sul, e que nesse movimente ela tira um pouco do Sul e
joga para o Norte e após retira um pouco do norte e retorna para o Sul. Após ele teceu
comentários sobre o destino final dos entulhos retirados da pracinha de Guriri, disse
que é morador de Guriri desde 1.984, que é gestor ambiental, e que sempre se
preocupou com a relação do destino final de resíduos. Citou a Câmara de vereadores
como exemplo, que produz como resíduos, folhas, copos descartáveis, entre outros, e
que esses resíduos precisam ter um destino adequado. Mencionou o caixa eletrônico
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da Caixa Federal, que foi retirado de seu local, e o jogaram no meio da avenida
Oceano Atlântico, como pedras e entulhos. Disse ter feito uma denuncia juntamente
ao Ministério Publico, e que após fazer imagens com o caminhão da prefeitura,
entulhos e o caixa eletrônico, no dia seguinte a prefeitura foi fazer a retirada, e que por
motivos como esse é que o mesmo se revoltou a ponto de estar trazendo ao
conhecimento da Câmara. Também falou a respeito da praça que praça que esta
sendo rebaixada para estarem colocando o piso novamente, como a retirada de todas
as árvores, e o canteiro central da avenida. E que em momento alguma foi perguntado
aos moradores ou as Associações de Moradores se os mesmos tinham interesse
nessas mudanças. E que a seu ver é que terão em Guriri um Piscinão de Ramos. Após
disse que em São Mateus e em Guriri, existe um plano de Arborização Urbana, que foi
prevista na Lei Complementar 123, do PDM de 2016, sobre o Projeto de Arborização
Urbanização e Paisagismo, que teria o prazo de 18 meses para ser concluído e que já
se encontra atrasado, não existindo arborização programada, e que em sua rua, um
conhecido plantou 5 (cinco) árvores por conta própria, o que era pra estar sendo uma
obrigação da prefeitura, e que também não se tem em Guriri varrição de ruas, entre
outras coisas. Tendo a parte da fala o vereador Antônio Luis Cardoso, que disse ter
visto a real situação do caixa eletrônico, e o local onde estava tendo todo o descarte de
entulhos retirados da praça, então mesmo fez a leitura do Código de Postura,
mencionando a Lei 948/2010, onda fala sobre as penalidades, e como a fiscalização
tem que estar agindo. Pois o Município precisa estar trabalhando encima desse Código
de Postura, e que a fiscalização deveria ter feito uma notificação, após a notificação
uma multa, e em seguida a apreensão, e que para cada situação a um bloco para que
a apreensão de seja feita, e que esse é o modo correto para ser feito com o caixa
eletrônico, dizendo que provavelmente nesse caixa havia informações sigilosas, do
povo mateense. Então após a apreensão deveria ser levado para um deposito
Municipal, pois para ser feito a retirada do bem apreendido teria que ser pago uma
multa entre outras coisas. Disse que o que o deixa pasmo é que a coordenação da
fiscalização é uma advogada, e que ao seu entender a empresa ingressará com uma
ação contra o Município, pois se trata de um bem da empresa. Voltando com a fala o
Sr. Eduardo que agradeceu a oportunidade, encerrando assim a sua fala. Em Ato
continuo Sr. Presidente deu ciência ao plenário, e que seja comunicado ao Poder
Executivo, sobre a rejeição do Projeto de Lei 037/2017, do Poder Executivo, que institui
no âmbito do Município de São Mateus, o dia da Consciência Negra e da outras
providências. Que recebeu o parecer contrário da maioria dos membros da comissão
de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. O Sr. Presidente
disse que esse Projeto foi rejeitado por haver um Projeto similar a esse, de autoria da
vereadora Jaciara Teixeira, que foi aprovado nesta Casa, e o que diferencia um Projeto
do outro é que o Projeto do Executivo a data do dia 20 de novembro seria feriado no
município de São Mateus. Após fez menção a rejeição ao Projeto do Poder Executivo,
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sendo o Projeto de Lei Complementar, 005/2018 do Poder executivo, que altera a Lei
Municipal 079, de 14 de dezembro de 1.989, Código Tributário Municipal, instituindo a
alíquota única de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), e da outras
providências. Tendo o parecer contrário da maioria dos membros, da Comissão de
Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e Redação. Como também da
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. O Sr. Presidente disse estar dando
ciência aos nobres vereadores, como ao publico presente e que também será
encaminhado ao chefe do Poder Executivo. Informou que esse Projeto caso aprovado
no ano de 2018, em 2019 alteraria as alíquotas de ISS no Município de São Mateus,
em que nas maioria dos caso o que era 2% passaria para 5%, o que era passaria para
5% e o que era 4% também passaria para 5%, e que no entendimento das Comissões
permanentes dessa Casa, que diante das dificuldades que o país esta atravessando, e
que não é diferente o Município de São Mateus. E que permitindo que essas alíquotas
fossem alteradas haveria desempregos no Município. Em ato continuo o Sr. Presidente
passou para o Grande Expediente: Com a palavra o vereador Francisco Amaro, que
após cumprimentar a todos, disse que o Projeto 005/2018, que foi rejeitado, não estaria
para ser votado, se houvesse o aumento na alíquota, que não se trata disso, disse que
se trata apenas de uma adequação que foi feito através de uma Lei Federal, que foi
feito essas alíquotas no país e que os Municípios precisam fazer essas adequações,
para que possam acompanhar a Lei Federal para poder operar com o que determina a
Lei maior. Informou que já foi discutido esse assunto nesta Casa em algumas reuniões,
e que até mesmo apresentou um Projeto, que era uma Emenda, que fazia a referência
ao, que dava direito de diferenciar as pessoas da construção civil que seria uma área
onde geraria mais empregos. Disse que esse Projeto era apenas uma adequação de
alíquotas não se tratando de aumentos. Após fez menção a respeito da Consciência
Negra, e que embora não seja considerado feriado há um Projeto que tramita no
Senado Federal, de autoria do senador Randolfe Rodrigues, sendo esse Projeto do
ano passado, e que certamente no próximo ano se tornará ferrador nacional. Em
seguida fez menção as suas indicações, onde solicita ao Poder Executivo o
mapeamento das encostas com necessidade de obras de contenção, bem como
elaboração dos respectivos projetos para solucionar o referido problema. E
Mapeamento de todas as áreas afetadas por alagamentos no Município, bem como
elaboração dos respectivos projetos para solucionar o problema. Citando como
exemplo praticamente toda Av. Cricaré. E falou como o transito esta fluindo melhor
após as modificações. Tendo a parte a vereadora Jaciara Teixeira, que discordou do
vereador, dizendo que pode ter fluido o trânsito, mas no que se trata arborização esta
um caos, pois no trânsito a muito calor por não haver árvores. Voltando com a palavra
o vereador Francisco Amaro, que informou ter feito um projeto no tange a arborização
no município. Encerrando assim a sua fala. Com a palavra a vereadora Jaciara
Teixeira, que após cumprimentar a todos, fez menção a respeito ao dia da Consciência
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Negra, e também a respeito ao Projeto Lei 037/2017, do Poder Executivo, que foi
rejeitado nas Comissões, disse que a mesma já havia apresentado uma Lei, tendo
apenas como diferença a questão do feriado. Disse que a solicitação do feriado que
veio do Poder não se trata mesmo de um, pois na data do dia 20 seria não permitido
atividade Municipal, sendo permitido apenas em atividades privadas, de forma que
todos o setores privados trabalhariam, e administrativo que fossem indispensáveis, não
suspendendo o horário normal do ensino fundamental, de forma que nas escolas
haveria aula, de forma que não seria feriado e sim um ponto facultativo, e que ponto
facultativo poderia ser dado por decreto. Após a mesma fez a Leitura de um texto, da
BBC Brasil, e tirou alguns ponto importantes a respeito da Consciência Negra. Após
disse não saber de quem foi a ideia de colocarem como titulo que o fato do Município
não estar realizando obras é culpa do servidor publico, sendo culpa da folha de
pagamento. Disse então que se a problemas com a folha de pagamento, precisa ser
controlada pela atual gestão, pois as providencias não estão sendo tomadas. Que se
trata de um desrespeito, disse não saber se partiu do Secretario de Obras Pigat ou
Tribuna do Cricaré. Tendo a parte o vereador Francisco Amaro, que disse ter feito essa
leitura, mas que saiu nas redes sociais, e que nada que o Secretario Pigat disse nesta
Casa foi publicado, e que publicaram o que eles quiseram publicar, e de forma
irresponsável, pois quando o Secretario Pigat estava falando nesta Casa havia
jornalista e os mesmo ouviam claramente o fala do secretario. E que compartilha com a
indignação da vereadora Jaciara Teixeira. Tendo a parte o vereador Antônio Luis,
dizendo que estão comentando pelas ruas de São Mateus, que podem atrasar o
pagamento, pois esta Casa negou os 20%. E deixou bem claro, que caso o prefeito
esteja precisando de dinheiro, que mande para esta Casa um Projeto especifico que
será aprovado, mas desde que seja para os funcionários, relacionado à folha de
pagamento. Voltando com a palavra a vereadora Jaciara, que disse concordar com o
vereador Antônio Luis, e que toda essa situação precisa ser esclarecida, pois não
podem caminhar dessa maneira. Encerrando assim a sua fala. Coma palavra o
vereador Jorge Recla, que após cumprimentar a todos, disse que me Vila Velha é o
primeiro em finanças (azuis, ok), e que em São Mateus esta na categoria “D”, sendo o
ultimo, (no vermelho), e por isso os vereadores de Vila Velha autorizaram o
empréstimo, poiso Município tem credito, e o prefeito tem responsabilidade com as
coisas publicas, não podendo se comparar uma cidade à outra. Após falou sobre o
imposto, o ISS, que foi rejeitado pelas Comissões, dizendo que foi relator, pelas
Comissões de Finanças, e que estava muito tranquilo e consciente do que estava
fazendo, pois não poderia adequar algo atingindo o bolso do pequeno empresário.
Após fez menção sobre a eleição a Mesa Diretora. Tendo a parte o Sr. Presidente
disse que o ISS é um imposto Municipal, e que justamente por isso é o Município que
regula os percentuais, e que na Constituição Federal diz que São Mateus pode ter até
17 (dezessete) vereadores, e que na Lei Orgânica votaram e adequaram para 11
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(onze) vereadores, pois não precisam seguir o que esta na Constituição, não podendo colocara
nem 19 (dezenove), nem 21 (vinte e um). E que cabe a Câmara de Vereadores legislarem
essas matérias. Tendo a parte o vereador Jozail do Bombeiro, disse que foi Relator pela
Comissão de justiça, e que a matéria pode ate ser constitucional, no entanto é inoportuna para
o momento. Voltando com a palavra o vereador Jorginho, falando sobre a Eleição da Mesa
Diretora. Fez menção ao grupo dos 6 (seis), pelo qual o mesmo disse liderar, e mencionou que
os mesmo tem sido assediados, e não sabe informar se é amando do prefeito ou a mando de
outra pessoa, onde lhes oferecem vantagens de cargos, secretarias, financeira. Então
questionou a que preço querem ganhar a mesa diretora para o biênio de 2019 e 2020. Disse
terem uma postura, não desmerecendo dos demais vereadores, e deixou claro que não estão
aqui como moeda de troca. E que faram a mesa diretora. Tendo a parte o vereador Antônio
Luis Cardoso, disse: “Vocês sabem que a uns 5 (cinco) meses, venho sido Chacoalhado nas
redes sociais, pelo grupo do prefeito, eu Chacoalhado por chefe de casa de orgias, no entanto
a foto pela qual foi utilizada mencionando ser uma casa de orgias, é de um Sr. chamado
Adelino Menegussi, sendo uma pessoa muito considerada, por este vereador, e esta fazendo
91 (noventa e um) anos, no final do ano, aniversario a qual estou convidado. Colocaram
também que eu tinha uma funcionária, que eu solicitei a mesma que fizesse um empréstimo, e
fiquei com o dinheiro. Se vocês tem todas essas provas em mãos que cassem meu mandato, e
sim, ela era funcionária desta Casa, fez um empréstimo de R$10.000,00 (dez mil reais), para o
pai dela, e deixou a minha conta, e pode ocorrer que eu tenha que pagar essa divida, pois eu
fui avalista. Falaram também que eu tomei uma surra no bairro Cricaré, sendo o bairro que
resido a 50 (cinquenta) anos. E como nós seis levamos nome de vereadores do mal, e
achando que não estava bom, e quem cuida do pátio da escola Almir Queiroz, a qual a escola
é em homenagem ao pai de Zé Zé Queiroz, ao qual se faz presente nesta Casa, falando que
eu não trabalhava aos finais de semana, então trocaram meu horário, abriram um processo
administrativo e pediram aos funcionários que trabalham comigo para falarem inverdades, e os
mesmo não falaram, então me coloram a para trabalhar das 06h da manhã ás 14h da tarde.
Mas que felicidade Sr. Presidente, que coisa boa é mexer com crianças, estou amando. Agora
eu faço uma pergunta a vocês, essas pessoas tem a mente curta, vou falar para Ajalirio, para
Carlos Alberto, Jorge Recla, Jerry Pereira e Jozail do Bombeiro, conhecido como barbeirinho
pelas redes sociais. Não será eu, Antônio Luis Cardoso, Temperinho que irá quebrar a
corrente, e farei outra, estão usando agora meus parentes, e quando alguém me procurar
arrumarei uma testemunha e denunciarei ao Ministério Publico, e terão que falar, quem está
os mandado atrás da minha pessoa. E mais uma vez tenham certeza que não será pela minha
pessoa, apanhei dois anos, apanho mais dois. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos. Sou
funcionário publico a 33 (trinta e três) anos, e se na próxima eleição eu perder irei para meu
serviço. E talvez saia ate aposentado. Obrigado pela parte”. Voltando com a palavra o
vereador Jorge Recla, disse ao senhor Presidente que esta é a confirmação que há vereadores
no grupo que estão sofrendo algum tipo de assedio. Tendo a parte o vereador Ajalirio
Caldeira, disse que, o que da para observar é que o vereador Antônio Luis esta ficando muito
importante, como parlamentar dessa Casa. Pois esta recebendo ofertas de valores. Disse que
essa situação é uma falta de respeito com o vereador. Com a palavra o vereador Jozail do
Bombeiro, disse se manifestar muito pouco em redes sociais, e que quando se é citado por
algumas pessoas, é difícil não entender por esse lado que existem pessoas que apoiem essa
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situação, que mandam, e que, o que o entristece é que há em seu meio, dentro Desta Casa
pessoa que compactuam com isso. Se dão ao luxo de irem a comunidades, e outros locais,
falando mal desse grupo, e tendo 24h no dia arrumam hora extra para falares da vida do
parlamentar. Disse que não o procuraram pois já sabem qual será sua resposta. Voltando com
a palavra p vereador Jorge Recla disse que não adiantará fazerem qualquer tipo de proposta
para o grupos dos seis ao qual o mesmo lidera, encerrando assim a sua fala. Em ato continuo
o Sr. Presidente fez a leitura de um convite, para o 3° seminário Petrocity, Plataforma Logística
do Sudeste, que será no dia 22 de novembro de 2018, das 09h as 17h, nas faculdade Vale do
Cricaré. 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 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842,
843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855/2018; Com a palavra o
vereador Jorge Recla, que após pedir dispensa das formalidades, teceu comentários sobre
suas indicações, onde solicita ao Prefeito aquisição de kits escolares, contendo duas camisas,
calças, bermudas, par de tênis, como o material escolar aos alunos Da rede publica escolar.
Coma palavra a vereadora Jaciara Teixeira, que disse estar pedindo uma contenção a uma
erosão ocorrida no bairro Cohab, próximo a igreja Maranata. Após o Senhor Presidente
submeteu em votação. Sendo aprovado por unanimidade, as indicações de nºs 834, 835, 836,
837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854,
855/2018; Discussão e votação do Requerimento nº 072/2018; Aprovado por unanimidade.
Discussão e votação da Moção nº 045/2018; Aprovado por unanimidade. Discussão e
votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 060/2018, do Poder Legislativo, que “INSTITUI
NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS –ES O DIA MUNICIPAL DO
HISTORIADOR”, Autoria: Jerri Pereira, que recebeu parecer favorável das Comissão de
Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Aprovado por unanimidade.
Após o Sr. Presidente submeteu em Votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo
mais nada a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente Sessão e para constar,
eu................................................, Francisco Amaro de A. Oliveira – 2° Secretário, conferi a
presente Ata, que lida e por estar em conformidade, será assinada por mim, pelo Sr.
Presidente e demais membros da Mesa.
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