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Ata nº 012/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 24 (vinte e quatro) dias do mês
de abril 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 das Atas n° 055, 056, 057, 058, 059,
060, 061 e 062/2017, consideradas aprovadas pelo Sr. Presidente. PODER
EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 161/2018, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n°483/2018, que encaminha a essa
Casa de Leis, para proceder à discussão e votação do Projeto de Lei nº 017/2018.
Leitura do Projeto de Lei n° 017/2018, de autoria do Poder Executivo, que
“ESTABELECE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE
2019”. Leitura do expediente OF/PMSM/SME N°703/2018, protocolizado sob o
n°549/2018, da Secretaria Municipal de Educação de São Mateus, que encaminha
solicitação de novo agendamento ao Requerimento nº 030/2018, de autoria do
Vereador: Carlos Alberto. Seguindo para o PODER LEGISLATIVO: Leitura do
Projeto de Resolução n° 001/2018, de 24/04/2018, que “ALTERA O §2° E INSERE
O § 7° AO ART. 184 DA RESOLUÇÃO 003/2009, DATADA DE 01/07/2009 – QUE
DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO”, do Poder Legislativo, Autoria: Mesa
Diretora. Leitura do expediente OF. CMSM/SF Nº 064/2018, protocolizado sob nº
544 /2018, onde a Secretaria de Finanças da Câmara de São Mateus, encaminha
Prestação de Contas, contendo: Notas de Movimentos Financeiros: (Variação
Patrimonial Aumentativa, concernente aos repasses recebidos nos meses de
fevereiro e março/2018, Relatórios de Pagamentos e Balancetes Analíticos da
Despesa Orçamentária. Leitura do expediente OF/CMSM-ES/SL Nº 0291/2018,
datado em 24/04/2018, informar que por determinação do Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, conforme solicitado através do
email conseg.secretaria@gmail datado em 24/04/2018 de autoria do Conselho de
Segurança Comunitário – CONSEG São Mateus – ES, onde o mesmo solicita a
indicação de dois (02) representantes desta Casa de Leis, sendo, um (01) membro
titular e um (01) suplente, informamos que os vereadores que farão parte do referido
Conselho, são: Titular Jozail do Bombeiro e Suplente Aquiles Moreira. Indicações
nºs 233 e 234/2018 de autoria do vereador Sr. Ajalírio Caldeira, que solicita:
Demarcação com pintura de faixas no estacionamento dos táxis e no ponto de
ônibus situados na Avenida Principal, em Nestor Gomes – Km 41 e Calçamento da
Rua Elisa Maria Dittz de Abreu Costa, lado sul, no Bairro Guriri. Indicações nºs 235
e 236/2018 de autoria do vereador Sr. Antônio Luiz Cardoso, que solicita:
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Pavimentação da Rua Otívio de Almeida Cunha, situada no Bairro Nova São Mateus
e Término do calçamento da Rua Othovarino Duarte Santos, situada no Bairro Nova
São Mateus. Indicações nºs 237 e 238/2018 de autoria do vereador Sr. Aquiles
Moreira, que solicita: Manutenção da quadra poliesportiva situada no Bairro Vitória,
bem como capina e limpeza em torno da mesma e Adaptação das calçadas situadas
na Rua Nelson Fundão, no Bairro Ideal (nas imediações da EMEF Golfinho), para
acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou que apresentem mobilidade
reduzida, bem como pintura das faixas de pedestre. Indicações nºs 239 e 240/2018
de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, que solicita: Recapeamento
asfáltico da Avenida Mateus Cunha Fundão, no centro da cidade (trecho
compreendido entre às avenidas Jones dos Santos Neves e Raimundo Guilherme
Sobrinho) e Recapeamento asfáltico da Rua Zenor Pedrosa Rocha (trecho
compreendido entre às imediações da Emflora, no Bairro Sernamby, até à lateral da
Petrobras, no Bairro Morada do Ribeirão). Indicação nºs 241/2018 de autoria do
vereador Sr. Doda Mendonça, que solicita: Limpeza do bueiro situado na Avenida
Sol, no Bairro Vitória (nas imediações da Igreja Assembleia de Deus) e Indicação
nºs 242/2018 de autoria dos Srs. Vereadores Doda Mendonça e Paulo Chagas, que
solicitam: Ampliação e reforma do prédio da Escola Pluridocente Municipal Córrego
do Chiado, situada em Itauninhas. Indicações nºs 243 e 244/2018, de autoria do Sr.
Francisco Amaro, que solicita: Construção de Centro de Educação Infantil Municipal
na Comunidade Nativo de Barra Nova e Construção de praça no bairro Jardim
Eldorado. Indicações nºs 245 e 246/2018 de autoria da Sra. Vereadora Jaciara
Teixeira, que solicita: Instalação de alambrado em torno do CEIM Vale da Vitória,
situado no Assentamento Palmeira, Nestor Gomes – Km 4; e Retornar as atividades
do Programa de Ações Integradas - PAIES. Indicações nºs 247 e 248/2018 de
autoria do Sr. vereador Jerri Pereira, que solicita: Interceda à EDP Escelsa para que
disponibilize mais locais para pagamento das contas de energia elétrica dos
consumidores mateenses e Instalação de placas, contendo o nome e o CEP, nas
ruas do Bairro Chácara do Cricaré – INOCOOP. Indicações nºs 249 e 250/2018, de
autoria do Sr. vereador Jorge Recla, que solicita: Viabilizar – junto à empresa Viação
São Gabriel – a inclusão do Bairro Aroeira e região no itinerário da linha de ônibus,
no último horário noturno, procedente da UFES; e Aquisição de kits escolares
(contendo: duas camisas, uma calça ou bermuda, um par de tênis, cadernos, lápis,
borrachas, canetas, mochila, etc.) para serem doados aos alunos da rede pública
municipal. Indicações nºs 251 e 252/2018, de autoria do Sr. Vereador Jozail
Fugulim, que solicita: Conclusão do calçamento da Avenida Oceano Índico, situada
no Bairro Guriri; e Poda das árvores situadas na Rua José Bahia, no Bairro Boa
Vista. Indicação nº 253/2018, de autoria do Sr. Vereador Paulo Chagas, que
solicita: Construção de quadra poliesportiva em Nestor Gomes – Km 41.
Requerimento nºs 036/2018, de autoria do Sr. Vereador Jorge Recla, que solicita:
Aquisição de material para conclusão da rede de esgoto situada no Bairro Colina, 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”. Moção nº 012/2018, de autoria da
Sra. Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita que seja consignado: Voto de
Congratulação à Senhora EDÉZIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO, pelos seus 92 anos
dedicados à cultura popular em São Mateus. DIVERSOS: Leitura do Expediente
OF/Nºs 0398, 0398, 0399, 0400, 0402/2018/ GIGOV/VT, da Caixa Econômica onde
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informa sobre os Créditos de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União,
firmado com Município de São Mateus, assinado em 29/09/2017, no âmbito do
Programa Fomento ao Setor Agropecuário, sob a gestão do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem por objeto “Aquisição de Patrulha
Mecanizada”. Em ato continuo o Sr. Presidente leu um oficio datado na segunda
feira, aos vinte e três dias do mês de Abril de dois mil e dezoito, encaminhado ao
mesmo, ( líder de um bloco parlamentar, por um legislativo forte segue os nomes
dos vereadores para compor a comissão parlamentar do Inquérito instituído pelo por
meio da resolução 001/2018, publicado no jornal Tribuna do Cricaré, na edição de nº
5.986 do dia 20/04/2018, pagina de nº 04. Sendo eles: Jozail Fugulim, do partido
PTB, Antônio Luis Cardoso, partido PRTB, Ajalirio Caldeira, do partido PHS, Jorge
Recla, partido líder do bloco parlamentar, por um legislativo transparente. Faram
partes, por indicação do vereador Francisco Amaro, Líder de um bloco parlamentar
por um legislativo forte, sendo eles: Francisco Amaro, partido AVANTE e o vereador
Aquiles Moreira, partido PMN. Tendo a confirmação do vereador Aquiles Moreira, e
pelo líder do bloco. E no dia seguinte será feita uma portaria, e uma reunião entre os
membros da comissão, para que se escolha o presidente e o relator. Tendo o prazo
que for necessário dentro daquilo que estabelece a lei dos fatos. Encerrando assim
e passando para o GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador Aquiles
Moreira, que após cumprimentar a todos, fez um pequeno agradecimento ao
secretario Silmar, e o subsecretário Valter, Ambos da prefeitura municipal, por
concluir um pequeno escoamento na avenida terra, no bairro vitória, pois quando
chovia alagava muito, esse pequeno reparo atendeu aquela população, e os
moradores agradeceram muito. Agradece também a secretaria Domingas, pela
reforma da quadra no bairro Airton Senna. Rapidamente o senhor presidente faz uso
da fala e solicita o Sr. Getúlio, a pedido do vereador Francisco Amaro. Que faz parte
da comunidade Católica do bairro Vila Nova para ocupar o assento destinado aos
convidados. Retomando a fala o vereador Aquiles, que faz menção ao trecho da
vergonha no bairro Santo Antônio, e diz que há uma emenda parlamentar no valor
de 1.000.000.00 (um milhão). Onde o mesmo procurou a secretaria de obras, e lá
falaram para procurar o setor de engenharia do município, então o mesmo esteve
com o Sr. Monteiro, que lhe falou que o projeto daquela rua, e da rua Zenor Pedrosa
Rocha, no bairro Sernamby já foram encaminhados para a Caixa Econômica
Federal. Aguardando o retorno ate o dia 15 de maio para a conclusão da obra.
Sendo esta Emenda feita pelo deputado Dr. Jorge. O parabenizando por tal feito.
Parabenizando também a policia por ter encontrado o servidor desta Casa. Com a
palavra o Sr. Presidente, que da continuidade fala o vereador Aquiles, dizendo não
ter levado a questão do servidor a publico como deveria ser porque o mesmo
recebeu um comunicado do delegado, onde ele foi a delegacia verificar se era
mesmo o servidor desta Casa, Sendo acompanhado pelo Dr. Marcelo Pichara,
vereador Jozail do Bombeiro e pelo funcionário Richard e lá foi constatado que os
dois servidores eram realmente os servidores desta casa, e o mesmo pediu para o
delegado que os servidores fossem encaminhados para a policia técnica em Vitoria,
para averiguar se ouve violação dos servidores, o que ter sido colocador dentro dos
servidores, o que pode ter sido feito. E o delegado Dr. Leonardo se comprometeu de
levar pessoalmente e pedir o máximo de rapidez e que possa ser trago um laudo
sobre a situação dos servidores. E para o conhecimento de todos os presentes foi
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perguntado como que ele conseguiu encontrar, isso é o que se foi ouvido pelo
delegado, (foi encontrado através de uma denuncia anônima) que chegou ate um
membro da delegacia dizendo a rua e o local. Estando enrolado em uma lona, em
um local de Guriri. Onde foi designado um policial, um investigador para ir ate o
local, encontrado lá os dois servidores. E agora estamos aguardando para ver o que
ira vir no laudo, esperando que a resposta venha de um à forma satisfatória. E que
se satisfaça a curiosidade de todos. Encerrando assim a sua fala. Voltando com a
palavra o vereador Aquiles Moreira que faz menção a Sessão realizada nos dias
17/04/2018 sobre o requerimento 034/2018, onde alega ter feito o requerimento
consciente, pois tem uma lei no regimento interno desta Casa que lhe da direito de
se abster em seus votos, onde o mesmo cumpriu com o regimento desta Casa. No
Art. 184 inc. II, diz que o vereador poderá escusar-se de tomar parte da votação,
registrando simplesmente abstenção. O mesmo estando aqui nesta casa há um ano
e quatro meses, vota na matéria em que ele venha a conhecer. E como não
conhecia a matéria de inquérito decidiu abster-se a votar. Encerrando assim a sua
fala. Com a palavra o presidente, que diante de todos os presentes pediu desculpas
a todos os pares, pois teve um lapso de memoria, entre duvida se os pares desta
casa poderiam se abster-se ou não a votar. E entende-se que quando um dos pares
não tem conhecimento da matéria para vota-la, o mesmo não pode discutir a mesma
por não a conhecê-la. E no ano de 2000, 2002, ou 2003, não confirmando a exata
data, o município de São Mateus foi o primeiro município do Brasil a diminuir o
número de vereadores de 17 para 11. Depois vindo um a lei Federal sugerindo as
mudanças, partindo diretamente desta Casa der Leis. Onde o mesmo participou
desta mudança. Participando ativamente também, onde em alguns casos os votos
eram secretos, através de urnas, sendo nos dias atuais votos declarados. E para
mostrar que essa casa é mesmo transparente o mesmo preparou um projeto de
resolução 001/2018. Do poder Legislativo, de autoria da mesa diretora, estando
aberta para o vereador Francisco Amaro assinar. Sendo um projeto que altera o § 2º
e insere o §7º ao Art. 184 da resolução 003/209, data em 01/07/209 que dispõe
sobre o regimento interno da Câmara Municipal de São Mateus ES, esta mudara
fará com que o vereador só possa abster-se diante: de que interesse a ele, ou que
beneficie um parente consanguíneo ate 4º grau, somente nesses casos, se a
votação se tratar de algo como o requerimento nº 034/2018 votado no dia
17/04/2018 o vereador terá que votar a favor ou votar contra. Justamente para
mostrar a transparência que essa casa quer e que os parlamentares desta Casa
prima. E serão publicadas as votações dos projetos com os nomes dos vereadores
que votarem favoráveis e contrario. Pedindo a palavra o vereador Francisco Amaro,
que pede para ser incluído fora deste projeto, pois o mesmo acha que o parlamentar
quando sob para votar ele é responsável pelo seu voto, quando exerce seu direito
de abstenção ele também é responsável por ela, e a abstenção dos votos é de
direito de todos os parlamentos, em toda as esferas, e na sessão passa se não
fosse pela sua insistência o presidente desta casa teria conduzido os parlamentares
a um erro. Não concordando com essa mudança no regimento, encerrando assim a
sua fala. Com a palavra o vereador Aquiles Moreira, que concorda em partes, mas
que seja para todos os projetos, independente de bloco ou não. E que se possa ser
apreciado o que será votado, encerrando assim a sua fala. Com
a
palavra
o
vereador Jozail do Bombeiro. Que se declina de sua fala. Com a palavra o vereador
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Francisco Amaro, que após cumprimentar a todos, justifica a apresentação dos
nomes que iram compor a comissão parlamentar de Inquérito, agradecendo aos
vereadores Aquiles e o vereador Doda Mendonça pela disponibilidade dos mesmos,
que tudo venha ser feito da forma mais transparente possível, sem que seja levado
para o campo politico e interesses partidários. Para que venhamos conduzir tudo de
forma responsável e transparente. E por ser a primeira vez que participara de uma
comissão parlamentar de inquérito, espera que a Câmara tendo como sua obrigação
forneça toda a estrutura e apoio, seja jurídico ou estrutural, e por não ter
conhecimento trará consigo o auxilio de um advogado, para que tudo ocorra da
melhor maneira. Com a palavra o vereador Jozail que frisa a questão de cunho
politico, e que venha ser realmente firmado entre si, pois o que buscam é um
esclarecimento. Para que se possa fazer o papel ao qual o Legislativo é designado.
Encerrando sua fala. Voltando com a palavra o vereador Francisco Amaro. Que
ressalta mais uma vez que tudo venha ser feito com a maior transparência, para a
sociedade mateensse, encerrando assim a sua fala. Em ato Continuo o Sr.
Presente, diz que fornecera toda estrutura necessária para a comissão parlamentar,
e que ao findar dessa se abrira um a nova CPI, que terá por nome (CPI DOS
EMERGÊNCIAIS). Encerrando assim a sua fala. Com a palavra o vereador Jorge
Recla, que após cumprimentar a todos, parabeniza a Srª Edésia de 92 anos que
será homenageada, sendo esta um exemplo para todos. E parabeniza o sindicato
dos funcionários públicos, pois no dia a seguir se dará o movimento com a
paralização onde estarão lutando por seus direitos, parabenizando a presidente e os
diretores dos sindicatos, e que os funcionários de façam presentes a este
movimento. E também faz menção a fala do vereador Aquiles, ficando feliz por esse
um milhão de reais, através do deputado Jorge Silva destinando para nossa região.
Sendo um recurso importante, mas é triste por que esse um milhão poderia ser
investido em outra região, porque tivemos uma empresa de tapa buracos, e era para
esta cidade esta um tapete, e não esta essa vergonha que se encontra. Pois não foi
feito um serviço de qualidade. Por isso agora esta CPI. E esta CPI instaurada, será
dada todo o contraditório. Pois ninguém colocara em risco seu mandato, ninguém ira
acusar ninguém sem provas, e quanto ao procurador deste município que esta
sendo investigado em Vila Velha, por um suposto desvio de 5.000.000.00 (cinco
milhões de reais), vai a um jornal dizendo que ira processar a Câmara, não tendo
imagem nem para ser o procurador deste município. o mesmo diz que continuara a
defender esta cidade, mesmo com ameaças, pois aqui ele nasceu e habita. E sobre
a CPI terá toda a transparência necessária. E que todos terão como oportunidade o
momento para darem suas explicações. E voltando sobre o procurador desta cidade,
ele terá que comparecer a esta casa para se explicar a respeito dos documentos
falsos. E parabeniza um a senhora de Nova Lima, que foi a radio neste dia em vos
falo. E que teve e tem de uma sabedoria muito grande, narrou todos os
acontecimentos de nossa cidade, sendo esta uma eleitora do então prefeito, e deu
uma verdadeira lição de moral ao executivo, e é isto que temos que fazer, devemos
lutar pelo nosso município. Pedindo uma salva de palmas para essa senhora que
exerceu sua função de cidadã mateesse. Encerrando assim a sua fala. Com a
palavra o vereador o vereador Ajalirio Caldeira, que após cumprimentar a todos,
passa um comunicado de muita importância a população mateensse, sobre a
campanha de vacinação sobre a gripe, e espera quer todos tenham ciência, e esta
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vacina tem como objetivo proteger ou prevenir as crianças, gestantes e idosos acima
de 60 anos de idade. E também faz menção ao deputado Jorge Silva, deixando
parabéns pelas suas excelentes emendas traga para São Mateus. E a importância
de um Deputado Federal representando nosso município através de suas emendas.
Encerrando assim sua fala. Em ato continuo o Sr. Presidente passa a presidência
para o vice presidente Jorge Recla, para que possa fazer o uso da tribuna. Com a
palavra o vereador Carlos Alberto, que após cumprimentar a todos, fala sobre o seu
posicionamento diante daquilo que o mesmo vê, e que precisa ser esclarecido, pois
o mesmo recebeu algumas ligações de alguns servidores públicos aposentado, pois
foram notificados através de ARS, e existe uma decisão da justiça que não pode e
não deve, primeiro tem que dar direito de defesa do servidor e isto não esta sendo
respeitando, estão tendo ciência através de ARS, sendo exonerados. Com a palavra
a vereadora Jaciara, apenas para dar um esclarecimento, os que apresentaram a
ela esta notificação são aqueles que não fizeram uma defesa, pois já haviam
colocado no decreto anteriormente, e estão sendo novamente notificados, e os que
já fizeram a defesa do processo administrativo na prefeitura, a justiça solicitou que
fosse retirado esse decreto, eles entraram no tribunal da justiça, no entanto
continuam enviando estas notificações, mas já esta sendo tomadas as devidas
providências a respeito desta questão. Voltando com a palavra o vereador Carlos
Alberto, que diz aos servidores aposentados da prefeitura que esta casa se coloca a
disposição dos senhores e das senhoras, os receberemos com toda a nossa
assessoria jurídica. E que chegou a sua mesa ao inicio dos trabalhos desta casa um
projeto com relação à saúde e relação a custeio, de alguns profissionais da saúde
(médicos cubanos), o mesmo disse que se ate a próxima terça feira o chefe do
executivo não encaminhar para esta casa um projeto para manter em Guriri dez
guarda vidas ao longo deste ano todos os projetos que aqui chegarem ficara em sua
gaveta, porque o mesmo e esta casa não permitiram que o município cometa o erro
duas vezes, pois no ano passado três vidas foram ceifadas pela falta de
compromisso do chefe do executivo. E também tece comentários sobre a fala do
vereador Jorge Recla a respeito da greve dos servidores que se dará no dia a
seguir, e pede para o vereador Francisco Amaro, caso o mesmo saiba para que
explique sobre o edital para contratação de pavimentação asfáltica, no valor de
39.000.000.00. Com a palavra o vereador Francisco Amaro, que diz que o município
vai realizando conforme a necessidade, como se fosse um guarda chuva, você faz
sem pontuar as localidades, e o município tem a legalidade para quando for
necessário e tiver o recurso ir executando de acordo com a necessidade e o
planejamento. Voltando a palavra o vereador Carlos Alberto, que mais um vez cita o
alto valor, sendo este de 39.000.000.00 e enquanto isso o mesmo recebe uma
ligação de uma mãe na semana passada perguntando cadê a câmara de vereadores
para estar fazendo seu papel de fiscalizar as escolas. No dia de hoje seria o dia da
convocação da secretaria Zenilza a esta casa mas a mesma protocolou um
atestado de cinco dias pois não esta bem de saúde, então será remarcado um a
nova data, para que se possa esclarecer a todos porque da falta da merenda
escolar, onde os pais estão comprando rifas, ou permitindo que seus filhos saiam
para vender, para se que se possa ter uma alimentação nas escolas, mas o Governo
Federal repassa esse dinheiro. Com a palavra o vereador Paulo Chagas, que alega
ter seis caminhões distribuindo merendas nesta semana, faltou carne, pois a escolas
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não tem condições de estocar. Agradecendo pela oportunidade. Voltando com a
palavra o vereador Carlos Alberto, que afirma caso não se prove nessa comissão
parlamentar de inquérito aqui instalada, que as duas empresas Multiface e a GSF,
não praticou falsificação de documentos, e logicamente será imputada a essas duas
empresas todos os rigores da lei, se não for provado, como prefeito Daniel afirmou
não haver provas, o procurador alegou ser tudo uma farsa, então se no fechamento
desta CPI não ficar comprovado o mesmo vira daqui a noventa ou cento e oitenta
dias e renunciara seu mandato, pois será provado nesta Casa, nessa comissão
parlamentar de inquérito, aquilo que hora foi denunciado e que é fruto da abertura
desta CPI, e o povo mais humilde deste município a quem o prefeito diz ser prefeito
da periferia, mas é um prefeito de seus próprios interesses, e isso será provado
nesta Casa de forma transparente e de forma descente pelos parlamentares desta
Casa de Leis. E isso é o inicio do que estar por vir. Encerando assim a sua fala
voltando ao acento da presidência. Em ato continuo o Sr. Presidente diz que o
próprio vereador Francisco Amaro que participa desta comissão parlamentar quem
trouxe os documentos relacionados as contratações das empresas hora citadas na
CPI, a própria pregoeira sugere a não assinatura do contrato ate que aguardasse a
notificação do CREA, sendo feita a notificação pelo CREA sugerindo que não fosse
assinado o contrato, então entra o procurador deste município, onde ele ignorou o
que o CRAE sugeriu, então se monta uma quadrilha, prefeito, procurador e a
empresa, Então iremos investigar. Dando prosseguimento aos trabalhos 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 e votação: Indicações nºs 233, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253/2018. Em
DISCUSSÃO: Com a palavra a vereadora Jaciara Teixeira, que após cumprimentar
a todos faz menção a sua indicação de nº 246/2018; Retornar as atividades do
Programa de Ações Integradas – PAIES, um programa que atendia as crianças com
aulas de esportes, sendo crianças dos bairros mais carentes. Sendo esta indicação
muito importante, pois permite que as crianças passem participar se algumas
atividades esportivas tinha ginastica olímpica, jogos. Esses esportes mantem as
crianças longe de atividades negativas e más influencias. Pedindo aos pares que
votem favoráveis. Com a palavra o vereador Jorge Recla, que após pedir dispensa
das formalidades, tece comentários sobre sua indicação de nº 249/2018: Viabilizar –
junto à empresa Viação São Gabriel – a inclusão do Bairro Aroeira e região no
itinerário da linha de ônibus, no último horário noturno, procedente da UFES, pois o
mesmo tem recebido reclamações de vários alunos, pois ficam no Maria Amélia, e
após tem que retornarem andando, trazendo muitas preocupações aos pais. Pede
ao Sr. Prefeito que encaminha essa reinvindicação ao Empresa Aviação São Gabriel
para que juntos façam esse itinerário, incluindo O bairro Aroeira e região. Fala
também sobra a importância de sua indicação de nº 250/2018: e Aquisição de kits
escolares (contendo: duas camisas, uma calça ou bermuda, um par de tênis,
cadernos, lápis, borrachas, canetas, mochila, etc.) para serem doados aos alunos da
rede pública municipal. Esse pedido visa dar uma qualidade de vida melhor para os
alunos, tendo o Sr. Prefeito ate o final do ano para licitar e comprar. Pois essa ajuda
ira de encontro com os mais necessitados do nosso município. Pedindo para que os
pares votem favoráveis. Em VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade A indicações de
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nºs 233 a 253/2018. Requerimento nº 036/2018, de autoria do Sr. Vereador Jorge
Recla, que solicita: Aquisição de material para conclusão da rede de esgoto situada
no Bairro Colina, 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: Com a palavra o vereador Jorge Recla, que após pedir dispensa das
formalidades, alega ter recebido varia ligações e vídeos, da situação que os
moradores do bairro Colina estão passando, não tendo rede de esgoto em todas as
ruas, tendo apenas na principal, e há alguns dias atrás com a forte chuva que teve
os esgotos tomaram conta da travessia que liga o Bairro Colina ao bairro Bom
Sucesso. Pedindo aos demais pares que votem favoráveis. Em VOTAÇÃO:
Aprovado por unanimidade. Moção nº 012/2018, de autoria da Srª. Vereadora
Jaciara Teixeira, que solicita que seja consignado: Voto de Congratulação à
Senhora EDÉZIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO, pelos seus 92 anos dedicados à
cultura popular em São Mateus. Em DISCUSSÃO: Com a palavra a vereador
Jaciara Teixeira, que após pedir licença das formalidades, diz ter tido o prazer de ter
participado na semana passada no aniversario da senhora Edésia Pereira da
Conceição, ao qual foi feito uma festa para a mesma pela comunidade do
Sernamby. Após narra a historia de vida da mesma. Encerrando assim a sua fala.
Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Em ato continuo o Sr. Presidente fala
sobre os projetos de leis que estão para serem votados, de modo que o mesmo
convoca para o final desta sessão o inicio de um SESSÃO EXTRAORDINÁRIA para
votação da redação final. O Sr. presidente coloca para votação: Emenda
Supressiva nº 001/2018, da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos,
Cidadania e Redação onde suprime na sua totalidade o artigo 3º do Projeto de Lei nº
011/2018 do Poder Executivo que “AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS ROVIDÊNICAS”. Em DISCUSSÃO:
Aprovado por unanimidade. Em Turno Único Projeto de Lei nº 011/2018, que
“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNICAS”, do Poder Executivo, com emenda e com Parecer Favorável da
Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação e
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Em DISCUSSÃO: com a palavra
o vereador Francisco Amaro, que após pedir licença das formalidades, fala que
todos os projetos têm como objetivo a abertura de credito adicional, então faz
menção aos projetos que são recursos de emendas parlamentares, federais e
convênios, e que esta casa precisa votar, para fazer o convenio e receber os
recursos para serem usados. O mesmo faz agradecimentos pela deliberação desses
projetos para que os mesmos viessem para plenário, pede votos favoráveis, para
que se possam devolver esses projetos ao prefeito, e que lá venha ter andamento
de acordo com a necessidade de cada projeto, cada emenda que o município está
recebendo e firmando esse convenio, encerrando assim a sua fala. Em VOTAÇÃO:
Aprovado por unanimidade, com emenda. Emenda Supressiva nº 002/2018, da
Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação onde
suprime na sua totalidade o artigo 3º do Projeto de Lei nº 012/2018 do Poder
Executivo que “AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E
DÁ OUTRAS ROVIDÊNICAS”. Em DISCUSSÃO: com a palavra a vereadora Jaciara
Teixeira, que após pedir dispensa das formalidades, Explica a todos que esta sendo
votado é uma emenda supressiva e o projeto de lei, emenda supressiva é a que foi
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retirada, um Art. Da lei original, e o art. Que esta sendo suprimido em todos esses
projetos que foram colocados. Encerrando assim a sua fala. Em DISCUSSÃO: Em
VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Em Turno Único Projeto de Lei nº
012/2018, que “AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNICAS”, do Poder Executivo, com emenda e com Parecer
Favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e
Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Em DISCUSSÃO: Em
VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade com emenda. Emenda Supressiva nº
003/2018, da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e
Redação onde suprime na sua totalidade o artigo 3º do Projeto de Lei nº 013/2018
do Poder Executivo que “AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
ESPECIAL E DÁ OUTRAS ROVIDÊNICAS”. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO:
Aprovado por unanimidade. Em Turno Único Projeto de Lei nº 013/2018, que
“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNICAS”, do Poder Executivo, com emenda e com Parecer Favorável da
Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação e
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Em DISCUSSÃO: Em
VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade com emenda. Discussão e votação da
Emenda Supressiva nº 004/2018, da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos
Humanos, Cidadania e Redação onde suprime na sua totalidade o artigo 3º do
Projeto de Lei nº 014/2018 do Poder Executivo que “AUTORIZA A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS ROVIDÊNICAS”. Em
DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Em Turno Único Projeto
de Lei nº 014/2018, que “AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNICAS”, do Poder Executivo, com emenda e
com Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos,
Cidadania e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Em
DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade com emenda. Em ato
continuo o Sr. Presidente acusou o recebimento do requerimento e procedeu a
leitura, sendo de autoria dos vereadores: Ajalirio Caldeira, Antônio Luís Cardoso,
Aquiles, Francisco Amaro, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla, Antônio
Mendonça, Jozail Fugulim e Paulo Chagas, que requerem que seja convocada uma
sessão extraordinária de imediato logo após o encerramento desta, para votação de
Redação Final dos Projetos, sendo estes de nºs: 011, 012, 013, 014/2018, que
autoriza abertura de credito Adicional Especial e Dá Outas Providências de autoria
do Poder Executivo Municipal. Que após o deferimento o Sr. Presidente convocou
de imediato uma sessão extraordinária. Após passando assim para: COMUNICADO
DE LIDERANÇA: O sr. Presidente diz que os presidentes das comissões foram na
semana passada notificados a se reunir nas comissões para discutir sobre o
decreto, o decreto 9.686/2018, do Poder Executivo, sendo este um projeto de
calamidade apresentado pelo prefeito no dia 23/03/2018, e esse projeto diz: Declara
situação anormal caracterizada como situação de emergência em toda a extensão
de São Mateus atingida pela estiagem. Bom depois de ser feito algumas analises,
pois ouve muita chuva nos anos de 2017 e de 2018, e sabendo que a muitos
interesses, interesses pelos quais nós parlamentares teremos que fazer o nosso
papel mais uma vez de fiscalizar, porque um decreto como esse se não for feito
nada continuara em vigor, e da a impressão de que o prefeito continuara a fazer o
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que o mesmo já fez, fazendo tudo por decreto sem passar na câmara de
vereadores. E pede para que os membros da comissão venham se reunir para
decidir sobre essa questão. Com a palavra o vereador Doda Mendonça, que diz ter
ficado acordado um dia para estudo para o plano de saneamento para o município,
voltando a palavra o Sr. Presidente que diz que terá uma audiência publica na
primeira ou na segunda semana do mês de maio. E que será marcada para quinta
feira da semana seguinte no plenário as 08:00 da manhã a reunião para que seja
tratado a respeito do que o vereador Doda Mendonça mencionou, pois chegou os
documentos que faltavam para o acontecimento da mesma. E as 16:00 horas da
quarta feira da semana seguinte reunião das comissões. 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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