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Ata nº 028/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 24 (vinte e quatro) dias do mês
de julho 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 a Vereadora Jaciara
Teixeira 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 DA ATA N° 027/2018. Sendo esta aprovada pelo Sr.
Presidente. PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°
352/2018, protocolizado sob o n° 1049/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
que encaminha Resposta das Indicações nºs 447 à 466/2018, de autoria dos
Vereadores: Ajaliro Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda
Mendonça, Francisco Amaro de Alencar, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla,
Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°
357/2018, protocolizado sob o n° 1050/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
que encaminha Resposta da Indicação nº 0140/2018, de autoria do Vereador: Jorge
Recla. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 358/2018, protocolizado sob o
n° 1051/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta da
Indicação nº 076/2018, de autoria do Vereador: Jorge Recla. Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N° 356/2018, protocolizado sob o n° 1052/2018, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei n° 1.679/2018. Leitura da Lei n°
1.679/2018 que “INSTITUI O SISTEMA DE ACESSIBILIDADE NA PRAIA DA ORLA
DE GURIR, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°
355/2018, protocolizado sob o n° 1053/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
que encaminha a Lei n° 1.678/2018. Leitura da Lei n° 1.678/2018 que “INSTITUI O
DIA 14 DE JULHO COMO O DIA MUNICIPAL DS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA”.
Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 354/2018, protocolizado sob o n°
1054/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei n°
1.677/2018. Leitura da Lei n° 1.677/2018 que “INSTITUI TAXA DE SERVIÇO DE
EMISSÃO DE REGISTRO, VISTORIA DE ESTBELECIMENTOS E PRODUÇÃO DE
PRODUTOS ORIUNDOS DE ABATES DE ANIMAIS, AGROINDUSTRIAIS DE
PRODUTOS COMESTÍVEIS E NÃO COMÉSTIVEIS NO MUNICÍPIO DE SÃO
MATEUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. PODER LEGISLATIVO: Leitura do
Projeto de Lei n° 030/2018, que “INSTITUIR A DISCIPLINA DE
EMPREENDEDORISMO NA GRADE CURRICULAR DAS ESCOLAS MUNICÍPAIS
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DE SÃO MATEUS – ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo,
Autoria: Aquiles. Leitura do Projeto de Lei n° 048/2018, que “DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DA PARADA SEGURA PARA MULHERES EM HORÁRIOS NOTURNOS
NO ITINERÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo, Autoria: Jaciara. Leitura do
Projeto de Lei n° 049/2018, que “DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE
FORNECIMENTO DE CANUDOS CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo, Autoria: Jaciara. Câmara
Municipal de São Mateus Estado do Espírito Santo. Leitura do Projeto de Lei n°
052/2018, que “DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE APREENSÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES POR QUALQUER ATRASO NO PAGAMENTO DE TRIBUTOS,
TAXAS, MULTAS E QUAISQUER DÍVIDAS REGISTRADAS SOB OS VEÍCULOS”,
do Poder Legislativo, Autoria: Francisco amoro de A. Oliveira.
Leitura do
expediente, ofício protocolado sob nº 1061/2018, de autoria do Vereador Jozail do
Bombeiro, solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia
24 de julho de 2018, para que o Senhor José Reinaldo – Coordenador Regional
Norte SINDSAÚDE/ES possa fazer o uso da Tribuna Popular, para proferir
pronunciamento sobre a terceirização da saúde nos serviços públicos, razão pela
qual se torna justa a presente solicitação. Leitura do expediente, ofício protocolado
sob nº 1062/2018, de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira, solicitando espaço no
Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 24 de julho de 2018, para que a
Senhora Rosimar de Oliveira Silva – Assistente Social possa fazer o uso da Tribuna
Popular, para proferir pronunciamento sobre o Dia da Mulher Negra, razão pela qual
se torna justa a presente solicitação. Leitura da Portaria nº 084/2018, de
20/07/2018, fica prorrogado o prazo de apresentação dom Relatório de Conclusão
Final da CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito em mais 90 (noventa) dias
conforme pedido de seu Presidente. Indicações nºs 491 e 492/2018 de autoria do
vereador Sr. Ajalírio Caldeira, que solicita: Calçamento da Rua Principal do
Loteamento Vantuiro Balde, situada em Nestor Gomes – Km 41. E Construção de
rede de esgoto na Rua do Machado, situada na Comunidade Vila Nova Aymorés –
Km 35, Distrito de Nestor Gomes. Indicações nºs 493 e 494/2018 de autoria do
vereador Sr. Antônio Luis Cardoso, que solicita: Término do calçamento da Avenida
Esbertalina Barbosa Damiani, no Bairro Guriri (trecho compreendido entre o antigo
praiano até o clube camurupim no bosque da praia). E Concessão de Abono
Natalino aos Servidores da Câmara Municipal de São Mateus. Indicações nºs 495 e
496/2018 de autoria do vereador Sr. Aquiles Moreira, que solicita: Reforma do
alambrado situado em torno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tempo
Integral „Ayrton Senna‟. E Reforma do prédio da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Bonsucesso. Indicações nºs 497 e 498/2018 de autoria do vereador
Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, que solicita: Construção de área de lazer no terreno
localizado ao lado do campo de futebol, no Bairro Cohab. E Colocação de luminárias
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no poste localizado no terreno situado ao lado da unidade de saúde do Bairro Cohab
(local onde acontece a feira livre, todas as sexta-feiras, até as 21hs). Indicação nºs
499 e 500/2018 de autoria do vereador Sr. Doda Mendonça, que solicita: Construção
de abrigo nos pontos de ônibus situados ao longo da Rodovia ES-315, no Município
de São Mateus. E Aquisição de ambulância para atendimento 24 horas no Bairro
Guriri. Indicações nºs 501 e 502/2018, de autoria do Sr. Francisco Amaro, que
solicita: Contratação de Médicos Alergista, Reumatologista e Pneumologista, para
atendimento na rede pública do Município. e Implantação de farmácia básica 24
horas na unidade de pronto atendimento do Município. Indicações nºs 503 e
504/2018 de autoria da Srª. Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Reforma da
quadra poliesportiva da EMEF „ Professor João Pinto Bandeira‟. E Capina e limpeza
do cemitério público situado no centro da cidade. Indicações nºs 505 e 506/2018, de
autoria do Sr. vereador Jerri Pereira, que solicita: Construção de Escola Municipal de
Ensino Fundamental na Comunidade Campo Grande de Baixo, distrito de Nativo de
Barra Nova. E Colocação de tampa nos bueiros abertos nas Ruas e Avenidas da
cidade. Indicações nºs 507 e 508/2018, de autoria do Sr. vereador Jorge Recla,
que solicita: Regularização fundiária do Bairro Vila Nova. E Regularização fundiária
do Bairro Colina. Indicações nºs 509 e 510/2018, de autoria do Sr. Vereador Jozail
Fugulim, que solicita: Drenagem e construção de caixas secas na rua da feira – Av.
Oceâno Índico em Guriri – lado sul. E Calçamento da Rua Padre Angelo Compri
(antiga Av. do contorno). Indicações nºs 511 e 512/2018, de autoria do Sr. Paulo
Chagas, que solicita: Ativação do Ginásio Greca para execução de projetos sociais e
esportivos no Município. e Elaboração do plano municipal de habitação de interesse
social no Município. Requerimento nº 051/2018 , de autoria da vereadora Jaciara T
eixeira que solicita a seguinte providência: Informar a esta casa de leis quais ações
previstas no decreto 9.686/2018 já foram executadas. Moção nº 031/2018, de
autoria do vereador Carlos Alberto, que solicita que seja consignado: VOTO DE
CONGRATULAÇÃO à CLÍNICA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA IMPLANTE
CENTER, pelos 18 anos de fundação neste município. Moção nº 032/2018, de
autoria do vereador Jozail do Bombeiro, que solicita que seja consignado: VOTO DE
PESAR aos familiares do Senhor PEDRO NICO, em virtude de seu falecimento
ocorrido no dia 17 de julho de 2018. Moção nº 033/2018, de autoria do vereador
Francisco Amaro, que solicita que seja consignado: VOTO DE CONGRATULAÇÃO
à CLINICA DE PSICOLOGIA PENSAMENTE, por sua inauguração no município de
São Mateus, ocorrida no dia 05 de julho do corrente ano. DIVERSOS: Leitura do
Expediente OF/Nº 992/2018-tr/DGI/SE/MI, do Ministério da Integração Nacional
SecretariaExecutiva Departamento de Gestão Interna, que informa sobre a liberação
de recursos a esse Município, de intermédio da Ordem Bancária, datada de
06/07/2018, para crédito em conta corrente, agência do Banco do Nordeste do
Brasil, referente ao cronograma de Desembolso do Convênio/Cadastro SIAFI/nº
831105, destinados a execução do objeto pactuado, conforme o processo nº
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59553.000049/2016-4, no valor de 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
Leitura do Expediente OF/CME/FUNDEB Nº 103/2018, do Conselho Municipal da
Educação, por meio da Presidente Srª Márcia Alessandra de Souza Fernandes, que
convida os Senhores Vereadores para discutir e elabora o documento de
reformulação da Resolução 18/2017 que dispõe sobre o processo de escolha para
provimento da Função Comissionada de Diretor/a e/ou Vice-Diretor/a das Unidades
de Ensino da Rede Municipal de São Mateus-ES. Em ato continuo o Sr. Presidente
fez a leitura de um requerimento, sendo assinado pelos vereadores: Jorge Recla,
Jozail Fugulim, Antônio Luis Cardoso e Ajalirio Varges, que requerem que os
projetos de Leis 023/2018 e o projeto de Lei Complementar 001/2018, pelos quais
tiveram votos das comissões por inadmissibilidade das proposições, para que estes
projetos sejam encaminhados a mesa para inclusão da Ordem do Dia, para esta
sessão, para discussão e votação em plenário. Sendo deferido o pedido pelo Sr.
Presidente. Após o Sr. Presidente fez a leitura de um requerimento, sendo assinado
pelo vereador Jozail do Bombeiro, onde lhe foi solicitado para que o Sr. José
Reinado, Coordenador Regional Norte SINDSAÚDE, para estar fazendo uso da
tribuna. Sendo deferido pelo Sr. Presidente. Fazendo uso da palavra o Sr. José
Reinado, que após cumprimentar a todos, informou que o principal motivo de estar
nesta Casa de Leis se deve a terceirização as Saúde nos serviços Públicos, dizendo
que o Governo do Estado vem Implantando esta gestão, e que segundo o Secretario
de Saúde é para facilitar a compra de insumos e medicamentos. Após disse que
existe uma incoerência na fala do secretario, dizendo que por já ter trabalhado no
setor de compras em hospitais, sabe a burocracia que é para comprar, e que hoje
no Estado se comprar pelo menor preço, que a modalidade pregão eletrônico foi
implementado pelo Estado, é fiscalizado pela Secont, fiscalizado pelo tribunal de
contas e requer que se compre pelo menor preço. Após informou que o Hospital
Roberto Silvares, também esta as portas do plano do governo. Disse ter uma amiga
que estar sendo processada pelo Tribunal de Contas do Estado por ter comprado
um lote de comprimidos de dipirona a R$0,10 centavos, sendo a maior que estava
no mercado, e disse que se a justificativa do Secretario foi de uma má fé absurda
pois esteve no Conselho Estadual de Saúde, não para colocar em votação, não par
se colocar em discussão, mas simplesmente para dizer que iria terceirizar e que
sera apena uma tentativa, caso não vier a dar certo e só voltar como antes. O Sr.
José Reinaldo Informou que o Hospital Infantil de Vila Velha, nos últimos 3 (três)
meses do ano de 2017 se teve quase 30 (trinta) óbitos de crianças, sendo uma
verdadeira chacina do Estado, dizendo que o Governo do Estado esta
negligenciando a saúde da população capixaba. Pediu a ajuda de todos nessa
caminhada, que digam não a este programa. Disse que enquanto servidor e
enquanto usuário da área da saúde não irá se calar. Encerrando assim a sua fala.
Após o Sr. Presidente fez a leitura de um requerimento, sendo assinado pela
vereadora Jaciara Teixeira, onde lhe foi solicitado para que Srª. Rosimar de Oliveira
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Silva, Assistente Social, para estar fazendo uso da tribuna, para estar fazendo
menção ao dia da Mulher Negra. Sendo deferido pelo Sr. Presidente. Fazendo uso
da palavra a Sr.ª Rosimar de Oliveira Silva, que após cumprimentar a todos,
informou que se todos devem se lembra do dia 25 de julho, pois nesse mesmo dia
se é comemorado o dia Internacional da Mulher Afro Latino Américo e Caribenha, e
que se tem através do município de São Mateus pela Lei 1.261/2013 a
municipalização dessa data, dizendo que essa municipalidade é para uma reflexão,
dizendo que se deve refletir pelos autos números mostrados nas estatísticas de
nosso país, pois mulheres negras são as que mais vêm sofrendo violência física, e
obstétrica. E disse que o Estado do Espirito Santo é o Estado que mais se mata
mulheres negras no país, de forma que se deve refletir essa situação. Encerrando
assim a sua fala. Em ato continuo o Sr. Presidente passou para o GRANDE
EXPEDIENTE: Fazendo uso da palavra o vereador Francisco Amaro, que solicitou a
retirada de dois Projetos da pauta, pelo prazo de duas sessões, sendo o projeto do
FINISA, pois antes que fosse para votação, pudesse se discutir com os vereadores
na elaboração de alguns projetos e chegar a algum entendimento, e o segundo
projeto o da COSIP, pois tendo observado na tabela de apresentação de valores e
de isenções das pessoas que iram receber, há dois erros, um esta taxando quem e
está isento, e o segundo na tabela esta com um percentual que não esta correta.
Declarando ser esse o motivo de sua solicitação. Em ato continuo o Sr. Presidente
informou entender a solicitação, pois o regimento interno permite o prazo de duas
sessões, no entanto indeferiu a solicitação do vereador Francisco Amaro, dizendo
que devido ter recebido o mandado de segurança impetrado contra o presidente
desta Casa, pelo prefeito municipal, referente a 8 (oito) Projetos supostamente
engavetados, pelos quais esses 2 (dois) solicitados estão entre eles, e devido a
solicitação de 5 (cinco) vereadores para que colocasse na pauta do dia, tendo
deferido o pedido, e a sugestão feita pelo Juiz da 1ª Vara Civil que se faça cumprir o
art. 205, disse que não poderia atender a solicitação do vereador, e o mesmo na
condição de Presidente informou que precisa zelar por esta Casa. Solicitando a
fazer o uso da tribuna o vereador Jozail do Bombeiro, sendo deferido pelo Sr.
Presidente. Com a palavra o vereador Jozail do Bombeiro, que após cumprimentar a
todos, fez menção a sua indicação, feita na sessão passada, para que o prefeito
intervisse junto a ECO 101, referente aos reparos nas lâmpadas entre o bairro
Seac ao bairro Nova Era, e a troca das lâmpadas no perímetro urbano entre a
Petrobras até a ponte do rio Cricaré, disse que em fevereiro fez um oficio entregue a
ECO, e a mesma o enviou um oficio o respondendo, após o vereador fez a leitura
desse oficio, onde diz que implantação, expansão, operação e manutenção de
instalações de iluminação publica são de responsabilidade do ente municipal ou de
quem tenha recibo deste a delegação para fazer pra estar prestando tais serviços.
Após o termino da leitura o vereador informou que a prefeitura estava realizando os
serviços tentando sanar o problema e que mais uma vez a fiscalização da Eco 101
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barrou o serviço da prefeitura, disse que no oficio a Eco se esquiva dizendo que é
obrigação do município, e quando o município vai fazer a Eco não permite. Então
solicitou um posicionamento da prefeitura em relação a isso, encerrando assim a
sua fala. Após o Sr. Presidente passou para: 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 491, 492, 493, 494,
495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511
e 512/2018; Em Discussão; Fazendo uso d a palavra a vereadora Jaciara Teixeira,
que após cumprimentar a todos, teceu comentário sobre suas indicações, sendo
uma referente a escola Joao Pinto Bandeira, pois na mesma tem uma quadra sem
condição de uso. Então solicita a reforma da mesma. E solicita a capina dos
cemitérios, tendo como preferencia o cemitério do centro da cidade, dizendo que os
cemitérios são capinados apenas em dias de finados. Encerrando assim sua fala.
Fazendo uso da palavra o vereador Doda Mendonça, que após cumprimentar a
todos, falou sobre suas indicações, onde solicita abrigo em pontos de ônibus na
rodovia 315, pois a uma grande reclamação da população, sendo muito difícil em
dias chuvosos e de sol extremo. Após solicitação e uma ambulância para Guriri,
pois a população necessita de um atendimento mais rápido. Encerrando assim a sua
fala. Fazendo uso da palavra o vereador Jozail do Bombeiro, que após
cumprimentar a todos, que após cumprimentar a todos, fez menção as suas
indicações, onde solicita a viabilização de caixas secas na rua da feira em Guriri,
como calçamento para os bairros Parque das Brisas e Caiçaras, dizendo que em
dias de chuvas não há como a população se transitar devido a enormes poças.
Encerrando assim a sua fala, Fazendo uso da palavra o vereador Paulo Chagas,
que após cumprimentar a todos, solicitou aos nobres pares votos favoráveis as suas
indicações, onde solicita a revitalização do Ginásio Esporte Grega, dizendo no
mesmo já se houve muitos eventos, e um lugar que já ajudou muito aos moradores
que em circunstâncias difíceis tiveram que se retirarem de suas casas. Dizendo que
se encontra destruído. Falou também sobre sua outra indicação onde solicita a
elaboração do plano municipal de habitação de interesse social no Município, falou
que os negros moram nos piores lugares, e essa elaboração será uma ferramenta
no plano habitacional, fazendo assim uma inclusão social. Após solicitou aos nobres
pares para que votem favoráveis. Fazendo uso da palavra o vereador Jorge Recla,
que após cumprimentar a todos, fez menção as suas indicações, onde solicitou a
regularização fundiária do Bairro Vila Nova. E Regularização fundiária do Bairro
Colina, dizendo que dessa forma irá gerar mais impostos para o município, após
pediu aos nobres pares para votarem favoráveis a essas indicações. Após o Sr.
Presidente submeteu em VOTAÇÃO, sendo aprovado por unanimidades as
indicações de nºs 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503,
504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511 e 512/2018; Sendo aprovadas por
unanimidade. Requerimento nº 051/2018 , de autoria da vereadora Jaciara T eixeira
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que solicita a seguinte providência: Informar a esta casa de leis quais ações
previstas no decreto 9.686/2018 já foram executadas. Em DISCUSSÃO: Fazendo
uso da palavra a vereadora Jaciara Teixeira, que após pedir dispensa das
formalidades, informou que apenas solicita quais medidas foram tomadas desde a
inicialização da execução desse decreto, sendo apenas para titulo de informação.
Tendo assinado com a vereadora o vereador Aquiles Moreira, Após solicitou a que
os nobres pares votassem favoráveis. Após o Sr. Presidente submeteu para votação
Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade o requerimento 051/2018. Após o Sr.
Presidente solicitou para que entrasse na ordem do dia o Requerimento de n°
052/2018, De autoria do vereador Carlos Alberto, onde Requer que a Autarquia
Saae forneça, todo o processo referente a ETI de Guriri, todos os repasses feitos
pela FUNASA, todos os repasses feitos pelo Governo do Estado e o documento de
doação do Mariricu ao Saae, E uma resposta possível do porque não esta
funcionado a ETI de Guriri. Após o Sr. Presidente submeteu para votação. Em
VOTAÇÃO: sendo aprovado por unanimidade, o requerimento 052/2018. Moção nº
031/2018, de autoria do vereador Carlos Alberto, que solicita que seja consignado:
VOTO DE CONGRATULAÇÃO à CLÍNICA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA
IMPLANTE CENTER, pelos 18 anos de fundação neste município. Em Após o
passou a presidência para o Vice Presidente Jorge Recla para fazer uso da tribuna.
Em DISCUSSAO: fazendo uso da palavra o vereador Carlos Alberto que após
cumprimentar a todos, Teceu comentários a respeito da pessoa do Dr. Jonas Paulo
Bergamini, sobre seus serviços prestados dentro do Município. Após teceu
comentário sobre a trajetória Clínica Odontológica Especializada Implante Center
desde os dias de hoje. Após o Sr. Presidente submeteu para VOTAÇÃO: Sendo
aprovado por unanimidade a Moção de n° 031/2018. Fazendo uso da palavra o Sr.
Dr. Jonas Paulo Bergamini, que após cumprimentar a todos, declarou sobre a sua
felicidade ao trabalhar no meio de mulheres, e a competência que elas carregam em
sua bagagem. E teceu comentário a respeito da Dona Clarice, pessoa que ele
conheceu ao chegar no município de São Mateus em 1991, e a mesma lhe
perguntou se ele gostava de São Mateus, e ele lhe respondeu dizendo que sim, e
ela lhe disse ame essa cidade, a tenha em seu coração, não passe por esta cidade
apena para ganhar dinheiro e ir embora, e disse que assim o tem feito. Após disse
que não podemos desistir do nosso país, de nossa cidade. Encerrando assim a sua
fala. Moção nº 032/2018, de autoria do vereador Jozail do Bombeiro, que solicita
que seja consignado: VOTO DE PESAR aos familiares do Senhor PEDRO NICO,
em virtude de seu falecimento ocorrido no dia 17 de julho de 2018. EM
DISCUSSÃO: Com a palavra o vereador Jozail do Bombeiro que após pedir
dispensa das formalidades, teceu comentários da historia de vida do Sr. Pedro Nico,
e de sua importância no município de São Mateus. Após o Sr. Presidente submeteu
para VOTAÇÃO: Sendo aprovado por unanimidade a Moção de n° 032/2018. Moção
nº 033/2018, de autoria do vereador Francisco Amaro, que solicita que seja
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consignado: VOTO DE CONGRATULAÇÃO à CLINICA DE PSICOLOGIA
PENSAMENTE, por sua inauguração no município de São Mateus, ocorrida no dia
05 de julho do corrente ano. Em DISCUSSÃO: Com a palavra o vereador Francisco
Amaro, Que teceu comentários a respeito da Conquista das duas Ana Caroline e
Catrine, psicólogas, que mesmo tão novas tão competentes e que ao longo do
tempo vem demostrando suas capacidades em seus serviços prestados ao
município de São Mateus, especificamente na Secretaria de Ação Social. Após
teceu da inauguração da clinica de psicologia pensamente, como a atual das
psicólogas, Encerrando assim a sua fala. Após o Sr. Presidente submeteu para
VOTAÇÃO: Sendo aprovado por unanimidade a Moção de n° 033/2018. Fazendo
uso da palavra a Sr. Ana Caroline, que após cumprimentar a todos, informou que
estão iniciando suas trajetória, e que ser psicólogos é de uma responsabilidade
muito grande, pois lidar com o mais intimo do ser humano, com o sofrimento.
Relatou como é lidar com pessoas que sofrem com abusos físicos, sexuais, e a
importância em cuidar das crianças. E que ao se formar se fez disposta a atender da
melhor maneira possível, agradecendo pela homenagem. Encerrando assim a sua
fala. Em ato Continuo o Sr. Presidente informou que o vereador Jozail do Bombeiro
fez duas emendas, sendo uma a Emenda Aditiva 012/2018 ao Projeto 017/2018 e a
emenda 013/2018, ao Projeto de Lei 013/2018 ao Projeto 017/2018, e disse que
essas Emendas não tiveram o parecer favorável da Comissão de Constituição e
Justiça. Então suspendeu a Sessão por Cinco minutos para que as comissões
pertinentes dessem os pareceres a essas duas emendas. Ao retornarem aos
trabalhos o Sr. presidente submeteu para Discursão e votação, O Projeto de Lei
Complementar nº 001/2018 que “ALTERA E ATUALIZA O ANEXO I DA LEI
191/2002, QUE INSTITUI NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP”, do Poder Executivo, EM 1° Turno. Em
DISCUSSAO: COM A PALAVRA O VEREADOR Francisco Amaro, que após pedir
dispensa das formalidades, relatou que ao pedir vista desse Projeto era exatamente
para que se pudesse analisar, algumas situações, dizendo que o projeto foi
estudado e que precisa ser feito algumas alterações, e que entende o pedido de
vista tem que ser colocado em votação no plenário, pois o plenário é soberano, mas
que entendia a justificativa do Sr. presidente devido ser por uma ordem judicial.
Após disse que esse projeto é um projeto impopular, mas que é um projeto
necessário, pois a iluminação publica foi criada no ano de 2002, e que desde essa
época tem se isentado uma parcela dos consumidores que consome ate 70
quilowatts, que taxa de uma forma mais bruta os grandes consumidores que
consomem acima de 5 (cinco) mil quilowatt, após disse que a retirada seria para se
corrigir o necessário. Encerrando assim a sua fala. Fazendo uso da palavra a
vereadora Jaciara Teixeira, que após pedir dispensa das formalidades, disse que
entender a questão do tempo, por não ter tido até então o reagiste, mas ela entende
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que nesse momento em que se há uma instabilidade muito grande no país e no
município, com grande índice de desemprego e com empresas fechando, ter
qualquer reajuste nesse momento seria inviável, disse compreender a necessidade
que o município tem de uma maior arrecadação mas tem que se pensar no
momento nas dificuldades dos munícipes, sendo um momento muito instável para
tal feito, votando contrário. Encerrando assim a sua fala. Fazendo uso da palavra o
vereador Jozail do Bombeiro, que disse entender o posicionamento do vereador
Francisco Amaro, mas que também votará contrario dizendo que o momento em que
se encontra o país não seria viável esse aumento, e relatou sobre o parecer desta
Casa, que não deu parecer favorável a esse projeto. Encerrando assim a sua fala.
Fazendo uso da palavra o vereador Doda Mendonça que após pedir dispensa das
formalidades, falou que se for esperar pelo melhor momento para esse reajuste
infelizmente não ocorrerá, entende o desgaste, mas que se precisa investir para que
os usuários tenham um atendimento de qualidade, encerrando assim a sua fala.
Fazendo uso da palavra o vereador Jorge Recla, que após pedir dispensa das
formalidades, informou que esse projeto chegou nessa casa no dia três de maio de
2018, indo para leitura non dia vinte e dois de maio, disse que houve um grande
debate nas comissões de Finanças e Justiça, e que na Comissão de Justiça o
relator foi o vereador Jerry Pereira, onde o mesmo relatou pela rejeição do Projeto, e
que três membros optaram pela rejeição sendo o vereador Jozail do Bombeiro,
vereador Jerry e o vereador Aquiles Moreira, e que na Comissão de Finanças o
relator foi o vereador Doda Mendonça, que relatou favorável pelo projeto e dois
vereadores se manifestaram pela rejeição, sendo o vereador Jozail do Bombeiro e o
Vereador Jorge Recla, e os vereadores Francisco Amaro e Doda Mendonça
favoráveis ao projeto, e que como houve empate o vereador presidente Jozail do
Bombeiro, desempatou pela rejeição. O vereador Jorge Recla explicou que trouxe
esse projeto para o plenário para que a população viesse ter ciência dos fatos,
Encerrando assim a sua fala. Após o Sr. Presidente submeteu em VOTAÇÃO:
Sendo Rejeitado o projeto de Lei Complementar nº 001/2018, tendo oito votos
contrários e dois favoráveis. Em ato continuo o Sr. Presidente informou que após o
termino dessa sessão haverá a Sessão Extraordinária, para se votar a Redação
Final, pois o projeto tem emendas. Emenda Aditiva nº 007/2018, de autoria do
Vereador Jorge Luiz Recla de Jesus ao Projeto de Lei nº 017/2018 do Poder
Executivo que “ESTABELECE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O
EXERCÍCIO DE 2019”, com o parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Após o Sr. Presidente Submeteu
para VOTAÇÃO: sendo aprovado por unanimidade Emenda Aditiva de nº 007/2018.
Emenda Aditiva nº 008/2018, de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira ao Projeto
de Lei nº 017/2018 do Poder Executivo que “ESTABELECE AS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019”, com o parecer favorável da
Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Após o
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Sr. Presidente Submeteu para VOTAÇÃO: sendo aprovado por unanimidade a
Emenda Aditiva de nº 008/2018. Emenda Aditiva nº 009/2018, de autoria da
Vereadora Jaciara Teixeira ao Projeto de Lei nº 017/2018 do Poder Executivo que
“ESTABELECE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE
2019”, com o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos
Humanos, Cidadania e Redação. Câmara Municipal de São Mateus Estado do
Espírito Santo. Após o Sr. Presidente Submeteu para VOTAÇÃO: sendo aprovado
por unanimidade a Emenda Aditiva de nº 009/2018. Emenda Aditiva nº 010/2018,
de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira ao Projeto de Lei nº 017/2018 do Poder
Executivo que “ESTABELECE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O
EXERCÍCIO DE 2019”, com o parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Após o Sr. Presidente Submeteu
para VOTAÇÃO: sendo aprovado por unanimidade a Emenda Aditiva de nº
010/2018. Em seguida a vereadora Jaciara Teixeira fez uma observação, que a
semana de artes não será na Secretaria de Esportes e sim Secretaria de Cultura.
Emenda Aditiva nº 011/2018, de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira ao Projeto
de Lei nº 017/2018 do Poder Executivo que “ESTABELECE AS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019”, com o parecer favorável da
Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Após o
Sr. Presidente Submeteu para VOTAÇÃO: sendo aprovado por unanimidade a
Emenda Aditiva nº 011/2018. Emenda Aditiva nº 012/2018, de autoria do Vereador
Jozail do Bombeiro ao Projeto de Lei nº 017/2018, do Poder Executivo, que
“ESTABELECE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE
2019”. Requer que essa Emenda seja encaminhada as Comissões pertinentes para
o conhecimento e parecer e após seja encaminhada ao plenário para discussão e
votação. Após o Sr. Presidente Submeteu para VOTAÇÃO: sendo aprovado por
unanimidade a Emenda Aditiva nº 012/2018. Emenda Aditiva nº 013/2018, de
autoria do Vereador Jozail do Bombeiro ao Projeto de Lei nº 017/2018, do Poder
Executivo, que “ESTABELECE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O
EXERCÍCIO DE 2019”. Requer que essa Emenda seja encaminhada a Comissão
pertinente para o conhecimento e parecer e após seja encaminhada ao plenário para
discussão e votação. Após o Sr. Presidente Submeteu para VOTAÇÃO: sendo
aprovado por unanimidade a Emenda Aditiva nº 011/2018. Após o Sr. Presidente
Submeteu para VOTAÇÃO: sendo aprovado por unanimidade a Emenda Aditiva nº
013/2018. Emenda Modificativa nº 008/2018, de autoria do Vereador Jorge Luiz
Recla de Jesus ao Projeto de Lei nº 017/2018 do Poder Executivo que
“ESTABELECE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE
2019”, com o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos
Humanos, Cidadania e Redação. Após o Sr. Presidente Submeteu para VOTAÇÃO:
sendo aprovado por unanimidade a Emenda Modificativa de nº 008/2018. Emenda
Modificativa nº 009/2018, de autoria do Vereador Jorge Luiz Recla de Jesus ao
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Projeto de Lei nº 017/2018 do Poder Executivo que “ESTABELECE AS DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019”, com o parecer favorável da
Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. . Após
o Sr. Presidente Submeteu para VOTAÇÃO: sendo aprovado por unanimidade a
Emenda Modificativa 009/2018. Em Turno Único Projeto de Lei nº 017/2018, com
Emendas que “ESTABELECE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O
EXERCÍCIO DE 2019”, do Poder Executivo, com o parecer favorável da Comissão
de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação, Comissão
Educação, Cultura, Saúde, Agricultura e Meio Ambiente, Comissão Finanças,
orçamento e Fiscalização e Comissão de Obras, Urbanismo e Infraestrutura
Municipal. Após o Sr. Presidente Submeteu para VOTAÇÃO: sendo aprovado por
unanimidade em Turno Único o Projeto de Leis 017/2018 com Emendas. Em Turno
Único Projeto de Lei nº 022/2018 que “REGULAMENTA O SERVIÇO DE
INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PRODUZIDOS
NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO”, do Poder
Executivo, com o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos
Humanos, Cidadania e Redação e Comissão Educação, Cultura, Saúde, Agricultura
e Meio Ambiente. Após o Sr. Presidente Submeteu para VOTAÇÃO: sendo
aprovado por unanimidade em Turno Único o Projeto de Lei 022/2018, do Poder
Executivo. Projeto de Lei nº 023/2018 que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO DENOMINDADA FINANCIAMENTO
PARA INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO – FINISA JUNTO À CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL – CEF E A ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS PARA OS
PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS”, do Poder Executivo, onde recebeu parecer
contrário da maioria de seus membros da Comissão de Constituição, Justiça,
Direitos Humanos, Cidadania e Redação e Comissão Finanças, orçamento e
Fiscalização. Em DISCUSSAO: Com a palavra o vereador Francisco Amaro, que
após pedir licença das formalidades, disse que outrora um vereador disse que esta
Casa precisava votar projetos que gerasse renda e emprego, e que nesse projeto a
prefeitura poderá abrir diversas frentes de serviços, principalmente em saneamento
para atender as comunidades que tem necessidades, como o bairro Litorâneo,
Colina, Aroeira, Bom sucesso entre outros, disse que o projeto do FINISA é oriundo
do Governo Federal, e que através da senadora Rose de Freitas foi viabilizado para
o Espirito Santo R$500.000.000.00 (quinhentos) milhões de reais, com juros e ate
2.5% para que as prefeituras que não tem poder de investimento possam estar
fazendo esse financiamento e os investimentos que precisam ser feito. Disse
também que varias prefeituras do Estado já fizeram o empréstimo. Após disse que o
projeto chegou nesta casa, e que foi pedido pelos vereadores para levarem de volta
para melhorar as informações, e que o projeto foi e voltou para esta Casa
novamente e que mesmo assim não satisfez os nobres vereadores. Disse que o
prefeito desejava reunir os 11 (vereadores), e que não sendo possível na prefeitura
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poderia ser em outro lugar, para se apresentar os quais comunidade e vê os valores.
Pediu para que possam deferir o seu pedido de vista para tentar, e depois da
reunião, sim poder dizer que tentaram um entendimento com o prefeito e dizer que o
prefeito não quis, caso assim a seja. Solicitou a retirada desse projeto da pauta, pelo
menos por mais duas semanas, para que haja um entendimento ou não,
agradecendo a oportunidade. Fazendo uso da palavra à vereadora Jaciara Teixeira,
que disse estar muito entristecida com que irá fazer, e que esse projeto é de grande
magnitude, e que resolveria bastante os problemas, mas que um projeto dessa
magnitude precisa ser bem explicado. Disse que o projeto foi retirado justamente
para fazer a inclusão dessas questões, qual seria o percentual de juros é baseado
no valor e no tipo de juros do projeto que será feito, sendo amplo, que inclui varias
questões e não prioriza nada. Disse que fala sobre drenagem, viabilização de vias
publicas, saneamento projetos e estruturas, obra civil e equipamentos públicos,
contrapartidas, reajuste ou reequilíbrio de contratos já existentes, e disse mais uma
vez que não a priorização de nada. E que não se fala sobre o impacto financeiro.
Disse que se precisa dizer para a sociedade o que será feito e durante quanto tempo
será pago, mas como se não se sabe. Em que por isso não será favorável, pois não
há como, a não ser que mude e seja incluído na Lei. Encerrando assim a sua fala.
Fazendo uso da palavra o vereador Paulo Chagas, que após pedir dispensa das
formalidades, solicitou o pedido de vista, dizendo que votou contra o aumento de
energia com muita responsabilidade, pois nesse momento é quase que impossível.
Disse que se precisa entender, e que entende que se precisa mostrar o projeto, os
Bairros, mas que estão pedindo duas semanas para estarem fazendo as
adequações necessárias para esse projeto, que será bom para o centro da cidade,
para a periferia, para o interior, acredita no quão bom o projeto seja, e que dará um
voto de confiança ao prefeito. Sendo possível reverter o quadro, Encerrando assim a
sua fala. Fazendo uso da palavra o vereador Jozail do bombeiro, que após pedir
dispensa das formalidades, disse que esse projeto realmente é de grande magnitude
e que o que foi enviado para esta Casa que não foi de grande magnitude, que o
projeto é macro, mas esta inconsistente, desprezando a primeira pagina pois e trata
das considerações, na segunda pagina a justificativa, sendo um projeto vazio, disse
que quando fala de vias publicas fala de vias publicas urbanas, se esquecendo de
falar do interior, após disse que esse projeto não foi nem mesmo difícil de se discutir,
pois não contempla nada. E que do jeito em que se encontra o projeto vota pela
rejeição do mesmo. Fazendo uso da palavra o vereador Jorge Recla, que após pedir
dispensa das formalidades, disse que este projeto já esteve nesta Casa, sendo
devolvido pelo Sr. Presidente para que se fosse feito ajustes, tendo chegado a esta
Casa com duas folhas e voltado com duas folhas novamente, contendo as mesmas
coisas novamente, e que agora solicitam que segure o projeto por duas sessões,
para fazer os projetos que iram beneficiar os bairros, disse que em primeiro lugar
com duas semanas não se contrata nem mesmo a empresa para se fazer os
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projetos, pois é demorado, e que R$ 100.000.000.00 (cem) milhões não é um projeto
qualquer. Após diz terem feito a suas partes em relação à devolução do projeto, pois após
ter voltado da mesma forma, que se precisa votar com responsabilidade, parabenizou a
procuradoria desta Casa, pois em seu parecer tiveram 17 (dezessete) páginas, com
responsabilidade, defendendo e orientando muito bem esta Casa de Leis. Solicitando que os
nobres pares votem contraio a esse projeto de lei. Após o Sr. Presidente submeteu para
VOTAÇÃO: Sendo rejeitado com sete votos contrários e três favoráveis ao Projeto de Lei
023/2018, em turno único, do Poder Executivo.. Em Turno Único Projeto de Lei nº
029/2018 que “AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR ESPECIAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Executivo, com o parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação e Comissão Finanças,
orçamento e Fiscalização. Após o Sr. Presidente submeteu para VOTAÇÃO: Aprovado em
turno único o Projeto de lei 029/2018, do poder Executivo. Em ato continuo o Sr. Presidente
Informou novamente que ao termino desta Sessão se iniciaria a Sessão Extraordinária.
Fazendo uso da palavra o vereador Francisco Amaro. O vereador Francisco Amaro foi
interrompido, pois alguns integrantes do público, que estavam realizando tumultuo, sendo
pelos Sres. Mauricio de Jesus, Luis Phillipe Machado e o Sr, Raphael Barbosa, por terem
ofendido aos vereadores desta Casa. Em ato continuo o Sr. Presidente diz: “Os Sres.
Mauricio de Jesus, Luis Phillipe Machado e o Sr, Raphael Barbosa, ofendeu os demais
parlamentares, como a minha pessoa, nos chamando de ladroes, e de corruptos, abrindo a
qualquer parlamentar desta Casa, para que possam prestar uma queixa a delegacia de
policia e abrir um procedimento contra os mesmo’. Encerrando assim a sua fala. Com a
palavra o vereador Francisco Amaro, que fez agradecimento aos vereadores que votaram
favoráveis ao projeto, dizendo que sabem da importância do mesmo, que é um prejuízo
muito grande tanto para os vereadores, quanto para a população. Encerrando assim a sua
fala. Em ato continuo o Sr. Presidente comunicou que recebeu um oficio a Câmara
Municipal de São Mateus, enviado pela Presidente do Conselho Municipal de Educação
(Marcia de Souza Fernandes), e em seguida fez a leitura do oficio, onde solicita
representantes desta Casa de Leis para discutir e elaborar juntamente a eles, para escolha
de provimento comissionada de diretor e vice-diretor ou diretora das unidades de ensino da
rede municipal de São Mateus. Sendo o vereador represente Paulo Chagas. Ocorrendo no
dia 09 de agosto de 2018. 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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