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Ata nº 019/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês
de maio de 2018 (dois mil e dezoito), às 18:00 (dezoito) horas, Reuniu-se na
Câmara Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo, na sede da Câmara,
sob a Presidência do Vereador Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, e Secretariado pelo
Vereador Sr. Ajalirio Caldeira. O Sr. Presidente convidou o Vereador Francisco
Amaro 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° 018/2018. Sendo esta aprovada pelo Sr. Presidente.
PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 246/2018,
protocolizado sob o n° 742/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha Resposta ao Requerimento nº 040/2018, de autoria da Vereadora:
Jaciara Teixeira. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 252/2018,
protocolizado sob o n°743/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha Resposta das Indicações nºs 297 à 317/2018, de autoria dos
Vereadores: Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda
Mendonça, Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira,
Jorge Recla, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N° 254/2018, protocolizado sob o n°745/2018, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta ao OF/CMSM-ES/SL nº
004/2018 autoria da Secretaria Legislativa que trata sobre a sanção de Leis, e, por
conseguinte, a remessa de ordem para promulgação. Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N° 005/2018, protocolizado sob o n° 023/2018, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei n° 1.647/2017. Leitura da Lei n°
1.647/2017 que “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO
MATEUS PARA NO EXECÍCIO FINANCEIRO DE 2018”. Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N° 262/2018, protocolizado sob o n° 744/2018, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei n° 1.662/2018. Leitura da Lei n°
1.662/2018 que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO A CUSTEAR
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM EFETIVO EXERCÍCIO NO ÂMBITO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Leitura do
expediente OF/PMSM/SMGAB N° 265/2017, protocolizado sob o n° 860/2017, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Vetos 001, 002 e 003/2017.
Leitura do Veto n° 001/2017 – Vetar Totalmente o Projeto de Lei nº 001/2017, que
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE
CATALOGAÇÃO E REGISTRO PARA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS
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NASCENTES E OLHOS D’ÁGUA EXISTENTES NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO
DE SÃO MATEUS”. Leitura do Veto nº 002/2017 – Vetar Parcialmente o Projeto de
Lei nº 007/2017, que “DISPÕE SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NA
ELABORAÇÃO, DEFINIÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DO PLANO
PLURIANUAL DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E DO ORÇAMENTO ANUAL
DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS-ES”. Leitura do Veto nº 003/2017 – Vetar
Totalmente o Projeto de Lei nº 015/2017, que, “OBRIGA A TRANSMISSÃO AO
VIVO, POR MEIO DA INTERNET NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, DO ÁUDIO
E VÍDEO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS”. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB
N° 738/2017, protocolizado sob o n° 1790/2017, da Prefeitura Municipal de São
Mateus, que encaminha Veto 006/2017. Câmara Municipal de São Mateus Estado
do Espírito Santo. Leitura do Veto nº 006/2017 – Vetar Totalmente o Projeto de Lei
nº 017/2017, que “AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A IMPLANTAR O
PROGRAMA “HORTA NAS ESCOLAS” NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO
MUNICIPIO DE SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. PODER
LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Lei nº 037/20018, que “TORNA DE
UTILIDADE PÚBLICA O ROTARY CLUB DE SÃO MATEUS – ILHA DE GURIRI,
DISTRITO 4410”, do poder Legislativo, Autoria: Carlos Alberto e encaminhado para
as Comissões Pertinentes. Leitura do expediente, ofício protocolado sob nº
726/2018, de autoria do Vereador Carlos Alberto, solicitando espaço no Pequeno
Expediente da Sessão Ordinária do dia 29 de maio de 2018, para que a servidora
pública municipal Girlys Brumatti, possa fazer o uso da Tribuna Popular, para proferir
pronunciamento sobre o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo - SAPL neste
Poder Legislativo. Leitura do expediente, oficio protocolizado sob nº 749/2018, de
autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, onde solicita o arquivamento dos Projetos
de Leis nºs 020, 021, 022, 024, 026, 027 e 028/2018, que denomina as Ruas do
loteamento Residencial Buritis III, que se encontra na Comissão de Constituição,
Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Indicações nºs 340 e 341/2018 de
autoria do vereador Sr. Ajalírio Caldeira, que solicita: Instalação de luminárias nos 02
(dois) postes situados na estrada localizada na Comunidade 13 de Setembro, que
dá acesso à propriedade Fioroti; e Instalação de alambrado no campo do Juventus
Futebol Clube, situado na rodovia Miguel Curry Carneiro – km 35. Indicações nºs
342 e 343/2018 de autoria do vereador Sr. Antônio Luis Cardoso, que solicita:
Término da pavimentação da Rua Aldemar de Oliveira Neves, situada no Bairro
Nova São Mateus; e Pavimentação da Rua Zenor Pedrosa Rocha, situada no Bairro
Nova São Mateus. Indicações nºs 344 e 345/2018 de autoria do vereador Sr.
Aquiles Moreira, que solicita: Dar continuidade à regularização fundiária do Bairro
Bonsucesso; e Reparo da pavimentação asfáltica da Rua São Vicente, na entrada
do Bairro Bonsucesso III. Indicação nº 346/2018 de autoria do vereador Sr. Carlos
Alberto Gomes Alves, que solicita: Calçamento da Rua São Gabriel da Palha, no
Bairro Guriri, lado sul; Indicação nº 347/2018 de autoria dos vereadores Carlos

123

Alberto Gomes Alves e Jozail do Bombeiro, que solicita: Construção da capela
mortuária no Bairro Guriri. Indicação nºs 348 e 349/2018 de autoria do vereador Sr.
Doda Mendonça, que solicita: Disponibilizar o serviço de confecção de cartão do
SUS na unidade de saúde situada na Comunidade Santa Maria, Distrito de
Itauninhas; e Patrolamento, capina e limpeza das ruas do Bairro Rodocon.
Indicações nºs 350 e 351/2018, de autoria do Sr. Francisco Amaro, que solicita:
Calçamento da Avenida Mar Negro, situada no Bairro Guriri; e Aquisição de
bicicletas para os agentes comunitários de saúde que atuam no município.
Indicações nºs 352 e 353/2018 de autoria da Sra. Vereadora Jaciara Teixeira, que
solicita: Disponibilizar ônibus com acessibilidade (elevador plataforma) na linha São
Mateus – Km 47; e Envie à Câmara Municipal de São Mateus Projeto De Lei
alterando para 60 anos a gratuidade no transporte público municipal. Indicações nºs
354 e 355/2018 de autoria do Sr. vereador Jerri Pereira, que solicita: Patrolamento
das estradas vicinais das Comunidades Santa Leocádia, Pirola, Santo Antônio,
Buraco Quente, Cerejeira, Serraria, Arural e Região do Km 23, bem como
encascalhamento das ladeiras; e Patrolamento das estradas vicinais situadas na
altura do km 29 da Rodovia BR 381, que compreendem as comunidades: Mata
Sede, São Cristovão, Beira Rio, Passando pela Comunidade São Francisco até o
KM 35, bem como encascalhamento das ladeiras. Indicações nºs 356 e 357/2018,
de autoria do Sr. vereador Jorge Recla, que solicita: Calçamento da Rua Santa
Rosa, situada no Bairro Aroeira; e Calçamento da Rua Oswaldo Cruz, situada no
Bairro Aroeira. Indicação nº 358/2018, de autoria do Sr. Vereador Jozail Fugulim,
que solicita: Viabilizar a devolução de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de
São Mateus para que sejam transferidos ao Conselho Municipal de Segurança –
CONSEG, com a finalidade de atender aos órgãos de segurança pública do
município, para aquisição de equipamentos, reforma e manutenção. Indicações nºs
359 e 360/2018, de autoria do Sr. Vereador Paulo Chagas, que solicita: Implantação
do serviço social escolar nas escolas públicas do Município de São Mateus; e
Construção de 02 (dois) redutores de velocidade nas ruas Coronel Constantino
Cunha e Zédio Bonomo, no Bairro Ideal (sendo um do lado esquerdo e outro no lado
direito do trailer 14 bis). Ainda no momento da leitura a vereadora Jaciara Teixeira
solicitou ao senhor presidente que fosse incluído na pauta do dia o
REQUERIMENTO nº 048/2017 de autoria da mesma, que solicita: Que o poder
executivo envie a esta Casa de Leis informações sobre programas de recuperação
fiscal (REFIS) realizados pelo município de São Mateus nos últimos 10 (dez) anos,
contendo os itens abaixo relacionados: Quais os últimos programas de recuperação
fiscal criados pelo município? Qual arrecadação era estimada e qual foi realizada ao
final do período abrangido pelo REFIS? Moção nº 021/2018 de autoria do vereador
Francisco Amaro, que solicita que seja consignado: VOTO DE CONGRATULAÇÃO
à empresa NORMADEL – NORTE MADEIRAS LTDA., pelos 28 anos de fundação
no município de São Mateus. Moção nº 022/2018 de autoria do vereador Jozail do
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Bombeiro, que solicita que seja consignado: VOTO DE CONGRATULAÇÃO à
COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO, pelos relevantes serviços prestados no
município de São Mateus, em especial à área educacional, cedendo, por mais de 40
anos, o terreno para funcionamento do CEIM Santo Antônio. Diversos: Leitura do
expediente COMUNICADO n°s CM065334, CM065335, CM065326, CM065328,
CM065332, CM065331 e CM065330/2018, do Ministério da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor da Associação Escola
Comunidade EMEF: KM 35, Profª Herineia Lima Oliveira, Marizete Venancio do
Nascimento, João Pinto Bandeira, Maria Aparecida dos Santos silva Filadelfo,
Córrego do Milanez, Paulista, no montante de R$ 19.557,00 (Dezenove mil
quinhentos e cinquenta e sete reais). Leitura do expediente COMUNICADO n°s
CM065329, CM065327 e CM065333/2018, do Ministério da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor da Associação Escola
Comunidade EMEIEF Dora Arnizaut Silvares, Escola de Pré 1º e 2º Grau Dr. Arnobio
Alves de Holanda e Conselho de Escola da E.P.S.G. Américo Silvares, no montante
de R$ 14.238,00 (Quatorze mil duzentos e trinta e oito reais). Ao termino da leitura o
vereador Jozail do Bombeiro fez uso da palavra, e explicou o motivo pelo qual foi
solicitado a arquivação os Projetos de Lei nºs 020, 021, 022, 024, 026, 027 e 028, e
solicitou que a comissão de Justiça devolvesse esses projetos para arquivamento,
uma vez que esses se encontram prejudicados por ter ocorrido um equivoco no
cadastro mobiliário, e disse que o Buritis III na verdade tem um outro nome, sendo
Loteamento Vitta, por esse motivo solicita o arquivamento, após disse que já esta
apresentando um novo Projeto. Sendo o motivo apenas pela questão do nome. Em
ato continuo o Sr. presidente fez a leitura do requerimento solicitado pelo mesmo,
para que seja concedido na segunda parte do pequeno expediente da Sessão
Ordinária do dia 29 de maio do corrente ano, tribuna desta Casa de Leis, de acordo
com o preceitua o Art. 256 do Regime Interno desta Casa de Legislativa, a fim de
que a servidora publica municipal Girlys Brumatti – Responsável pelo INTERLEGIS
na Câmara Municipal de São Mateus, possa fazer uso da Tribuna para proferir
pronunciamento sobre o sistema de apoio ao processo Legislativo – SAPL neste
Poder Legislativo. Sendo deferido o pedido. Com a palavra a servidora publica Girlys
Brumatti, que após saudar a todos, explicou o que se trata o sistema de apoio ao
processo Legislativo, após fez uma demonstração, passo a passo de como o SAPL
funciona, e com esta ferramenta a pessoa que estiver navegando poderá fazer a
escolha de qual item ela pretende pesquisar, dando como ex: indicações de
vereadores. Apos vereadora Jaciara Teixeira, perguntou se o Projeto de Lei que foi
feito pelo executivo, vier para esta casa vetado o que irá aparecer? Que foi vetado?
E se for derrubado o veto? Girlys respondeu que sendo vetado, irá aparecerá vetado
e que se for derrubado o veto, ira aparecer a lei sancionada, e que será informadas
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todas as suas tramitações. Após prosseguiu com as explicações falando também
sobre cursos governamentais, sendo estes totalmente gratuitos e com certificado.
Após agradeceu a todos encerrando sua fala. Em ato continuo o Sr. presidente
passou para o GRANDE EXPEDIENTE. Com a palavra a vereadora Jaciara
Teixeira, que após cumprimentar a todos parabenizou a funcionara Girlys Brumatti
pela sua excelente apresentação, e pela competência que a mesma sempre
demostrou, após a mesma falou sobre a Aviação São Gabriel, e relembrou sobre um
projeto de lei de sua autoria, como de mais vereadores, e aprovado nesta casa por
unanimidade, sobre a redução para 60 anos à gratuidade do transporte publico, e
que foi alterado a Lei Orgânica do município, no entanto a federação de transporte a
pedido da Empresa São Gabriel, entrou no Tribunal de Justiça alegando que a
alteração desta Lei era institucional, e disse que o Tribunal de Justiça Infelizmente
acatou e considerou inconstitucional essa alteração que a câmara fez na Lei
Orgânica, alegando que a câmara invadiu mátria de iniciativa privativa do prefeito
municipal, então a mesma disse que o Tribunal de Justiça foi contrario a boa
intenção da câmara, que estava tentando dar um pouco de dignidade aos idosos
desse município, então a mesma disse que partirá para outro passo, onde esta
fazendo uma solicitação, de qual a mesma é uma de suas indicações, para que o
prefeito encaminhe para esta casa esta alteração, já que e a iniciativa do mesmo,
considerando todos os fatores, principalmente considerando que o Estatuto do Idoso
diz que aos 65 anos é assegurado a gratuidade sem discussão, mas que no caso de
pessoas compreendidas entre 60 a 65 anos fica a critério de legislação local dispor
sobre as condições da gratuidade. E solicitou que o prefeito a receba juntamente
com representantes dos idosos, do conselho do idoso, encerrando assim a sua fala.
Com a palavra o vereador Jozail do Bombeiro, que após cumprimentara a todos,
falou sobre a segurança publica, e o excelente trabalho da PM ao prender um
cidadão que era acusado por vários homicídios, e que após a prisão do mesmo não
houve mais mortos em nossa cidade. Após falou sobre a dificuldade da policia milita
para estar prestando seu trabalho, pediu para que todos venham estar se unindo a
policia militar, a apoiando. Disse que muitos policiais tem se aposentado, e não a
policiais para cobrir a saída destes, e que infelizmente o concurso público
infelizmente não foi à frente, e que quando a população reclama com a falta de
policiamento estão certos, pois realmente não há essa demanda de policiais para
estarem atendendo, e disse não adianta culpar a policia militar por isso. Encerrando
assim a sua fala. Coma palavra o vereador Paulo Chagas, que após cumprimentar a
todos, fez menção a rodovia que hora era estadual e hora federal, voltando a ser
estadual, mas ainda não legalizado no papel e que esta continua abandonada, e
disse que ao iniciar esta semana houve um acidente gravíssimo nesta rodovia,
próximo ao km 37, onde um motoqueiro ao reduzir, pois acreditava que o sinal
estava funcionando, foi atropelado por um carro que vinha em alta velocidade, local
onde muitos já morreram. Retiraram os quebra molas para colocarem radares,
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radares que já não funcionam, e agora estão sem quebra molas e sem radares. E se
em um prazo curto não se for resolvido à população ira fazer algo maior na rodovia.
Encerrando assim a sua fala. Em ato continuo o Sr. presidente falou sobre a grave
crise que nosso país vem enfrentando, e disse que ao conversar com dois
jornalistas, disse que é a hora do Brasil acordar de verdade, não somente os
caminhoneiros, mas do povo se juntar aos caminhoneiros, o bancários, os
petroleiros, os professores, os funcionários públicos municipais, estaduais e
federais. Parar esse país de verdade, exigir mudanças radicais no processo politico
desse país. E disse que isso só acontecerá se o povo assim quiser. Após 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 nºs 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357,3 358, 359, 360/2018. Em DISCUSSÃO:
Com a palavra o vereador Francisco Amaro, que após cumprimentara todos, falou
sobre a importância de suas indicações, como a indicação de nº 352/2018, que
solicita aquisição de bicicletas para os agentes comunitários de saúde que atuam no
município, e disse que o nosso município é um município muito grande, tanto nos
distritos como no bairro de Guriri. Após solicitou aos nobres pares que votassem
favoráveis. Com a palavra a vereadora Jaciara Teixeira, que iniciou sua fala fazendo
menção a suas indicações, como a de nº 352/2018, que solicita que o poder
executivo disponibilize ônibus com acessibilidade (elevador plataforma) na linha São
Mateus – Km 47; a vereadora disse que os cadeirantes não tem visibilidade, por
vários motivos, começando pelas calçadas, e então a dificuldade de transporte para
pessoas com deficiência, principalmente os cadeirantes deste município. Pedindo
voto favorável dos pares. Com a palavra o vereador Jozail do Bombeiro, que após
pedir dispensa das formalidades, reiterou a sua indicação feita no ano passado,
sobre a construção a capela mortuária no bairro Guriri, pois todos sabem da
necessidade daqueles moradores quando perdem um ente querido, ao ter que se
deslocarem para São Mateus para que se possa velar. Após falou sobre a indicação
de nº 358/2018 que solicita que venha ser viabilizado a devolução de recursos
financeiros à Prefeitura Municipal de São Mateus para que sejam transferidos ao
Conselho Municipal de Segurança – CONSEG, com a finalidade de atender aos
órgãos de segurança pública do município, para aquisição de equipamentos,
reforma e manutenção. E falou sobre o processo de mudança da policia civil.
(deslocamento para outro local), falou que foi determinada a mudança dos mesmos,
porém o local não se tem condições para que se instale, o vereador através de um
retroprojetor mostrou a real citação do local, e após disse que algo precisa ser feito
para acabar com essa realidade. Fazendo uso da palavra o Sr. presidente, que disse
que o governo do estado disse ter 1.000.000.000,00 (um bilhão) de reais de
economia, mas não tem dinheiro para mandar fazer uma reforma onde será o novo
prédio da policia civil que atenderá os munícipes do município e região. Então o Sr.
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presidente assumiu o compromisso em nome desta Casa, de assumir junto com a
Policia Civil de repassar os recursos necessários para se fazer a reforma, e que não
fala apenas em nome do presidente Carlos Alberto, mas em nome da Câmara
Municipal de Vereadores. E que esta Casa tem dinheiro em conta, e que irá
repassar o que chegou nesta Casa, para Policia Militar, Policia Civil, Policia
Ambiental, para o Corpo de Bombeiros, e repassará o recurso solicitado p ela Lira
Mateense, e disse que se tem dinheiro é por se trabalhar com decência e
transparência. Dizendo ainda ter o recurso para a construção da Capela Mortuária,
recurso para comprar as ambulâncias que foram prometidas ao vereador Ajalirio
para região dos quilômetros, pois esta casa trabalha. Após disse que todos os vetos
que chegaram a esta Casa, serão derrubados, pois garantiu que sua base dará
sustentabilidade da derrubada de todos os quatro vetos, e assumiu o compromisso
em tempo mais rápido fazer a promulgação dessas leis, para que venha passar a
vigorar no município de São Mateus. Em discussão o vereador Jorge Recla, que
após cumprimentar a todos, falou sobre a importância de suas indicações, pois a
população necessita deste calçamento, e disse que o município arrecadou
26.000.000.00 (vinte e seis milhões), e tem dinheiro para fazer as obras. Encerrando
assim a sua fala. Com a palavra o vareador Paulo Chagas, que após pedir dispensa
das formalidades, falou sobre as indicações de nº 359/2018: Implantação do serviço
social escolar nas escolas públicas do Município de São Mateus; o mesmo disse que
o serviço social de as conta de um diagnostico de fora para dentro das escolas, e
disse que os professores tem em suas mãos varias vidas, e que há crianças que vão
a escola apenas para comer, pois muitas vezes não tem o que comer em casa,
crianças que vão a escola e passam o decorrer da semana usando a mesma roupa,
pois a família não tem condições, crianças que não estudam pela dor de dente,
crianças que não estudam porque não enxergam, e disse que o serviço social é para
cuidar da vida das pessoas, e que a politica é para isso. Encerrando assim a sua
fala. Com a palavra o vereador Ajalirio Caldeira, que após cumprimentar a todos,
agradeceu ao vereador Jerri Pereira, por esta fazendo solicitações para aos
quilômetros, pois o vereador esta aqui para representar o município, e não o seu
bairro. Após fez menção as suas indicações e a importância delas para população.
Pois tem estradas que foram atendidas varias vezes, e estradas que nunca foram
atendidas. Encerrando assim a sua fala. Com a palavra o vereador Doda Mendonça,
que após cumprimentar a todos, fez menção as suas indicações, e a importância
das mesmas para a população. Pedindo aos pares que votem favoráveis. Em
VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade as indicações de nºs 340 a 360/2018.
REQUERIMENTO nº 048/2017 da vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Que o
poder executivo envie a esta Casa de Leis informações sobre programas de
recuperação fiscal (REFIS) realizados pelo município de São Mateus nos últimos 10
(dez) anos, contendo os itens abaixo relacionados: Quais os últimos programas de
recuperação fiscal criados pelo município? Qual arrecadação era estimada e qual foi
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realizada ao final do período abrangido pelo REFIS? Em DISCUSSÃO: Com a
palavra a vereadora Jaciara Teixeira, que iniciou sua fala falando sobre o REFIS, e
que muitos oscilam, pois o REFIS beneficiam tantos os bons pagadores, quanto aos
mãos pagadores, mas a mesma disse que isso já foi feito em outras épocas no
município de São Mateus, e será que o que se foi programado com o refis de fato
aconteceu, pois precisa se ter uma base se esse programa realmente irá melhorar a
receita do município, ou se apenas irá beneficiar um ou outro que já não gosta de
pagar os impostos do município. Pedindo voto favorável aos vereadores. Com a
palavra o vereador Francisco Amaro, que após pedir dispensa das formalidades,
disse achar interessante essa busca de informações, e que o REFIS seja ele
municipal ou de uma autarquia que é o Saae, não trará prejuízos ao município, pois
disse que algumas pessoas serão incentivadas a quitar uma divida ativa ao longo do
tempo. O mesmo disse quer recebido informações (do Mauro) do cadastro
imobiliário que as pessoas já estão buscando informações sobre o IPTÙ, (para fazer
negociações). E disse que o REFIS não pode pontuar quem poderá ser beneficiado
ou não, quem irá pagar e que não irá pagar. Encerrando assim a sua fala. Em
VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Moção nº 021/2018 de autoria do vereador
Francisco Amaro, que solicita que seja consignado: VOTO DE CONGRATULAÇÃO
à empresa NORMADEL – NORTE MADEIRAS LTDA. pelos 28 anos de fundação no
município de São Mateus. Em DICUSSÃO: Vereador Francisco Amaro, que após
pedir dispensa das formalidades, falou sobre a Normadel, que a mesma esta há 28
anos gerando empregos nesse município, e deixou clara a importância de se estar
fazendo essa valorização aos empresários, ate mesmo pela questão critica que o
país vem atravessando ao longo do tempo, disse que a muitas empresas diminuindo
e muitas fechando, e a população sofrendo cada vez mais com desempregos e a
falta de geração de renda. Após citou o decorrer do ano de 2016 até o momento
atual, onde se sente levemente a melhora em alguns pontos da economia. Em
seguida narrou a historia do surgimento da Normadel, até os dias atuais, após
encerrou a sua fala. Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Moção nº 022/2018
de autoria do vereador Jozail do Bombeiro, que solicita que seja consignado: VOTO
DE CONGRATULAÇÃO à COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO, pelos relevantes
serviços prestados no município de São Mateus, em especial à área educacional,
cedendo, por mais de 40 anos, o terreno para funcionamento do CEIM Santo
Antônio. Em DISCUSSÃO: Com a palavra o vereador Jozail do Bombeiro, que após
pedir dispensa das formalidades, disse que não se trata de um voto de
congratulação, mas sim de um voto agradecimento, em virtude da comunidade ter
cedido o espaço, agradeceu por tudo o quer foi e que continua a ser feito pela matriz
(paroquia do Santo Antônio), após fez menção a historia do surgimento do Ceim, e
as pessoas que trabalharam como voluntários na década de 70. E diz que faz jus o
voto de congratulação, deixando em nome desta Casa de Leis o seus mais sinceros
obrigados, encerrando assim a sua fala. Com a palavra o vereador Francisco Amaro,
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que após pedir dispensa das formalidades, teceu comentários sobre a importância
desta comunidade, tanto no acolhimento, no trabalho social e na evangelização,
parabenizou o vereador proponente a homenagem, e que seu mantado esta para
servir naquilo que lhe for possível. Em ato continuo o Sr. Presidente propôs aos
nobres pares, que encaminhe um projeto de lei para esta casa tornando lei para que
não haja mudanças no futuro em relação ao nome Ceim Santo Antônio, pois se tem
o nome e não se tem a lei. Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Em Turno
Único Projeto de Lei nº 009/2018 que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA
AVENIDA PADRE ANGELO COMPRI NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO”, do poder
Legislativo, Autoria: Jozail do Bombeiro, com Parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Em DISCUSSÃO:
Com a palavra o vereador Jozail do Bombeiro, que após pedir dispensa das
formalidades, explicou sobre a denominação da avenida que interliga vários bairros,
e se encerra no bairro Parque das Brisas, e a importância desta denominação.
Teceu comentários sobre PADRE ANGELO COMPRI, nome que se dará a então
avenida, relatou sobre o prazer em ter conhecido o padre e sobre tudo convivido
com este. Após, em Slides fez uma menção da historia do mesmo desde a saída de
seu país de origem, as suas ultimas obras aqui no Brasil, o país que lhe acolheu. Ao
termino de sua apresentação solicitou aos demais pares que votassem favoráveis.
Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Com a palavra João Pedro Rossini
Azeredo, que estava representando a Empresa Normadel, que após cumprimentara
todos, fez em nome da empresa e agradeceu pelo reconhecimento da mesma,
agradecendo também ao vereador proponente a esta homenagem, e sobre tudo
agradeceu a todos os clientes da empresa, que tornaram esse momento possível,
desejou por mais 28 anos de empresa, atendendo toda a população. Após encerrou
sua fala. 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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