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Ata nº 046/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 30 (trinta) dias do mês de outubro
de 2018 (dois mil e dezoito), às 18:00 (dezoito) horas, Reuniu-se na Câmara Municipal
de São Mateus - Estado do Espírito Santo, situada na Av. Dom José Dalvit 100, Blocos
11 e 12 Bairro Antônio, sob a Presidência do Vereador Sr. Carlos Alberto Gomes
Alves, e Secretariado pelo Vereador Sr. Ajalirio Caldeira. O Sr. Presidente convidou o
Vereador Aquiles Moreira, para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia
Sagrada. DO PEQUENO EXPEDIENTE, Em ato contínuo, o Sr. Presidente solicitou ao
Sr. Secretário que efetuasse a chamada dos Srs. Vereadores, para verificação do
Quórum legal, responderam presente 11 (onze) Srs. Vereadores: Ajalirio Caldeira,
Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Francisco Amaro, Jaciara Teixeira, Jerri
Pereira, Jorge Recla, Doda Mendonça, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. Leitura
das Atas de nºs 42, 43, 44 e 45/2018, sendo esta aprovada pelo Sr. Presidente. Em ato
contínuo o presidente solicitou que procedesse a leitura dos expedientes, que constou
o seguinte: PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°
534/2018, protocolizado sob o n° 1543/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
que encaminha a Projeto Lei n° 037/2018. Leitura do Projeto Lei n° 037/2018 que
“DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER
À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS
TEMOS DO INCISO IX, DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO INCISO
VIII DO ART.116 §10, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Discursão e Votação do pedido em caráter de
“URGÊNCIA URGENTÍSSIMA” ao Projeto Lei n° 037/2018, conforme a alínea c e d do
Art. 156 da Resolução 003/2009 – Regimento Interno. Ainda no mento da leitura o Sr.
Presidente submeteu em Votação: Sendo aprovado por unanimidade em caráter de
Urgência Urgentíssima. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 541/2018,
protocolizado sob o n° 1544/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha resposta da Indicação nº 681/2018, de autoria do Vereador: Jozail do
Bombeiro. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 538/2018, protocolizado sob o
n° 1545/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta das
Indicações nºs 726 à 747/2018, 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° 537/2018, protocolizado sob o n°
1547/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei n°
1.689/2018. Leitura da Lei n° 1.689/2018 que “CONCEDE HORÁRIO ESPECIAL DE
TRABALHO AO SERVIDOR DEFICIENTE OU QUE TENHA, SOB SUA
RESPONSABILIDADE E SOB SEUS CUIDADOS, CÔNJUGE, COMPANHEIRO,
FILHO (S) OU DEPENDENTE (S) COM DEFICIÊNCIA, INCLUSIVE TRANSTORNO
DO ESPECTRO AUTISTA”. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 540/2018,
protocolizado sob o n° 1548/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
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encaminha a Lei n° 1.690/2018. Leitura da Lei n° 1.690/2018 que “ALTERA A LEI Nº
1647/2017 (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2018) PARA DAR NOVA REDAÇÃO AO ART. 5º E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 552/2018, protocolizado sob o n°
1568/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta das
Indicações nºs 748 à 767/2018, de autoria dos Vereadores: Ajalirio 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° 533/2018, protocolizado sob o n°
1546/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha a Projeto Lei n°
038/2018. Leitura do Projeto Lei n° 038/2018 que “AUTORIZA ABRIR CRÉDITOS
ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Discursão e
Votação do pedido em caráter de “URGÊNCIA URGENTÍSSIMA” ao Projeto Lei n°
038/2018, conforme a alínea c e d do Art. 156 da Resolução 003/2009 – Regimento
Interno. Ainda no mento da leitura o Sr. Presidente submeteu em Votação: Sendo
aprovado por unanimidade em caráter de Urgência Urgentíssima. Leitura do
expediente OF/PMSM/SMGAB N° 551/2018, protocolizado sob o n° 1567/2018, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha a Projeto Lei n° 039/2018.
Câmara Municipal de São Mateus Estado do Espírito Santo. Leitura do Projeto Lei n°
039/2018 que “ALTERA A LEI MUICIPAL Nº 1.660, DE 11 DE MAIO DE 2018, QUE
DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER
À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS
TERMOS DO INCISO IX, ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DO INCISO VIII
DO ART.116 § 10, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Discussão e Votação do pedido em caráter de
“URGÊNCIA URGENTÍSSIMA” ao Projeto Lei n° 039/2018, conforme a alínea c e d do
Art. 156 da Resolução 003/2009 – Regimento Interno. Ainda no mento da leitura o Sr.
Presidente submeteu em Votação: Sendo aprovado por unanimidade em caráter de
Urgência Urgentíssima. PODER LEGISLATIVO: Leitura do expediente, ofício
protocolado sob nº 1570/2018, de autoria dos Vereadores Jorge Recla e Jerri Pereira,
solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 30 de Outubro
de 2018, para que o Senhor Anderson de Freitas Silva – Morador do bairro Guriri
possa fazer uso da Tribuna para proferir pronunciamento sobre o abandono do antigo
Clube do Praiano. Leitura do expediente, ofício protocolado sob nº 1571/2018, de
autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, solicitando espaço no Pequeno Expediente da
Sessão Ordinária do dia 30 de Outubro de 2018, para que a Senhora Leiliane
Vasconcelos – Professora possa fazer uso da Tribuna para proferir pronunciamento
sobre Superação ao Câncer de Mama. Indicações nºs 768 e 769/2018 de autoria do
vereador Sr. Ajalírio Caldeira, que solicita: Instalação de rede elétrica com colocação
de 4 (quatro) postes com luminárias na rua da serralheria Pane, situada na
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Comunidade Vila Nova Aymorés – KM 35, Distrito de Nestor Gomes. E Calçamento da
rua da Oficina Bike Souza, situada em Nestor Gomes – KM 41. Indicações nºs 770 e
771/2018 de autoria do vereador Sr. Antônio Luis Cardoso, que solicita: Construção de
CEIM no Bairro Areinha. E Construção de sede para os guarda-vidas no balneário de
Guriri. Indicações nºs 772 e 773/2018 de autoria do vereador Sr. Aquiles Moreira, que
solicita: Calçamento da Avenida Industrial Sterwesson Bigossi de Oliveira, situada no
bairro São Benedito (Rodocon). E Reforma do prédio da EMEF Vila Verde. Indicações
nºs 774 e 775/2018 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, que
solicita: Capina e limpeza das ruas do Bairro São Miguel. E Capina e limpeza das ruas
do Bairro Colina. Indicação nºs 776 e 777/2018 de autoria do vereador Sr. Doda
Mendonça, que solicita: Manilhamento da vala situada na Rua Aloisio de Azevedo
(antiga rua 17), no Bairro Ayrton Senna. E Reitera a Indicação nº 025/2018, que diz
respeito à construção de muro em torno da unidade de saúde da Comunidade Santa
Maria, Distrito de Itauninhas. Indicações nºs 778 e 779/2018, de autoria do Sr.
Francisco Amaro, que solicita: Disponibilizar ambulância para atendimento permanente
na unidade de saúde de Nativo de Barra Nova. E Construção de prédio para instalação
da clínica municipal de fisioterapia “Karla Cristina Magiero Nogueira”. Indicações nºs
780 e 781/2018 de autoria da Srª. Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Reitera A
Indicação nº 049/2018, que diz respeito à realização de concurso público para
preenchimento de vagas no cargo de agente comunitário de saúde. E Notifique a
viação São Gabriel LTDA. Para que retome imediatamente a linha São Mateus x
Urussuquara de acordo com a cláusula XV, item 15.2.2 do contrato nº 037/2016.
Indicações nºs 782 e 783/2018 de autoria do Sr. vereador Jerri Pereira, que solicita:
Viabilize a elaboração de projeto para construção de barragem no Córrego do
Bamburral para preservação de água. E Viabilize a elaboração de projeto para
construção de barragem no Córrego do Bamburral para preservação de água.
Indicações nºs 784 e 785/2018, de autoria do Sr. vereador Jorge Recla, que solicita:
Reforma do prédio e do anexo onde funcionava a EMEF „Professora Marizete
Venâncio do Nacimento‟, situado no Bairro Aroeira, bem como disponibilização dos
mesmos para uso comunitário. E Caso seja aprovado o Projeto de Lei 035/2018 –
Poder Executivo, que “Autoriza Abrir Crédito Adicionais Suplementares e dá outras
Providências”, que tramita nesta casa de leis, disponibilize o ônibus escolar descrito no
conteúdo do referido projeto seja disponibilizado para atender os alunos da linha Santa
Maria/São Mateus e São Mateus/Santa Maria, nos turnos matutino e noturno.
Indicações nºs 786 e 787/2018, de autoria do Sr. vereador de autoria do Vereador
Jozail Fugulim, que solicita: Reitera a Indicação nº 589/2018, que diz respeito à
limpeza do valão – Córrego da Bica (trecho compreendido entre às imediações do
Supermercado Casagrande, no centro da cidade, e o final do Bairro Cohab). E
Instalação de placas de sinalização de destino na região central de São Mateus.
Indicações nºs 788 e 789/2018, de autoria do Sr. Paulo Chagas, que solicita:
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Elaboração de plano de habitação de interesse social para o Distrito de Nestor Gomes.
E Aquisição de ônibus especialmente adaptado para funcionamento do CRAS
itinerante, para atender as comunidades rurais e, em especial, o Distrito de Nestor
Gomes. Requerimento nº 065/2018, de autoria da vereadora Jaciara Teixeira, que
solicita as seguintes providências: Envie a esta Casa de Leis relatório do que foi
executado da dotação Orçamentária 070007010.1545101211.011 – construção,
reforma e manutenção de praças, parques e jardins da Lei 1.647/2017. Requerimento
nº 066/2018, de autoria dos vereadores Jorge Recla e Jerri Pereira que solicita as
seguintes providências: Envie a esta casa de leis cópia do processo licitatório e do
contrato firmado entre o município de São Mateus-ES e a empresa TECVIG
Construtora e Serviços Ltda. ME. DIVERSOS: Leitura do Expediente, OFICIO N°
652/2018 – GABPRM1-JMS, onde encaminha a proposta de Ação Civil Pública (ACP)
com o objetivo de obrigar o município de São Mateus à adoção das medidas
administrativas e legislativas necessárias à revisão do Plano Municipal de Saneamento
Básico, instrumento de planejamento essencial ao alcance de níveis crescentes de
salubridade ambiental e desenvolvimento. Na qual originou o processo nº 500127075.2018.4.02.5003. Após o encerramento da leitura do Expediente, o Sr. Presidente
acusou o pedido de inclusão na Ordem do Dia, do Projeto de Decreto do Legislativo de
n° 064/2018, de 22 de outubro de 2018, que Aprova o relatório final da Comissão
Parlamentar de Inquérito da CPI dos Contratos, de autoria da mesa Diretora. Sendo
deferindo o Pedido. Após o Sr. Presidente suspendeu Sessão por tempo
indeterminado. Ao retornarem os trabalhos 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: Em seguida o Sr. Presidente fez a
Leitura do expediente, ofício protocolado sob nº 1571/2018, de autoria do Vereador
Jozail do Bombeiro, solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária
do dia 30 de Outubro de 2018, para que a Senhora Leiliane Vasconcelos – Professora
possa fazer uso da Tribuna para proferir pronunciamento sobre Superação ao Câncer
de Mama. Fazendo uso da palavra a Sr.ª Leiliane Vasconcelos, que após
cumprimentar a todos, disse todos temos Mama e que aos homem também podem ter
Câncer de Mama, e que no entanto a probabilidade maior é em atingir mulher. Relatou
que a 6 (seis) anos atrás foi contemplada e teve Câncer de Mama, dizendo então ter
feito parte dessa estatística. Em seguida disse que a descoberta ao Câncer se deu a
exames periódicos, que não apareceu nódulos, como também não sentiu nenhum
sintoma para tal doença, disse que foi feita a Mamografia e que após a ultrassom, e
que apareceu no ultrassom, contendo menos de 1(um) centímetro, abaixo d mamilo.
Disse que foi feito a pulsam e todos os procedimentos até se concretizar mesmo o
diagnostico. E que sua primeira reação foi ficar surpresa, pois aos 47 (quarenta e sete)
anos entrou em uma estatística a que não é a nível Nacional, após se perguntou o
porque eu, com a aceitação em seguida. Disse que respirou fundo e se recusou a
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fraquejar, pois quando se há um obstáculo se precisa ter em mente que nenhum
obstáculo é maior que Deus, e que havendo fé, não tem jeito. Falou que se agarrou na
vontade de viver e a Deus, quem a deu toda a estrutura para estar passando por todo
o tratamento. Que ao passar do susto começou o tratamento, sendo oito sessões de
quimioterapia, quatro da vermelha, sendo essa agressiva, quatro da branca e que em
seguida sendo feito à mastectomia radical, retirando toda a Mama, colocando uma
prótese temporária chamado de expansor, para em seguida usar a definitiva. Disse
quem em meio a todo esse tratamento continuou a trabalhar, exercendo o papel de
mãe e de cidadã. Que não sofreu no decorrer de seu tratamento, tendo apenas a perda
dos cabelos, assim como unhas e que seu maior sofrimento era ver o sofrimento das
pessoas que estavam ao seu lado. Fez uma leitura de um trecho da Bíblia, dizendo
que esse trecho lhe sustentou e que ao olhar a cicatriz, vê o encerramento de um
problema, sendo uma tatuagem recebida pela vida. Tendo parte da palavra o vereador
Francisco Amaro, dizendo que no decorrer de todo o mês de outubro a Câmara teve
essa preocupação em estar trazendo pessoas, médicos, e que a vinda de Leiliane esta
sendo diferenciada, disse já ter tido pessoas com Câncer em sua família, sendo sua
cunhada, que residia em São Paulo, e que a perdeu para o Câncer de Mama, que a
mesma sofreu muito, assim como toda a família. E que ao ouvir as palavras de Leiliane
voltou ao tempo e que essas palavras soam como palavras de encorajamento, sendo
um testemunho de muita fé, de muita força, e que esse testemunho já se torna uma
quimioterapia de uma maneira mais branda. Encerrando assim a sua fala. Em ato
continuo o Sr. Presidente, perguntou a Sr.ª Leiliane Vasconcelos, se por ela ter tido
Câncer tão nova, ela estava com a imunidade baixa, ou vivenciando algum problema, e
se alguém da família já tinha tido essa Doença. Voltando com a palavra a Sr.ª Leiliane
Vasconcelos, respondeu que não existiu nem um caso na família, sendo ela a primeira
a ter Câncer de Mama. E que estava vivendo uma fase muito harmoniosa, muito boa,
que tinha sobre peso, tendo que fazer uma cirurgia, perdendo 78 (setenta e oito)
quilos, estando no auge na vaidade. Em seguida disse ter sido privilegiada com a cura
conseguindo conviver muita bem com as células que existem, e que não afloraram
mais, e que pela ciência já foi curada. Após disse saber que desde o principio o Câncer
não era para ela. Fazendo uso da palavra o vereador Jozail do Bombeiro, disse que
diria juntamente com a companhia da Leiliane e sua esposa para leva-las ao medido, e
que as duas identificaram a doença quase ao mesmo tempo. Disse que a Leiliane
sentia dor, mas que omitia sua dor a medica, fazendo desse momento uma festa.
Encerrando assim sua fala. Em ato continuo o Sr. Presidente sugeriu que a Sr.ª
Leiliane pudesse estar formando um grupo nas redes Sociais, juntamente com as
mulheres que conseguiram ser curadas, para estarem dando uma palavra de apoio e
incentivo. Voltando com a palavra a Sr.ª Leiliane Vasconcelos, que agradeceu a
oportunidade. Em seguida o Sr. Presidente fez a Leitura do oficio, de autoria dos
Vereadores Jorge Recla e Jerry Pereira, solicitando espaço da 2ª parte do Pequeno

321

Expediente da Sessão Ordinária do dia 30 de Outubro de 2018, para que o Sr.
Anderson de Freitas Silva, morador do bairro Guriri possa fazer uso da Tribuna para
proferir pronunciamento sobre o abandono do antigo clube do praiano. Sendo deferido
o pedido pelo Sr. Presidente. Fazendo uso da palavra o Sr. Anderson de Freitas Silva,
que após cumprimentara todos, fez menção a respeito da segurança publica, dizendo
não ter estatísticas no momento para estar apontando o nível de roubo em residências
em Guriri, mas que o mesmo faz parte da estatística, pois a sua residência foi alvo,
disse que não obtiveram êxito, pois não conseguiram estrar dentro de sua residência,
conseguindo acesso apenas nos fundos de sua casa, sendo furtados ferramentas,
equipamento de trabalho e as carnes que estavam no frízer. Disse que sua casa fica
ao lado do complexo do praiano. Falou um pouco sobre a propriedade, e que esse
espaço não esta sendo utilizado por pessoas de bem e que há algumas imagens de
como se encontra o local. Disse que a vegetação tomou conta e que foram usados
como deposito que foram jogadas algumas pedras, que eram da cascata. Disse que no
passado esse espaço era utilizado, que havia uma escolinha de futebol, a comunidade
utilizava a noite, e que prédio era de responsabilidade da Secretaria de Esporte, e que
havia vários esportes. E que no momento o local esta funcionando como ponto de
drogas, para vendas e uso. Fazendo parte da fala o vereador Aquiles Moreira, que
disse ter ouvido pelo mesmo que essa área era para Projetos Sociais, entre o Governo
do Estado e Governo Municipal, então perguntou a quem pertence esse espaço.
Voltando com a fala o Sr. Anderson de Freitas Silva, dizendo que o espaço pertence ao
Município, onde havia sido feito o antigo clube do praiano, e que foi desmembrado
entre os sócios, e que essa parte que foi destinada para esporte e lazer, ficou
destinada para a prefeitura. Dizendo então que a responsabilidade ficou para a
Secretaria de Esporte. Em ato continuo o Sr. Presidente disse que isso tudo é fruto da
incompetência do gestor e que o campo de futebol na época funcionava, e que ao
desmanchar a Cascata não havia lugar para se colocar as pedras, e então as colocou
dentro do campo. E que hoje esta um patrimônio delapidado, pelo vandalismo. Tendo
parte da palavra o vereador Jorge Recla, dizendo que juntamente com o vereador Jerry
Pereira, recebeu uma denuncia para estarem comparecendo a este local, e ao
chegarem lá encontraram o Sr. Anderson, e que ouviram exatamente esses relatos. E
que por falta de gesta do prefeito, que nem mesmo Secretario de Esporte havia na
época deixou destruir esse patrimônio, e que foi de uma grande irresponsabilidade do
Sr. Herbert, pois foi o mesmo quem levou as pedras, as jogando dentro do campo,
destruindo um patrimônio publico, assim como fez com o campo de Guriri. Em seguida
disse que fará uma denuncia juntamente com os vereadores que queiram estar
assinando juntamente com ele. Voltando com a palavra o Sr. Anderson de Freitas
Silva, disse que seu pedido é para que esse local volte a ser utilizado por pessoas do
bem. Encerrando assim a sua fala. Em ato contínuo o Sr. Presidente passou para o
GRANDE EXPEDIENTE. Após os vereadores inscritos para fazerem uso da tribuna,
declinarem de suas falas, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA. Sugerindo que as
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indicações fossem votadas em blocos, sendo aprovada a solicitação. Logo após o Sr.
Presidente submeteu em DISCUSSÃO: Indicações de nºs 768, 769, 770, 771, 772, 773,

774, 775, 776, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788 e 789/2018;
Fazendo uso da palavra a vereadora Jaciara Teixeira, que após pedir dispensa das
formalidades, teceu comentários sobre suas indicações, onde reitera a Indicação nº

049/2018, que diz respeito à realização de concurso público para preenchimento de
vagas no cargo de agente comunitário de saúde. Dizendo que a população esta
sofrendo com a falta de agentes. Sendo esses de suma importância para a
comunidade do campo. Falou sobre a indicação que solicita que notifique a viação São
Gabriel LTDA. Para que retome imediatamente a linha São Mateus x Urussuquara de
acordo com a cláusula XV, item 15.2.2 do contrato nº 037/2016. Dizendo que havia
uma linha que esta para licitação, que essa linha esta no contrato, mas que, no entanto
foi suspendida pela São Gabriel. Em seguida pediu os votos favoráveis dos nobres
pares. Fazendo uso da palavra o vereador Jorge Recla, que após cumprimentar a todos,
fez menção sobre suas indicações, onde solicita a reforma do prédio e do anexo onde
funcionava a EMEF „Professora Marizete Venâncio do Nascimento‟, situado no Bairro
Aroeira, bem como disponibilização dos mesmos para uso comunitário. Disse que o
anexo fica dentro do bairro, mas que funcionava em frente à igreja católica. E que esse
anexo, está totalmente destruído precisando ser reformado. Após falou sobre a sua
outra indicação onde solicita que caso seja aprovado o Projeto de Lei 035/2018 –
Poder Executivo, que “Autoriza Abrir Crédito Adicionais Suplementares e dá outras
Providências”, que tramita nesta casa de leis, disponibilize o ônibus escolar descrito no
conteúdo do referido projeto seja disponibilizado para atender os alunos da linha Santa
Maria/São Mateus e São Mateus/Santa Maria, nos turnos matutino e noturno. Disse
que na Sessão anterior seguiu apenas o Regimento Interno, e que esse Projeto se
encontra nas Comissões, e que deverá ir para pauta na próxima Sessão. Disse
também que a verdade sempre irá prevalecer, e que o mal jamais vencerá o bem.
Fazendo uso da palavra o vereador Paulo Chagas, que após cumprimentar a todos, teceu
comentários sobre suas indicações, que teceu comentários sobre suas indicações onde solicita
a elaboração de plano de habitação de interesse social para o Distrito de Nestor

Gomes. E Aquisição de ônibus especialmente adaptado para funcionamento do CRAS
itinerante, para atender as comunidades rurais e, em especial, o Distrito de Nestor
Gomes. Dizendo que de suma importância para o povo. Fazendo uso da palavra o
vereador Jozail do Bombeiro, que após cumprimentar a todos, Reitera a Indicação nº
589/2018, que diz respeito à limpeza do valão – Córrego da Bica (trecho compreendido
entre às imediações do Supermercado Casagrande, no centro da cidade, e o final do
Bairro Cohab). Dizendo que essa reiteração é devido ao risco que o Município corre ao
ter que refazer todo o serviço com alto custo para os cofres do Município. Após através
de um Datashow demostrou a real situação de algumas localidades. Disse não estar
pedindo para estarem fazendo obras, mas sim apenas prestarem a manutenção
necessária. Com a palavra o Sr. Presidente informou que também já fez uma indicação
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onde solicitou a limpeza da bica, e que a manutenção desse valão não é fácil, pois se
limpa e após 60 (sessenta) dias já precisa de manutenção novamente. Em seguida
parabenizou o vereador Jerry Pereira por sua indicação, onde solicita barragem para o
Bamburral. Após o Sr. Presidente submeteu em Votação. Sendo aprovado por
unanimidade as Indicações de nºs 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 778, 779,
780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788 e 789/2018; Requerimento nº 065/2018,
de autoria da vereadora Jaciara Teixeira, que solicita as seguintes providências: Envie
a esta Casa de Leis relatório do que foi executado da dotação Orçamentária
070007010.1545101211.011 – construção, reforma e manutenção de praças, parques
e jardins da Lei 1.647/2017. Após o Sr. Presidente submeteu em Discussão e Votação.
Com a palavra a vereadora Jaciara Teixeira, dizendo que chegará a esta Casa a lei
Orçamentaria para 2019, e que decidiu cobrar o que foi feito, o que foi orçado na Lei
Orçamentaria da Lei de 1.647/2017, que é a Lei pra este ano. E que foi Orçado
R$1.850.000.00 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil reais), para construção reforma
e manutenção de praças de jardins. Disse que nesta Casa já foram feitas varias
indicações, para manutenção e reforma de varias praças, e que, no entanto nada foi
feito. E que sua solicitação é apenas um relatório do que foi feito encima de rubrica.
Após pediu o voto dos nobres vereadores. Após o Sr. Presidente submeteu em
Votação: Sendo aprovado por unanimidade. Em ato continuo o Sr. Presidente disse
que o Orçamento chegou nesta Casa no seu prazo limite, tendo chegado no dia 17,
tendo que chegar 75 dias antes do termino do ano, e que ao chegar, chegou pela
metade, incompleto, quase que irreconhecível. Que foi protocolado neta casa para não
perder o prazo, e que 1h após, devolveu o Orçamento para o Prefeito. Pois não havia
como saber onde havia sido aplicado o recurso proveniente dos impostos de
transferências no ano de 2019, e que até o dia de hoje 30 de outubro não chegou a
esta Casa, correndo um grande risco de se atrasar a discussão do Orçamento, como o
risco também de ficar para o ano que vem. Requerimento nº 066/2018, de autoria dos
vereadores Jorge Recla e Jerri Pereira que solicita as seguintes providências: Envie a
esta casa de leis cópia do processo licitatório e do contrato firmado entre o município
de São Mateus-ES e a empresa TECVIG Construtora e Serviços Ltda. ME. Após o Sr.
Presidente submeteu em Discussão e Votação. Com a palavra. Com a palavra o
vereador Jorge Recla, que após pedir dispensa das formalidades, disse que recebeu
uma denuncia, juntamente com o vereador Jerry Pereira, e que esta solicitando a copia
do processo para que juntos possam estar oferendo denuncia ao Ministério Publico.
Dizendo que não pode uma empresa prestar serviço para o Município de São Mateus e
funcionar dentro do pátio, que é pago com o recurso do Município (alugado). Que já há
denuncias a respeito de um caminhão elétrico que saiu de São Mateus, no período
eleitoral para a cidade de Linhares. Disse já ter o nome do motorista, como também o
nome dos funcionários, e que irá avaliar juntamente com o Jurídico, para que eles
compareçam nesta Casa para estarem explicando toda essa situação. Para onde foi
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levado esse material. Após o Sr. Presidente submeteu em Votação: Sendo aprovado
por unanimidade. Após verbalmente o vereador Jozail do Bombeiro solicitou ao Sr.
Presidente a inclusão na ordem do dia o Requerimento de n° 067/2018, Que seja
convocado o Secretario da Educação para esta com, parecendo a esta casa, no dia 05
de novembro, as 14h, para deliberar assuntos pertinentes a pasta. Sendo deferido pelo
Sr. Presidente. Após o Sr. Presidente submeteu em Discussão e Votação. Com a
palavra o vereador Jozail do Bombeiro, dizendo que, no dia anterior, na reunião das
Comissões o vereador Jorge Recla solicitou mais informações sobre o Projeto de Lei
035/2018, “que “autoriza abrir créditos adicionais suplementares e dá outras
providências”“. E que seu Requerimento será destinado ao Secretario de educação, o
convocando para estar comparecendo a esta Casa para a próxima segunda-feira, às
14h, na reunião das Comissões, para se falar sobre o projeto de n 035/2018. Com a
palavra o vereador Francisco Amaro, dizendo que é vergonhoso chamar o Secretário
para prestar esclarecimentos sobre um convênio de credito adicional, sendo que o
dinheiro esta na conta, e apenas precisa votar, para ser aprovado. Disse que semana
passada foi retirado, absurdamente com o requerimento assinado pela maioria dos
vereadores da Casa, e por pirraça foi retirado. Disse que as redes sociais têm
ensinado a muito politico e que irá os ensinar também. Voltando com a palavra o
vereador Jozail do Bombeiro, dizendo que essa Emenda esta no Município desde
Março, e que precisa saber o que ocorreu desde Março até hoje. Que chegou nesta
Casa na semana passada, mas que entrar com dispensa de interstício. Disse que o
secretario poderá enviar a esta Casa a Sr.ª Luzia Helena, não precisando comparecer.
E que não há ninguém impedindo a compra do ônibus, principalmente sendo para a
Educação. Com a palavra o vereador Jorge Recla, que disse que presidiu a Sessão
passada, e que vergonhoso foi ver a demonstração pela qual o vereador Jozail
apresentou como também uma empresa de iluminação publicar roubar o próprio
Município com apoio e conivência do Executivo. Disse que vergonhoso é ver os
aposentados serem escorraçados do Município, que vergonhoso é ver o prefeito
mandar a esta Casa um Projeto aumentando a taxa de iluminação pública. Encerrando
assim a sua fala. Após o Sr. Presidente submeteu em Votação: Sendo aprovado por
unanimidade. Discussão e em votação, em Turno Único. Projeto de Decreto
064/2018, do Poder Legislativo, “Aprova o relatório final da Comissão Parlamentar de
inquérito da CPI dos contratos”. Com a palavra o vereador Aquiles Moreira, que após
pedir dispensa das formalidades, agradeceu todos os vereadores que participaram da
Comissão, como aos funcionários que colaboraram com os parlamentares, no decorrer
de seis meses, E seu dever é fiscalizar os atos do executivo, como contratas as
empresas, e como foram constatadas durante o período da CPI algumas
irregularidades. Encerrando assim a sua fala. Com a palavra o vereador Jozail do
Bombeiro, que também agradeceu a todos pelos serviços prestados. Após o Sr.
Presidente submeteu em votação. Sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei
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nº 031/2018, do Poder Legislativo, que “DÁ A RUA SITUADA NO NATIVO DE BARRA
NOVA A DENOMINAÇÃO DE „RUA IZABEL CARDOSO COSTA‟”, de Autoria: Jerri
Pereira e Antônio Luiz Cardoso, com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Após o Sr. Presidente submeteu em
Votação: Sendo aprovado por unanimidade. Discussão e votação, em Turno Único.
Projeto de Lei nº 058/2018, do Poder Legislativo, que “DISPÕE A INTRODUÇÃO DE
TEXTO INFORMATIVO IMPRESSO NO VERSO DOS CARNÊS DE PAGAMENTO DO
IPTU, SOBRE DIREITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO, NOS CASOS PREVISTOS EM
LEI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de Autoria: Paulo Chagas, com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e
Redação. Após o Sr. Presidente submeteu em Votação: Sendo aprovado por
unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a
presente Sessão e para constar, eu................................................, Francisco Amaro de A.
Oliveira – 2° Secretário, conferi a presente Ata, que lida e por estar em conformidade, será
assinada por mim, pelo Sr. Presidente e demais membros da Mesa.
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