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Ata nº 030/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 31 (trinta e um) dias do mês de
julho de 2018 (dois mil e dezoito), às 18:00 (dezoito) horas. Reuniu-se na Câmara
Municipal de Vereadores de São Mateus - Estado do Espírito Santo, sob a Presidência
do Vereador Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, e Secretariado pelo Vereador Sr. Ajalírio
Caldeira Varges. Ato contínuo, o Presidente faz a abertura DO PEQUENO
EXPEDIENTE: A seguir o Sr. Presidente fez a abertura da Sessão e após as
formalidades regimentais, solicitou ao Sr. Secretário que efetuasse a chamada dos Srs.
Vereadores, para verificação do Quorum legal, responderam presente 10 (dez) Srs.
Vereadores: Ajalírio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles Moreira, Carlos Alberto,
Francisco Amaro, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla, Doda Mendonça, Jozail
Fugulim e Paulo Chagas, com exceção do Vereador Aquiles Moreira, que encontra-se
de atestado médico. Assim constatado, o Sr. Presidente convidou a Sra. Vereadora
Jaciara Teixeira para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Ato
contínuo, o Sr. Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que procedesse a leitura dos
expedientes enviados a esta Casa de Leis, do que constou o seguinte: Leitura das Atas
n° 028 e 029/2018, considerada aprovada. PODER EXECUTIVO: Leitura do
expediente OF/PMSM/SMGAB N° 314/2018, protocolizado sob o n° 917/2018, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha a essa Casa de Leis para
proceder à discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 003/2018; Leitura
do Projeto de Lei Complementar nº 003/2018, de autoria do Poder Executivo, que
“INCLUI ART. 13-A NA LEI COMPLEMENTAR Nº 073, DE 03 DE DEZEMBRO DE
2013, QUE DISPÕE SOBRE A POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA
A PEDIDO DO SERVIDOR”. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 315/2018,
protocolizado sob o n° 918/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha a essa Casa de Leis para proceder à discussão e votação do Projeto de Lei
Complementar nº 004/2018; Leitura do Projeto de Lei Complementar nº 004/2018, de
autoria do Poder Executivo, que “EXTINGUE OS CARGOS DE AGENTE DE
SERVIÇOS GERAIS, SERVENTE DE OBRAS, PINTOR E PEDREIRO, CONSTANTES
NOS ANEXOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 073, DE 03 DE
DEZEMBRO DE 2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N°334/2018, protocolizado sob o n° 1001/2018, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha a essa Casa de Leis para proceder à
discussão e votação do Projeto de Lei nº 019/2018; Leitura do Projeto de Lei nº
019/2018, de autoria do Poder Executivo, que “INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°361/2018, protocolizado sob o n°
1067/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta ao
Requerimento nº 049/2018, de autoria da Vereadora: Jaciara Teixeira; Leitura do
expediente OF/PMSM/SMGAB N°364/2018, protocolizado sob o n° 1068/2018, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta das Indicações nºs 467 à
490/2018, 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°371/2018, protocolizado sob o n° 1099/2018, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei nº 1.681/2018; Leitura da Lei nº
1.681/2018, que “REGULAMENTA O SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS,
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO”. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB
N°372/2018, protocolizado sob o n° 1100/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
que encaminha resposta da Indicação nºs 443/2018, de autoria do Vereador: Jorge
Recla. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°370/2018, protocolizado sob o n°
1101/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei nº
1.680/2018; Câmara Municipal de São Mateus Estado do Espírito Santo; Leitura da Lei
n° 1.680/2018 que “AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
ESPECIAL
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
Leitura
do
expediente
OF/PMSM/SMGAB N° 374/2018, protocolizado sob o n° 1102/2018, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha resposta ao Requerimento nº 024/2018, de
autoria da Vereadora: Jaciara Teixeira. Leitura do expediente OF/PMSM/FMAS N°
793/2018, protocolizado sob o n° 1109/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus
Fundo Municipal de Assistência Social, que encaminha resposta da Indicação nº
458/2018, de autoria do Vereador: Francisco Amaro de Alencar Oliveira. Seguindo para
as proposições do PODER LEGISLATIVO: Leitura do expediente protocolizado sob
nº 1096/2018, datado do dia 30/07/2018, do Vereador Aquiles Moreira da Silva
informando a essa Casa de Leis atestado médico para que sejam abonadas ausências
no período que corresponde os dias 27 de julho a 10 de agosto do corrente. Leitura do
expediente OF/GP/CMSM/ES 087/2018, datado do dia 24/07/2018, informando que
esta Casa de Leis acompanha o Parecer Técnico Jurídico, exarado pelo Doutor
Procurador Judiciário, Dr. Antônio Barbosa dos Santos Neto Cavalcante, no processo
administrativo 001023/2018, que trata sobre a fixação de números de Vereadores, em
vista do Processo Administrativo protocolizado nesta Casa de Leis aos findos do ano
de 2016, sob nº 001515/2016, em 16/11/2016, pelos Srs. Roberto Pedro de Assis,
Carlinho Simião Correia e Isael Rodrigues Aguilar, quando da Sentença proferida pelo
Juiz de Direito Dr. Lucas Modenesi Vicente, no Processo 0020141-80.2012.8.08.0047.
Ato contínuo, após as leituras, o Sr. Presidente solicitou retirada do Projeto de Lei nº
026/2018 da pauta, que “DISPÕE SOBRE PROGRAMA HABITACIONAL DE
INTERESSE SOCIAL DE AUXÍLIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE BAIXA RENDA E
RISCO SOCIAL, EM ESPECÍFICO NO AUXÍLIO À CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE
UNIDADES HABITACIONAIS, INTITULADO „NOVO MORAR‟ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. O Vice-Presidente convida a homenageada THAYNÁ XAVIER
BARBOSA e seus pais para sentarem no local apropriado para os convidados.
Seguindo para as Proposições sujeitas à DISCUSSÃO e VOTAÇÃO: Indicações nº
513 e 514/2018 de autoria do vereador Sr. Ajalírio Caldeira, que solicita: Instalação de
luminárias nos postes de iluminação pública situados na estrada de acesso à
Associação de Cooperação Agrícola, na Comunidade Córrego da Areia, até o galpão
localizado no Assentamento 13 de Setembro e Viabilizar a coleta do lixo doméstico do
povoado Km 44, Distrito de Nestor Gomes. A indicação n° 514/2018 foi retirada pelo
autor. Indicações nºs 515 e 516/2018 de autoria do vereador Sr. Antônio Luiz Cardoso,
que solicita: Construção de redutor de velocidade e sinalização de trânsito pertinente
na Rua Coronel Constantino Cunha, no Bairro Fátima (nas imediações da Escola
Alphabeto) e Concessão de tíquete alimentação aos servidores da Câmara Municipal
de São Mateus; Indicações nº 517 e 518/2018 de autoria do vereador Sr. Carlos
Alberto Gomes Alves, que solicita: Capina e limpeza das ruas do Bairro Universitário e
Reparo da tampa do bueiro situado na Avenida Dom José Dalvit, no Bairro Santo
Antônio (em frente à entrada da farinheira). Indicações nº 519 e 520/2018 de autoria
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do vereador Sr. Doda Mendonça, que solicita: Retorno da ambulância que atendia os
moradores das Comunidades Nova Lima, São Geraldo e Itauninhas e Reforma da
quadra poliesportiva situada em Itauninhas. Indicações nº 521 e 522/2018, de autoria
do Sr. Vereador Francisco Amaro e Sra. Vereadora Jaciara Teixeira, que solicitam:
Revitalização da orla de Guriri e Criação de Centro de Cultura Digital – CCD no
município de São Mateus. Indicações nº 523 e 524/2018 de autoria do Sr. vereador
Jerri Pereira, que solicita: Iluminação do trevo no entroncamento das Rodovias ES-010
e ES-315, no sentido à comunidade São José, Distrito de Nativo de Barra Nova e
Drenagem pluvial com manilhamento da ES-315 na altura do posto de gasolina situado
no Bairro Pedra D‟água, bem como nas imediações da Escola Valério Coser.
Indicações nº 525 e 526/2018, de autoria do Sr. vereador Jorge Recla, que solicita:
Implantação de rede de esgoto no Bairro Nova Era e Calçamento da Rua das Flores,
situada no Bairro Aroeira. Indicações nº 527 e 528/2018, de autoria do Sr. Vereador
Jozail Fugulim, que solicita: Capina e limpeza do terreno situado ao lado da EMEF Vila
Verde e Instalação de mais postes com luminárias na Rua Pedro Alves Ribeiro, no
Bairro Guriri. Indicações nº 529 e 530/2018, de autoria do Sr. Vereador Paulo Chagas,
que solicita: Instalação de brinquedos adaptados para uso das crianças com
necessidades especiais, nos Parques, EMEFs E CEIMs do município e Viabilizar, junto
às escolas da rede pública municipal, a realização de aulas de reforço escolar aos
alunos que apresentam defasagem e/ou dificuldade na aprendizagem, não superada
nas aulas regulares. Moção n° 018/2018, de autoria do Sr. Vereador Francisco Amaro
de Alencar Oliveira, que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO à Estudante
Universitária do curso de Engenharia de Petróleo e Gás do CEUNES/UFES, THAYNÁ
XAVIER BARBOSA, por participar de intercâmbio na Universidade de Valenciennes,
situada na cidade de Valenciennes, na França. Ato contínuo, passando para o
GRANDE EXPEDIENTE: O Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Vereador Jozail do
Bombeiro, que cumprimenta todos os presentes e expõe um comunicado que recebeu,
que trata-se da suspensão de mais um convênio, uma emenda do deputado Jorge
Silva, que estava desde dois mil e quinze em tramitação, e destinava-se à construção
de barragem, e somava um valor de seiscentos mil reais (R$600.000,00). Informa que
já haviam liberado a área de terra e que essa barragem atenderia o município de São
Mateus. E mesmo com a doação a verba foi perdida. Destaca ainda que participou de
reuniões onde faziam presentes os donos das terras, o Vereador Paulo Chagas, o
Presidente do Sicoob, o Dr. Jorge Silva e já estava quase tudo certo, contando que o
banco Sicoob bancaria o projeto e não se sabe o porquê essa e tantas outras emendas
o Município perdeu, mostrando sua total indignação e entristecido pelo município
carecer tanto do investimento. Também levanta em questão as verbas para o ginásio
de esportes, mostrando-se desmotivado por lutar pelos direitos e os projetos não serem
elaborados da forma correta. O Sr. Vereador Francisco Amaro pede permissão para
também expor sua opinião acerca do tema e parabeniza o Sr. Jozail por sua fala e pela
preocupação com os projetos, por ser algo muito importante para o município devido à
deficiência financeira que o país atravessa e alega que passou da hora das prefeituras
terem essa preocupação de montar uma estrutura para elaboração de projetos, que é a
maior causa de percas de emendas, também por causa dos prazos estabelecidos. E
que o município carece dos planejamentos de forma correta, precisando estar mais
preparado para realmente fazer o uso legal do que foi concedido. Retornando a fala do
Vereador Jozail, que questiona que o ano passado, o legislativo tratava a questão da
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titularidade do ginásio de esportes, e após anos que lutavam na justiça para garantir
usucapião do espaço, foram impedidos devido a uma taxa de cartório. Permanecendo
tudo do mesmo jeito, estagnado, sem ter um local para esportes propriamente do
município. O Sr. Vereador Paulo Chagas pede permissão para também opinar sobre o
assunto, enaltecendo a preocupação do Sr. Vereador, e expõe que além disso tudo,
existe uma coisa bem maior do que perder esse dinheiro, que é a perda da geração de
emprego e renda, pois há um clamor muito grande, tendo em vista a mobilidade que as
entidades, associações, lideranças já fizeram em torno disso. Relata que é uma grande
tristeza, pois na audiência pública em São Mateus, no tocante das empresas, foi falado
que seria construída no Cricaré uma grande barragem que geraria energia para
abastecer as cidades e também traria cento e cinquenta empregos diretos, mas como
se perdeu o recurso, o prazo e o tempo, precisando devolver o recurso para Brasília. O
exm° Verador defende que precisa realmente criar uma força tarefa para buscar não só
este recurso, mas tantos outros, porque as oportunidades passam, as quais deveriam
estar no município gerando renda. Ato contínuo, com a palavra do Vereador Paulo
Chagas, que cumprimenta a todos e fala sobre um encontro da Educação do Campo
que aconteceu na Universidade Federal do Espírito Santo, onde foi representante da
Câmara Municipal, participando do Comitê de Educação, sido considerado muito
importante pelo nobre edil, tendo formação para os professores, para os militantes,
sendo de grande valia, porque mostrou que mesmo com as dificuldades, a educação
do campo sobrevive. E afirma que é preciso trabalhar com maior afinco para o campo e
com o campo, precisando elencar o déficit grande que o estado tem com a educação
rural. O encontro tocou em todos os sentidos, dando oportunidade para que a
liderança, as entidades, os atores do município possam fortalecer os recursos,
viabilizando a formação para os filhos, melhorias para as escolas, fortalecendo assim a
agricultura familiar, que depende muito desse conjunto de forças, para que os avanços
tecnológicos cheguem para o povo. Também salienta que aconteceu o fórum dos
pescadores atingidos pela barragem e contou com a presença dos moradores da
região do nativo, barra nova. Mais de cem moradores estiveram presentes,
pescadores, ministério público federal, estadual, os atores e membros e entidades. O
Vereador também acredita que a Renova, empresa que foi criada pela empresa que
devastou o Rio Doce e toda orla de Linhares até a Bahia deixou a desejar, porque não
conseguiu dar sequência e fazer o dever de casa distribuindo e dando direito a quem
tem direito. Também cita que não se sabe quanto, quando e qual será o valor para
reparar os danos ambientais, sociais, culturais e humanos, pois têm famílias que não
sabem para onde ir e como se sustentar. Essa casa de Leis não irá omitir-se para
ajudar e buscar as informações. E se preciso for, requerer a presença da empresa
Renova, para que ela explique para São Mateus o que está acontecendo e por que. O
questionário dela não contempla as famílias. Isso vai custar muito no bolso de São
Mateus, no valor da essência da vida que está em jogo e que ele e os demais colegas,
como legisladores precisam tomar as dores e buscarem alternativas em curto prazo.
Os governos estão adormecidos. Ele acredita que o Rio Doce não se recuperará. Pediu
também que os demais vereadores ajudem nos fóruns, para debater e buscar uma
alternativa junto ao Governo do Estado e futuros representantes que encontrarão essa
marca de sofrimento que vem assolando o norte capixaba. Termina agradecendo e
pedindo para o que o homem público não se acomode, e tenha resistência para mudar.
Ato contínuo, o Senhor Presidente também tece comentários sobre o assunto abordado
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pelo Vereador Paulo Chagas, e fala que a Câmara é sabida que ele e o Sr. Vereador
Ajalírio foram convidados pela fundação Renova, representando a Câmara Municipal
de São Mateus, e também fizeram presentes funcionários da prefeitura para
representar o município para irem ao local da tragédia, na cidade de Mariana – MG,
custeado pela fundação, e visitaram as áreas mais impactadas. Alega que realmente é
impactante ver que em toda área havia milhões de metros cúbicos de minério, e ver
que aquilo desapareceu. Uma coisa que ele destaca, é que a Fundação foi criada
realmente para fazer esse trabalho de amparo, como disse o representante da
fundação: “o maior prejuízo que a empresa sente, é o humano, pelas vidas ceifadas”.
Porque eles estão fazendo o trabalho. Mas o que causa hoje a maior preocupação são
as indenizações, porque se trata de muita gente. Fora os estragos causados. Tem
muita gente que não tinha direitos, mas receberam, e infelizmente pessoas se
aproveitam do direito dos outros, forjando informações, mas que tudo isso está sendo
acompanhado pelo Ministério Público, e que no momento, o que é preciso está sendo
feito. No mais, Ele e o Vereador Ajalírio fizeram o devido papel na função de
legisladores. Mas ainda assim defende que o povo sem que cobrar mesmo, e todos
serão ressarcidos, trata-se de uma questão de tempo. Ato contínuo, o vereador Paulo
Chagas novamente pede permissão para complementar, e fala que o Ministério Público
Federal trouxe a Fundação Getúlio Vargas para reformular o estudo, pois há muitas
controvérsias no estudo que foi feito pela Renova, nas pesquisas, que podem ser
direcionadas para onde eles querem. E essas pesquisas não estão contemplando as
famílias atingidas por completo, e talvez sejam essas informações que não estejam
batendo. Ato contínuo, o Sr. Presidente informa que na próxima Sessão Ordinária, no
dia sete de agosto, virão representantes da fundação para falar um pouco do assunto,
para que possam compreender melhor e tirar as dúvidas necessárias. Ato contínuo, o
Sr. Presidente sugeriu que as indicações fossem votadas em bloco, não havendo
manifestação contrária por parte dos Senhores Vereadores, passando assim para a
ORDEM DO DIA: Submeteu em discussão e votação: Indicações nºs 513, 515, 516,
517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530/2018. Em
DISCUSSÃO: Com a palavra do Vereador Doda Mendonça, que cumprimenta todo
público presente e fala sobre suas indicações, que tratam da precariedade de
ambulância e quadra esportiva no distrito de Itauninhas e a reforça, pedindo apoio dos
demais pares para votos favoráveis, para que possa atender os anseios dos moradores
daquela região. Continua em discussão, com a palavra do Vereador Paulo Chagas, que
pede dispensa das formalidades, e reforça suas indicações em favor da educação,
especialmente par alunos com necessidades especiais e/ou dificuldades de
aprendizagem, pedindo votos favoráveis dos demais pares para uma educação mais
justa. EM VOTAÇÃO: Aprovadas por unanimidade. Moção 034/2018, de autoria do Sr.
Vereador Francisco Amaro de A. Oliveira, que solicita VOTO DE CONGRATULAÇÃO à
Estudante Universitária do curso de Engenharia de Petróleo e Gás do CEUNES/UFES,
THAYNÁ XAVIER BARBOSA, por participar de intercâmbio na Universidade de
Valenciennes, situada na cidade de Valenciennes, na França. EM DISCUSSÃO: Com a
palavra do Sr. Vereador Francisco Amaro, que cumprimenta todo público presente, em
especial a família da homenageada e a própria homenageada, destacando o intuito de
sua moção, da importância de uma conquista e principalmente por ser relacionada a
educação. Em seguida, conta toda sua trajetória e pede votos favoráveis dos demais
vereadores. Continua em discussão, o Sr. Presidente Carlos Alberto faz uma reflexão
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acerca de sua trajetória e a parabeniza pela conquista. EM VOTAÇÃO: Aprovada por unanimidade. Ato
contínuo, o Sr. Presidente Carlos Alberto relembra do aniversário da Sra. Vereadora Jaciara que
aconteceu na semana e pede para o público uma salva de palmas. Também lembra que na próxima
sessão ordinária (07 de agosto), a Câmara Municipal receberá a Fundação Renova e convoca uma
Sessão Extraordinária para próxima sexta (03 de agosto) para votação das comendas dos Projetos de
Decreto Legislativo. Além de justificar sobre a ausência do Vereador Aquiles, o Sr. Presidente retrata
uma situação que aconteceu em novembro e dezembro de dois mil e dezesseis, que foi pedido para que
se promulgasse a Lei que ele revogou em dois mil e onze, que tratava da quantidade de vereadores para
o município. Contudo, destaca que o ex-presidente desta casa promulgou a Lei e ele entende que não
teria mais eficácia, por entender que promulgaram a errata anulando aquela Lei. E para confirmar a não
eficácia, em dois mil e dezesseis também não houve eleição para os dezessete vereadores e destaca
que consultou aos demais pares e ao jurídico, e entendeu que permaneceria o quadro de onze
vereadores. Ato contínuo, o Sr. Vereador Francisco Amaro pede permissão para que exponha sua
opinião sobre o assunto, e alega que foi um dos vereadores que fez parte da discussão citada pelo Sr.
Presidente, e em sua fala, alega que a Câmara Municipal tem que viver e se adequar com o percentual
que é de direito, independente da quantidade de vereadores. Se tiver que diminuir salário, cargos, o
presidente da casa que faça isso, mas acha que realmente precisa ser discutido e precisa de uma
reunião com todos os vereadores porque acha que na atualidade e na atuação vivida politicamente,
entende que o legislativo pode contribuir mais. E espera a decisão da justiça. Informa que daqui um
tempo vai apresentar nesta casa alguns projetos para que possam realmente contribuir da forma correta,
revendo o quadro de cargos, mas aguarda a manifestação da justiça e em breve apresentará projetos
para contribuir com essa questão. Ato contínuo, o Sr. Vereador Antônio Luiz Cardoso responde ao
Vereador Francisco Amaro que se preciso, eles diminuirão o salário dos vereadores, e o Vereador
Amaro continua defendendo a ideia de que possam fazer a discussão de forma conjunta. O Presidente
retoma sua fala alegando que fez o que precisava fazer e que teve aval dos nobres pares, mas que
também se posiciona favorável à ideia do Vereador Temperinho e que para ratificar e acabar com
qualquer problema, apresentará o projeto de onze vereadores para acabar com o problema em questão
e deixar transparente para contribuir com o município. Ato contínuo, o Sr. Presidente concede a fala para
Jailson Barbosa, o pai da homenageada na Sessão, que cumprimenta a todos e agradece o Voto de
Congratulação do Vereador Amaro por ter lembrado de sua filha e também aos vereadores por terem
votado favoráveis a moção, e mostra a grande satisfação por vivenciar este momento com seus
familiares. 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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