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Ata nº 047/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 06 (seis) dias do mês de 

novembro 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 Jorge Recla, 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 46/2018, 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° 520/2018, 

protocolizado sob o n° 1505/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 

encaminha a Projeto Lei n° 036/2018. Leitura da Projeto Lei n° 036/2018 que “ESTIMA 

A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019”. Leitura do 

expediente OF/PMSM/SMGAB Nº 558/2018, protocolizado sob nº 1606/2018, da 

Prefeitura Municipal de São Mateus, em resposta ao OF.GP/CMSM/ES 109/2018, que 

trata da correção ao Projeto de Lei 036/2018, que “ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO”, em anexo com 03(três) vias originais 

para ser acrescido ao Projeto supracitado. Leitura do expediente OF/PMSM/SMDS N° 

567/2018, protocolizado sob o n° 1607/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus 

Secretaria Municipal de Defesa Social, que encaminha resposta da Indicação nº 

625/2018, de autoria do Vereador: Carlos Alberto. Leitura do expediente 

OF/PMSM/SMDS N° 566/2018, protocolizado sob o n° 1608/2018, da Prefeitura 

Municipal de São Mateus Secretaria Municipal de Defesa Social, que encaminha 

resposta da Indicação nº 626/2018, de autoria do Vereador: Carlos Alberto. Leitura do 

expediente OF/PMSM/SMDS N° 568/2018, protocolizado sob o n° 1609/2018, da 

Prefeitura Municipal de São Mateus Secretaria Municipal de Defesa Social, que 

encaminha resposta da Indicação nº 621/2018, de autoria do Vereador: Antônio Luiz 

Cardoso. Leitura do expediente OF/PMSM/SMDS N° 570/2018, protocolizado sob o n° 

1610/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus Secretaria Municipal de Defesa 

Social, que encaminha resposta da Indicação nº 689/2018, de autoria do Vereador: 

Aquiles. Leitura do expediente OF/PMSM/SMDS N° 563/2018, protocolizado sob o n° 

1611/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus Secretaria Municipal de Defesa 

Social, que encaminha resposta da Indicação nº 556/2018, de autoria do Vereador: 

Antônio Luiz Cardoso. Leitura do expediente OF/PMSM/SMDS N° 569/2018, 

protocolizado sob o n° 1612/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus Secretaria 

Municipal de Defesa Social, que encaminha resposta da Indicação nº 714/2018, de 
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autoria do Vereador: Doda Mendonça. Leitura do expediente OF/PMSM/SMDS N° 

562/2018, protocolizado sob o n° 1613/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus 

Secretaria Municipal de Defesa Social, que encaminha resposta da Indicação nº 

553/2018, de autoria do Vereador: Ajalirio Caldeira. Leitura do expediente 

OF/PMSM/SMDS N° 565/2018, protocolizado sob o n° 1614/2018, da Prefeitura 

Municipal de São Mateus Secretaria Municipal de Defesa Social, que encaminha 

resposta da Indicação nº 628/2018, de autoria do Vereador: Doda Mendonça. Câmara 

Municipal de São Mateus Estado do Espírito Santo. PODER LEGISLATIVO: Leitura do 

expediente, OF.GP/CMSM/ES nº 118/2018 protocolado sob nº 1597/2018, 

encaminhando ao Vereador Jozail Fugulim Mídia das documentações, seguida do 

Relatório Circunstanciado e Decreto Legislativo nº 064/2018, da CPI – Comissão 

Parlamentar de Inquérito, datado de 30/10/2018, que dá como concluso os nossos 

trabalhos. Leitura do expediente, OF.GP/CMSM/ES nº 119/2018 protocolado sob nº 

1597/2018, encaminhando ao Vereador Aquiles Moreira Mídia das documentações, 

seguida do Relatório Circunstanciado e Decreto Legislativo nº 064/2018, da CPI – 

Comissão Parlamentar de Inquérito, datado de 30/10/2018, que dá como concluso os 

nossos trabalhos. Indicações nºs 790 e 791/2018 de autoria do vereador Sr. Ajalírio 

Caldeira, que solicita: Perfuração de poço artesiano no vilarejo do KM 37, situado na 

rodovia 381, Distrito de Nestor Gomes (nas imediações do bar da margarida). E 

Construção de abrigo nos pontos de ônibus situados ao longo da rodovia 381 – Miguel 

Curry Carneiro. Indicações nºs 792 e 793/2018 de autoria do vereador Sr. Antônio Luis 

Cardoso, que solicita: Construção de redutor de velocidade e sinalização de trânsito 

pertinente na Rua José Monte (conhecida como ladeira do der), no Bairro Santa 

Tereza. E Calçamento da Rua Álvaro Leal Calmon, lado sul, no Bairro Guriri. 

Indicações nºs 794 e 795/2018 de autoria do vereador Sr. Aquiles Moreira, que 

solicita: Itensificar as ações do carro fumacê nos Bairros Bonsucesso, Ayrton Senna e 

Colina. E Reitera a Indicação nº 259/2018, que diz respeito ao recapeamento asfáltico 

em toda a extensão da Avenida França (na descida do Joka autopeças), situada no 

Bairro Novo Horizonte. Indicações nºs 796 e 797/2018 de autoria do vereador Sr. 

Carlos Alberto Gomes Alves, que solicita: Sinalização com pintura das faixas de 

pedestre na Rua Dr. Arlindo Sodré, no Bairro Fátima (nas proximidades do bar do 

Everaldo). E Sinalização com placa de advertência de „rua sem saída‟ no 

entroncamento da Rua José Daher com a Avenida José Tozze, no Bairro Fátima, lado 

sul (nas imediações do Rossini Rações). Indicação nºs 798 e 799/2018 de autoria do 

vereador Sr. Doda Mendonça, que solicita: Disponibilização de odontologista para 

atender na unidade de saúde situada na Comunidade Santa Maria, Distrito de 

Itauninhas. E Construção de abrigo no ponto de ônibus situado na lateral da rodovia 

BR 101 (em frente ao antigo restaurante e churrascaria Maria Amélia). Indicações nºs 

800 e 801/2018, de autoria do Sr. Francisco Amaro, que solicita: Capina, limpeza e 

retirada de entulhos das Ruas do Bairro Guriri. E Aquisição de bomba para drenagem 
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da água da chuva que fica retida sobre o calçamento da Avenida Esbertalina Barbosa 

Damiani, no Bairro Guriri, lado sul. Indicações nºs 802 e 803/2018 de autoria da Srª. 

Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Instalação de cestos nos bueiros da rede 

pluvial das vias públicas de São Mateus e Guriri. E Reitera a Indicação nº 246/2018, 

para que retorne as atividades do programa de Ações Integradas – Paies. Indicações 

nºs 804 e 805/2018 de autoria do Sr. vereador Jerri Pereira, que solicita: Término do 

calçamento da Rua Antônio Rocha, situada no Bairro Fátima. E Aquisição de 

ambulância para atender os moradores das comunidades Campo Grande e Barra Nova 

Sul, distrito de Nativo de Barra Nova. Indicações nºs 806 e 807/2018, de autoria do Sr. 

vereador Jorge Recla, que solicita: Elaboração de projeto para construção de rede de 

esgoto sanitário e sistema de drenagem pluvial para todas as Ruas do Bairro Guriri. 

Elaboração de projeto para construção de praça com academia ao ar livre no Bairro 

Morada do Ribeirão. Indicações nºs 808 e 809/2018, de autoria do Sr. vereador de 

autoria do Vereador Jozail Fugulim, que solicita:  Término do recapeamento asfáltico 

da Avenida Presidente Costa e Silva, localizada no Bairro Santo Antônio, bem como 

recuperação do trecho asfaltado. E Criação ou extensão de linha de ônibus para 

atender o Bairro Ayrton Senna aos finais de semana e feriados. Indicações nºs 810 e 

811/2018, de autoria do Sr. Paulo Chagas, que solicita: Implantação de tempo integral 

no CEIM Paraiso Infantil, situado Bairro Bonsucesso. E Implantação do ensino 

fundamental na escola família agrícola do Distrito de Nestor Gomes. Requerimento nº 

068/2018, 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 0070007010.1751201011.053 – implantação da coleta seletiva do lixo 

urbano da Lei 1.647/2017. Requerimento nº 069/2018, de autoria dos vereadores 

Jorge Recla e Aquiles Moreira que solicita as seguintes providências: Envie a esta 

casa de Leis relatório pormenorizado dos gastos realizados com a reconstrução 

asfáltica da rua da graça, situada no Bairro Santo Antônio, contendo 

indispensavelmente o seguinte: cópia das notas fiscais e dos recibos de pagamentos.  

Em ato continuo o Sr. o Presidente fez  menção a apostila referente ao Orçamento, 

recebida por cada vereador. O Sr. Presidente disse que deixará  como valor de 

Emendas o mesmo valor do ano passado, sendo R$1.000.000.00 (um milhão de reais). 

Disse que Emendas feitas pelos nobres pares, muito poucas ou quase nenhuma foram 

atendidas, e que não será difícil se fazer novamente, pois acredita que quem tenha o 

feito poderá repetir novamente. Afirmando ficar estabelecido o valor de até 

R$1.000.000.00 (um milhão de reais). Após estipulou a data para que seja entregue 

todas as Emendas, para que seja feito um planejamento dentro do Orçamento, sendo 

estipulado o prazo de 15 dias, que irá cair na quarta-feira, 21 de novembro de 2018. 

Disse que quem estipular o valor acima de R$1.000.000.00 (um milhão de reais), o 

Legislativo terá o pode de retirar o que ultrapassar esse valor. Após o Sr. Presidente 

fez agradecimentos a Rosimery Bredofw, que após trabalhar tantos anos nesta Casa, 
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solicitou a sua dispensa. Então o Sr.  Presidente a agradeceu por todos os seus 

serviços prestados até a data de Hoje e poderá fazer futuramente para esta Casa 

novamente. E que na condição de Presidente desta Casa teve o privilegio de tê-la 

como companheira der trabalho. Com a parte o vereador Francisco Amaro, dizendo 

que teve a felicidade em conhecê-la, seu trabalho que sempre foi com muita educação, 

dedicação e acima de tudo um ótimo profissionalismo, oque sempre lhe passou 

confiança. Que a mesma nunca foi uma pessoa indicada por alguém, mas sim 

convidada a trabalhar por sua capacidade, por sua confiança e credibilidade que vem 

trazendo ao longo de sua profissão. Desejando-a sucesso nessa nova caminhada. 

Após o Sr. Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE. Fazendo uso da palavra 

o vereado Jorge Recla, que após cumprimentar a todos, fez menção aos funcionários 

públicos aposentados, que foram dispensados, por uma situação provocada pelo 

prefeito, disse que esta Casa de Leis propôs ao prefeito que fosse feito um PDV, Plano 

de Demissão Voluntária. Disse que se os mesmo continuaram trabalhando é porque há 

uma Lei que os amparam, que esses aposentados fizeram compromissos com bancos 

e comércios. Disse que os bancos conseguem cumprir seus prejuízos, mas que há 

comerciantes que dependem desses funcionários para receberem suas contas, e que a 

partir do momento em que esses funcionários deixarem de trabalhar deixaram de 

honrar seus compromissos. Disse que o que o deixa indignado é a forma como foi 

tirado os direitos dos servidores, que poderiam ter tido uma conversa, que poderiam ter 

preparado esses funcionários. Que caso tivesse chego a esta Casa a solicitação de um 

empréstimo para essa finalidade, poderiam ter certeza que seria aprovado por 

unanimidade. Após disse ser totalmente desumano a atitude do prefeito com os 

aposentados que tanto fizeram por esse Município. Em seguida fez menção a uma 

denúncia que irá mover, disse que a rua da Graça, a rua que sai atrás do bairro 

Caiçaras sentido Caic na Av. Dom José Dalvit, dizendo que esta rua já foi refeita umas 

três vezes, sendo as duas primeiras vezes tapa buraco, e que recentemente ocorreu 

uma grande obra, sendo feito o escoamento de água, rede fluvial, e que na primeira 

chuva que deu, a rua alagou e novamente esburacada, não tendo 30 (trinta) dias o 

termino da obra. Disse que essa situação é jogar o dinheiro do povo fora, onde um 

cidadão paga seus impostos com tantas dificuldades. Com a parte a vereadora Jaciara 

Teixeira, dizendo que na verdade não se trata apenas desta localidade. Citando o 

ocorrido no centro da cidade em frente ao Mercado municipal, dizendo que essa obra 

durou um ano, e que o asfalto novamente ficou em uma situação lamentável. Estando 

fechado novamente em frente ao supermercado Casa Grande, na rua Matheus Cunha 

Fundão, estando refazendo o serviço novamente, sendo um serviço mal feito. Com a 

parte o vereador Antônio Luis Cardoso, dizendo que o atual prefeito não é um prefeito 

de construção, e sim um prefeito de destruição. Disse ter recebido via Whats, um vídeo 

da Praça Wilson Gomes, situada em Guriri, onde o prefeito quer acabar com a passa 

para que o trio elétrico possa estar passando, já tendo feito a retirada da rotatória, 
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retirando também a rotatória próxima a Cascata, onde havia grande fluxo de acidentes. 

Após falou brevemente sobre uma passagem da Bíblia, dizendo novamente que o 

prefeito veio para destruí. Indagou pela presença do Ministério publico, deixando se 

repudio a justiça. Voltando com a palavra o vereador Jorge Recla, dizendo que a 

iluminação esta um caos, como a saúde, sendo triste para os que são vereadores, 

verem sua cidade sendo destruída, por um prefeito que na tem compromisso e respeito 

com as coisas publica. Disse que juntamente com o vereador Aquiles Moreira, irão 

apresentar denuncia ao Ministério Publico e ao Tribunal de contas, referente à obra da 

rua da Graça, pois o povo não pragará essa conta. Com a parte o Sr. Presidente disse 

que no decorrer do dia, recebeu algumas ligações, da região do vereador Doda 

Mendonça, disse que a empresa começou a fazer as retiradas de alguns maquinários  

do asfalto que estava sendo feito ligando Boa Esperança a  São Mateus, largando as 

estradas totalmente bagunçadas, com valas que enchem completamente de agua 

impedindo a passagem de carros, sendo uma  falta de respeito. Disse que essa obra 

se iniciou no inicio do mês de maio, anunciado pelo Governador Paulo Hartung, e que 

se sabiam que se tratava de uma obra eleitoreira, para poder mostrar serviço, não 

apenas em São Mateus, como em outras partes do Espirito Santo, e ao perceber que 

não ganharia a eleição contra Renato Casa Grande, mandou a obra parar. Com a parte 

o vereador Doda Mendonça, que disse que tem acompanhado as obras, e que fez uma 

reinvindicação para que passasse a maquina, e que foi recebido pelos funcionários que 

foram demitidos. Que passa nessa estrada todos os dias e que esta, decepcionado 

com certos tipos de politica, e que acredita que as coisas mudarão para melhor. 

Voltando com a palavra o vereador Jorge Recla, que através de um Datashow fez 

demonstrações de como se encontra a rua da Graça, sendo um estado lamentável. Em 

seguida mostrou como se encontra a rua em frente ao mercado Municipal. Após teceu 

comentários sobre a funcionaria Rosimery Bredofw, a agradecendo pelo belo serviço 

prestado. Com a palavra o vereador Francisco Amarro, que teceu comentários sobre a 

rua da Graça, disse que quando uma obra é contratada pela prefeitura, seja qual o 

porte da mesma, ela tem um prazo de garantia, e que essa empresa terá que cumprir 

essa garantia com o Município, não havendo custo algum. Disse que a empresa já foi 

notificada para estar refazendo a obra como diz o contrato, e que a respeito da rua em 

frente ao Marcado municipal. Fazendo uso da palavra o vereador Ajalirio Caldeira, que 

após cumprimentar a todos, fez menção ao mês de outubro, que foi dedicado às 

mulheres, para cuidarem melhor de sua saúde. Vieram nesta Casa funcionários 

qualificados na área para estarem fazendo esclarecimento a respeito da saúde da 

mulher. Após destacou que nesse mês de novembro, sendo novembro azul, onde 

deixou seu convite a todas e a todos, para estarem cuidado de sua saúde, pois o 

índice de Câncer de Próstata ainda é considerado alto. Dizendo não apenas o exame 

de próstata, mas os exames em geral, sendo esses também de suma importância.  

Apos fez agradecimentos a Rosimery Bredofw pelos serviços prestados a esta Casa.  

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1CHBD_pt-PTBR792BR792&q=paulo+hartung&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjNtrD998LeAhUBhpAKHaHPDhgQkeECCCkoAA
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A desejando sucesso. Após gradeceu a oportunidade. Em ato continuo o Sr. 

Presidente passou para a ORDEM DO DIA. Sugerindo que as indicações fossem 

votadas em blocos, sendo aprovada a solicitação. Logo após o Sr. Presidente 

submeteu em DISCUSSÃO: Indicações de nºs 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 

797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810 e 811/2018; Com 

a palavra a vereadora Jaciara Teixeira, que após cumprimentara todos, falou sobre a 

indicação do vereador Francisco Amaro a respeito da bomba de drenagem para Guriri, 

e que sua indicação é para a instalação de cestos nos bueiros da rede fluvial. Dizendo 

ser uma nova ideia que esta surgindo em alguns municípios e que alguns problemas 

da rede fluvial é exatamente o lixo que cai dentro e acaba entupindo toda a rede. Disse 

que esses cestos vazados deixa a agua escorrer e segura todo o lixo. Disse ser algo 

simples, mas, no entanto, de contribui muito para impedir esses vazamentos impedindo 

também que esses lixos para os rios.  Após disse que em Guriri nem mesmo a rede 

fluvial existe, mas que no centro existe, e que ao colocarem os cestos e 

periodicamente fazendo a limpeza. Após falou sobre sua outra indicação, onde Reitera 

a Indicação nº 246/2018, para que retorne as atividades do programa de Ações 

Integradas – Paies. Disse que esse programa tem grande possibilidade e é necessário 

que se retorne novamente as atividades desse programa. Com a palavra o vereador 

Jorge Recla, que após pedir dispensa das formalidades, teceu comentários sobre suas 

indicações, onde solicita a elaboração de projeto para construção de rede de esgoto 

sanitário e sistema de drenagem pluvial para todas as Ruas do Bairro Guriri.   Disse 

quer um problema crônico que a nesse bairro, e que necessita ser feito um projeto 

amplo no mesmo para que se relva esse problema. Disse que esse problema não 

culpa na atual gestão, pois já vem se arrastando ao longo do tempo, e que em nenhum 

mandato tem se solucionado. Disse esperar ao menos o projeto, que o prefeito venha 

estar atendendo esse pedido. Após falou sobre a elaboração de projeto para 

construção de praça com academia ao ar livre no Bairro Morada do Ribeirão. Que 

espera que o prefeito atenda também essa indicação, já que o município alega não ter 

recursos para investir em obras. Disse que com os projetos poderão estar buscando os 

recursos a nível Federal e Estadual. Em seguida solicitou que os demais pares 

votassem favoráveis. Com a palavra o vereador Doda Mendonça, que após 

cumprimentar a todos, fez menção sobre suas indicações onde solicita a 

disponibilização de odontologista para atender na unidade de saúde situada na 

Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas. Dizendo ser um tratamento caro e 

que muitas pessoas não tem condições de estarem custeando esse tipo de tratamento. 

Após falou sobre a solicitação da construção de abrigo no ponto de ônibus situado na 

lateral da rodovia BR 101 (em frente ao antigo restaurante e churrascaria Maria 

Amélia). Após pediu aos nobres pares que votassem favoráveis. Com a palavra o 

vereador Paulo Chagas, que após cumprimentar a todos, teceu comentários sobre 

suas indicações, onde solicita a implantação de tempo integral no CEIM Paraiso 



332 
 

Infantil, situado Bairro Bonsucesso. Disse ser algo importante, pois gera, gera 

melhores oportunidades para a s mães e confiabilidade no trabalho, sando que seus 

filhos estão sendo bem cuidados. Após falou sobre a implantação do ensino 

fundamental na escola família agrícola do Distrito de Nestor Gomes. Fazendo uso da 

palavra o vereador Ajalirio Caldeira, que após pedir dispensa das formalidades, 

destacou suas indicações, onde solicita a perfuração de poço artesiano no vilarejo do 

KM 37, situado na rodovia 381, Distrito de Nestor Gomes (nas imediações do bar da 

margarida). E Construção de abrigo nos pontos de ônibus situados ao longo da rodovia 

381 – Miguel Curry Carneiro. Com a palavra o vereador Jozail do Bombeiro, que após 

cumprimentar a todos, fez menção a suas indicações onde solicita o Término do 

recapeamento asfáltico da Avenida Presidente Costa e Silva, localizada no Bairro 

Santo Antônio, bem como recuperação do trecho asfaltado. Disse que mora em uma 

rua que foi feito o calçamento pelo ex-prefeito Amocim Leite, e nunca deu algum 

problema se quer nessa rua. Após falou sobre a criação ou extensão de linha de 

ônibus para atender o Bairro Ayrton Senna aos finais de semana e feriados.  Deixando 

seu apelo. Após o Sr. Presidente submeteu em Votação. Sendo aprovado por 

unanimidade as Indicações de nºs 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 

800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810 e 811/2018. Requerimento nº 

068/2018, 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 0070007010.1751201011.053 – implantação da coleta seletiva do lixo 

urbano da Lei 1.647/2017. Com a palavra a vereadora Jaciara Teixeira, após pedir 

dispensa das formalidades, disse que esta questionando a prefeitura sobre o que ela 

tem feito com o Orçamento Municipal. E o que o próximo a ser questionado será a 

respeito do Meio Ambiente. Após solicitou os votos dos nobres vereadores. Após o Sr. 

Presidente submeteu em Votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento 

nº 069/2018, de autoria dos vereadores Jorge Recla e Aquiles Moreira que solicita as 

seguintes providências: Envie a esta casa de Leis relatório pormenorizado dos gastos 

realizados com a reconstrução asfáltica da rua da graça, situada no Bairro Santo 

Antônio, contendo indispensavelmente o seguinte: cópia das notas fiscais e dos 

recibos de pagamentos. Com a palavra o vereador Jorge Recla, que após pedir 

dispensa das formalidades, disse estar solicitando o prefeito às copias das notas ficais, 

e recibo de pagamentos. Disse que a GSF fez duas vezes os seu trabalho em tapar 

buracos e que o dinheiro não foi ressarcido aos cofres do Município, e que no entanto 

será pois foi apurado pela CPI. Disse que veio uma nova empresa e que refez da base, 

tendo como garantia o prazo de 5 (cinco) anos,  e que se com apenas 30 (trinta) dias 

tudo se desfez, com 5 (cinco) anos  não haverá mais nada. Após falou que a denuncia 

que será feita pelo mesmo juntamente com o vereador Aquiles Moreira se trata de uma 

precaução para que essa empresa devolva os recursos ou revolva os serviços. Após 

solicitou votos favoráveis dos nobres pares. Após o Sr. Presidente submeteu em 



333 
 

Votação, sendo aprovado por unanimidade. Discussão e votação, em Turno Único, 

Projeto de Lei nº 035/2018, do Poder Executivo, que “AUTORIZA ABRIR CRÉDITOS 

ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS‟”, com parecer 

favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e 

Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Com a palavra o 

vereador Jorge Recla, que após pedir despensa das formalidades, disse que esse 

Projeto causou um grande desentendimento, tanto nesta Casa como nas Redes 

Sociais, e que de forma evocada algumas pessoas disseram que os seus vereadores 

haviam rejeitado esse projeto, quando esse projeto ainda tramitava nesta Casa.  Disse 

que foi solicitada a presença do Secretario de Educação, o Sr. José Adilson, 

juntamente com a Srª. Luzia. Dizendo serem pessoas corretíssimas e que explicaram a 

veracidade dos fatos. E que São Mateus não perder esse recurso. Disse ter colocado 

esta Casa a disposição do Secretario de Educação para qualquer projeto que o mesmo 

queira enviar, e que havendo algum com a necessidade de urgência é apenas estar 

comparecendo nas segundas-feiras para as reuniões das Comissões. Em seguida 

disse que a verdade sempre irá se sobressair sobre a mentira. Após o Sr. Presidente 

submeteu em Votação, sendo aprovado por unanimidade. Discussão e votação, em 

Turno Único, Projeto de Lei nº 037/2018, do Poder Executivo, que “DISPÕE SOBRE 

A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER À 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS 

TERMOS 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”, com parecer favorável da Comissão de Constituição, 

Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento 

e Fiscalização. Após o Sr. Presidente submeteu em Votação, sendo aprovado por 

unanimidade. Discussão e votação, em Turno Único, Projeto de Lei nº 038/2018, do 

Poder Executivo, que “AUTORIZA ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS 

SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, com parecer favorável da 

Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação e 

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Após o Sr. Presidente submeteu 

em Votação, sendo aprovado por unanimidade. Discussão e votação, em Turno Único, 

Projeto de Lei nº 039/2018, do Poder Executivo, que “ALTERA A LEI MUNICIPAL 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”, com parecer 

favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e 

Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Após o Sr. Presidente 

submeteu em Votação, sendo aprovado por unanimidade. Discussão e votação, em 
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Turno Único, Projeto de Lei nº 044/2018, do Poder Legislativo, que DÁ A ATUAL RUA 

PROJETADA 09 (VIA LOCAL) SITUADA NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VITÁ, NO 

BAIRRO AVIAÇÃO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA WENNETHO AGUIAR SANTOS”, 

Autoria: Jozail do Bombeiro, com 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 em Votação, sendo 

aprovado por unanimidade. Discussão e votação, em Turno Único, Projeto de Lei nº 

045/2018, do Poder Legislativo, que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DO CEIM – 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO”, Autoria: Jozail 

do Bombeiro, 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 

057/2018, do Poder Legislativo, que “INSTIUI O BANCO DE IDEIAS LEGISLATIVA, 

NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”, Autoria: Jozail do Bombeiro, com parecer favorável da Comissão de 

Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Com a palavra o 

vereador Jozail do Bombeiro, que após pedir dispensa das formalidades, informou que 

esse Projeto é para facilitar e estar trazendo de volta a aproximação do povo, que já 

esta tão descrente da politica. Sendo uma ferramenta para aproximar mostrando que 

ainda a solução. 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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