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Ata nº 025/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 10 (dez) dias do mês de julho 

de 2018 (dois mil e dezoito), às 18:00 (dezoito) horas, Reuniu-se na Câmara 

Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo, na sede da Câmara, sob a 

Presidência do Vereador Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, e Secretariado pelo 

Vereador Sr. Ajalirio Caldeira. O Sr. Presidente convidou a 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. Em ato continuo 

o presidente solicitou que procedesse a leitura dos expedientes que constou o 

seguinte: LEITURA DA ATA N° 024/2018.  Sendo esta aprovada pelo Sr. 

Presidente. PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 

333/2018, protocolizado sob o n° 962/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, 

que encaminha Resposta ao Requerimento nº 048/2018, de autoria da Vereadora: 

Jaciara Teixeira. PODER LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Lei n° 050/2018, que 

“DÁ AO ATUAL ESPAÇO LIVRE USO PÚBLICO 01, SITUADO NO LOTEAMENTO 

RESIDENCIAL VITÁ NO BAIRRO AVIAÇÃO, A DENOMINAÇÃO DE “PRAÇA 

CARLOS MENELLI”, do Poder Legislativo, Autoria: Jerri Pereira. Leitura do Projeto 

de Lei n° 051/2018, que “DÁ AO ATUAL ESPAÇO LIVRE USO PÚBLICO 01, 

SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL BURITIS II NO BAIRRO AVIAÇÃO, A 

DENOMINAÇÃO DE “PRAÇA MARIA CORREIA MONTEIRO”, do Poder Legislativo, 

Autoria: Jerri Pereira. Leitura do expediente, ofício protocolado sob nº 977/2018, de 

autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, solicitando espaço no Pequeno Expediente 

da Sessão Ordinária do dia 10 de julho de 2018, para que o Senhor Cristiano 

Sartório – Comandante da 1ª CIA Independente do Corpo de Bombeiro Militar possa 

fazer o uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre aquisição da 

nova viatura de combate a incêndio florestal, razão pela qual se torna justa a 

presente solicitação. Indicações nºs 447 e 448/2018 de autoria do vereador Sr. 

Ajalírio Caldeira, que solicita: Contratação de Médico Clínico Geral, para 

atendimento, em horário de expediente da Prefeitura, na Unidade de Saúde de 

Nestor Gomes – Km 41; e Construção de varanda na Unidade de Saúde de Nestor 

Gomes – Km 41, para melhor acomodação dos usuários. Indicações nºs 449 e 

450/2018 de autoria do vereador Sr. Antônio Luis Cardoso, que solicita: 

Pavimentação da Rua Renan Cardoso, situada no Bairro Residencial Park 

Washington; e Pavimentação da Rua Pedro Geraldino, situada no Bairro Residencial 

Park Washington. Indicações nºs 451 e 452/2018 de autoria do vereador Sr. Aquiles 

Moreira, que solicita: Construção de prédio para instalação da Unidade de Saúde da 

Comunidade Paulista; e Construção de campo „Bom de Bola‟ no Bairro Ayrton 

Senna. Indicações nºs 453 e 454/2018 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto 
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Gomes Alves, que solicita: Capina e limpeza das ruas e avenidas do Bairro Lago dos 

Cisnes; e Capina e limpeza das ruas do Bairro Cricaré. Indicação nºs 455 e 

456/2018 de autoria do vereador Sr. Doda Mendonça, que solicita: Recapeamento 

asfáltico da Avenida Principal do Bairro COHAB (situada nas proximidades do 

campo de futebol do ABC); e Construção de vestiário e instalação de alambrado no 

campo de futebol situado na Comunidade Dilô Barbosa, Distrito de Itauninhas. 

Indicações nºs 457 e 458/2018, de autoria do Sr. Francisco Amaro, que solicita: 

Disponibilizar ambulância para atendimento permanente na Unidade de Saúde do 

Bairro Litorâneo; e Implantação de unidade do CRAS (Centro de Referência de 

Assistência Social) no Bairro Litorâneo. Indicações nºs 459 e 460/2018 de autoria 

da Srª. Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Substituição da areia por grama 

sintética nos Centros de Educação Infantil Municipais; e Construção de redutor de 

velocidade na Avenida João Pinto Bandeira, em frente ao CEIM Carmelina Rios, no 

Bairro Carapina. Indicações nºs 461 e 462/2018 de autoria do Sr. vereador Jerri 

Pereira, que solicita: Capina e limpeza do terreno em torno da Unidade de Saúde 

situada no bairro ideal; e Reforma do campo de futebol society localizado no Centro 

de Vivência “Amélia Boroto‟. Indicações nºs 463 e 464/2018, de autoria do Sr. 

vereador Jorge Recla, que solicita: Perfuração de poço artesiano na Comunidade 

Santa Luzia - Palmitinho II; e Construção de Centro de Vivência na área de terra da 

municipalidade, situada na Rua Santa Rita, Loteamento São Miguel, no Bairro 

Aroeira (em frente à EMEF Professora Marizete Venâncio do Nascimento). 

Indicações nºs 465 e 466/2018, de autoria do Sr. Vereador Jozail Fugulim, que 

solicita: Sinalização com pintura de faixas de pedestre na Rua Zédio Bonomo, no 

Bairro Ideal (nas imediações da Escola Alphabeto); e Retirada da areia acumulada 

na Avenida Espera Feliz, lado norte, no Bairro Guriri. Indicações nºs 467 e 

468/2018, de autoria do Sr. Paulo Chagas, que solicita: Extensão do projeto 

„Campões do Futuro‟ para as comunidades rurais do município; e Envie a esta Casa 

Legislativa Projeto de Lei para funcionamento permanente de feira livre de produtos 

da agricultura familiar, duas vezes de por semana, na Praça Mesquita Neto. Moção 

nº 027/2018, de autoria do vereador Carlos Alberto, que solicita que seja 

consignado: VOTO DE PESAR aos familiares do Sr. CILAS MIRANDOLA VIANA, 

em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 16 de junho de 2018. Moção nº 

028/2018, de autoria do vereador Jozail do Bombeiro, que solicita que seja 

consignado: VOTO DE CONGRATULAÇÃO à 1ª COMPANHIA INDEPENDENTE 

DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – 

CBMES, pela passagem do „Dia Nacional do Bombeiro‟, ocorrido no dia 02 de julho. 

DIVERSOS: Leitura do Expediente OF/Nº 664/2018-tr/DGI/SE/MI, do Ministério da 

Integração Nacional SecretariaExecutiva Departamento de Gestão Interna, que 

informa sobre a liberação de recursos a esse Município, de intermédio da Ordem 

Bancária, datada de 07/06/2018, para crédito em conta corrente, agência do Banco 

do Brasil, referente ao cronograma de Desembolso do Convênio/Cadastro SIAFI/nº 
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693624, destinados a execução do objeto pactuado, conforme o processo nº 

59052.001242/2017-12, no valor de 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais). Leitura 

do Expediente OFICIO Nº 369/2018-PRM/SAM/GAB/1º OFICIO, do Ministério 

Público Federal Procuradoria da República no Município de São Mateus/ES, que 

encaminha ao Exmº Presidente da Câmara Municipal, para ciência, cópia do Oficio 

enviado ao Prefeito desta municipalidade, em que solicita informações no interesse 

do inquérito civil nº 1.17003.000169/2017-33, que apura a efetiva execução do Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB), aprovada pela Lei Complementar nº 

91/2014. Em ato continuo o Sr. Presidente fez menção a duas demandas, sendo 

essas os (Refis). Após o mesmo suspendeu a sessão por tempo indeterminado, 

para que as comissões permanentes desta Casa juntamente com o plenário 

pudessem discutir a respeito dos dois Refis que se encontram tramitando nesta 

Casa. Ao retornarem aos trabalhos desta Casa, o Sr. Presidente fez menção da 

presença do Tenente Coronel, Sr. Menegatti, do 13º Batalhão da Polícia Militar, 

juntamente com o Sr. Cristiano Sartótio – Comandante da 1º CIA Independente do 

Corpo de Bombeiros Militar. E que o Comandante Sartótio iria ter que se retirar 

devido a um compromisso em Vitoria, e que na próxima sessão se faria presente 

para estar recebendo a moção e estar falando a respeito da atuação do corpo de 

bombeiros. Em seguida o Sr. Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE: 

Concedendo ao Tenente Coronel Sr. Menegatti a oportunidade de fazer uso da 

tribuna. Com a palavra o Tenente Coronel, Sr. Menegatti, que após cumprimentar a 

todos fez menção ao 13º Batalhão, e através de Data Show fez demonstrações em 

estatísticas comparando o ano de 2013. O quantitativo de policiais diminuiu em 

primeiro de julho de 2018, pois era 332 policiais e atualmente apenas com a nova 

legislação 327, no enteando o efetivo existente é apenas de 262 policiais, dizendo 

não ser apenas para a cidade de São Mateus, para Conceição da Barra, Pedro 

Canário e Jaguaré. Disse que o quantitativo de policiais para atender o município de 

São Mateus (1ª companhia), contendo 98 (noventa e um) policiais para estar 

fazendo o patrulhamento, tendo em cerca de, 91, (noventa e um) bairros, 2ª 

companhia em Conceição da Barra contendo 36 policiais militares, fazendo 

patrulhamento em Ituanas, Braço do Rio, Pedro Canário, 3ª companhia, contendo 

apenas 22 (vinte e dois) policiais, 4ª companhia em Guriri, contendo 29 (vinte e n 

ove) Policiais.  E por fim, a 5ª companhia, em Jaguaré 33 (trinta e três), policiais. 

Após disse que não é a quantidade de policiais que se vê nas ruas, pois tem que 

levar em consideração as diversas escalas que os policiais estão submetidos. Em 

seguida fez menção a algumas sessões da policia militar, o que se poderia chamar 

de departamentos, sendo estes a P1, P2, P3, P4, P5, fazendo menção a função de 

cada. Após demostrou uma estatística com relação a furtos ocorridos entre 2017 e 

2018, de forma que não aumentou nem diminuiu. Roubos de veículos entre 2017 e 

2018, tendo uma queda considerável de 119 para, apenas 34. Após disse que 

acompanham os horários de maiores incidências para estarem reforçando o 
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policiamento. Em seguida fez uma demonstração por gráficos, a respeito dos 

acontecimentos ocorridos no decorrer do ano. Em seguida o mesmo disse que 

esses gráficos não são segredos, são dados públicos, estando disponíveis para a 

população.  Após fez menção sobre a constante presença da policias nas ruas, que 

em todos os dias se tem apreensão de drogas, e enumeras vezes prende um 

individuo, o mesmo é solto e ao decorrer de cinco dias o mesmo está sendo 

novamente preso pelos mesmos delitos. No entanto em estatísticas, comparadas ao 

ano de 2016 e 2018 houve uma melhora em todos os assépticos, dizendo que isso é 

o fruto do desempenho da policia militar nas ruas. Em seguida fez menção de 

Projetos sociais, pois os mesmo também é um meio de prevenção, tendo no 

batalhão os esportes de Karatê e Judô, e que até um tempo atrás havia Jiu-jítsu e 

capoeira, que por motivos técnicos tiveram que ser suspensos, e que o karatê teve 

um a campeonato nacional no Rio de Janeiro, e que foram levados cinco alunos, 

tendo voltado com medalhas, um em segundo lugar geral da categoria, como o outro 

que ficou em terceiro lugar da categoria, sendo os alunos Evandro e Catarina. E que 

se precisam buscar parcerias para estar dando continuidade ao projeto, pois a cerca 

de mais de 100 crianças na fila de espera, pois lá se forma o caráter de uma criança, 

disse que através do apoio dos professores buscam um meio de disciplinar essas 

crianças, e que uns dos critérios para essas crianças continuem no projeto é que 

elas estejam bem nas escolas, tendo boas notas e frequências. Fez menção ao 

professor Inácio que esta sempre atuante no bairro Vila Nova, atendendo mais de 

180 crianças de idades entre 6 a 17 anos, ensinado essas crianças a jogarem bola 

como a terem disciplina. Falou sobre as dificuldades encontradas, pois em muitas 

vezes os alunos precisam revezar chuteiras, e fez um apelo para aqueles que 

quiserem ajudar nos projetos sociais. Mencionou sobre a Prefeitura de São Mateus, 

onde a mesma tem colaborado, pois o professor Evandro é contratado da prefeitura, 

e o mesmo oferece seus serviços aula dentro do quartel, à prefeitura contratou o 

professor Inácio, dentre outros professores, e dentre essas ajudas também de 

equipamentos. Deixando seus agradecimentos ao prefeito Daniel juntamente com 

sua equipe. Em seguida fez menção a alguns projetos, pelos quais estão em 

andamento, sendo um deles aquisição e equipamento, tendo como parceria, o grupo 

cooperativo de segurança juntamente com a Câmara Municipal, e que existe uma 

verba que esta sendo redirecionada, sendo encaminhada para a prefeitura, após a 

prefeitura irá encaminhar para o conselho e após o conselho irá adquirir os 

equipamentos, que iram auxilia-los na sessão de inteligência como em outras 

sessões. Deixando registrado, seu agradecimento, ao presidente desta Casa, ao 

vereador Jozail do Bombeiro, como aos demais vereadores, por terem colaborado, e 

estarem tramitando bem. Após falou sobre a construção do ginásio, que já esta em 

andamento, pois já existe verba destinada para isto, e disse que este ginásio ajudará 

a intensificar o andamento da escolinha de futebol, ajudará ao asilo dos velhinhos 

para dentro do quartel, tendo também como intensão um a academia para essas 
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pessoas idosas poderem disfrutar, devidamente monitorados por profissionais. Após 

fez uso da palavra o vereador Jozail do Bombeiro, que disse que não se pode 

esquecer que para construção desse ginásio se teve parcerias de empresas 

privadas do município, como fora. Após parabenizou o Deputado Dr. Jorge Silva que 

direcionou essa pela emenda desde 2012. Voltando com a palavra o Tenente 

Coronel, Sr. Menegatti, que realmente não poderia deixar de agradecer ao Deputado 

Jorge Silva, pela emenda no valor de quase meio milhão. Em seguida informou que 

para que se aconteça um crime, é necessário três fatores, tendo que ter um 

agressor motivado, querendo cometer um crime, ter uma vitima em potencial e a 

oportunidade, e disse que não havendo qualquer um desses três fatores o crime não 

acontece, e embora segurança publica seja um dever do Estado, é uma obrigação 

de todos nós, pois quando você deixa de ser uma vitima em potencial você esta se 

resguardando. Em Seguida fez menção do Juizado itinerante, da Lei Maria da 

Penha. Após fez menção a Cabo Farina, pedindo para que a mesma viesse a 

levantar-se, dizendo que ao cabo faz um trabalho espetacular, de forma que não 

poderia deixar de menciona-la, já que a mesma faz um excelente trabalho, e através 

de slides, mostrou a atuação da mesma, onde encabeçou uma equipe, equipe que 

estavam de folga e foram participar da festa da “Samely”, que fez quatro anos de 

idade, e mesma sem ter parentes que sejam policiais desejou uma festa com a 

decoração da Policia Militar. Dando continuidade, o mesmo mencionou uma 

operação integrada, entre militares e civis, juntamente com os agentes da prefeitura, 

e através de um levantamento, dos locais que havia vias, de fato, homicídios, e 

através de abordagem e todos esses pontos conseguiram abordar uma pistola 

calibre 040, tendo como localidade Guriri, e disse que de imediato o meliante foi 

preso, após mencionou sobre a força tática apreendendo de armas no bairro Seac, 

informando que os policiais se encontram nas ruas, pois os mesmos são 

competentes, dizendo serem pessoas do bem, pessoas que buscam a paz social. 

Que muitas pessoas criticam, e que criticas são sempre bem vindas, mas que antes 

de criticarem, tomem conhecimento a respeito do que realmente se passas dentro 

do quartel, pois trabalhar com 20% a menos do efetivo, e conseguir os feito que se 

tem obtido, (dados  da Secretária de Segurança), tendo um índice bem melhor que 

ao ano de 2016 e 2017, porque tem feito um trabalho bem realizado, tendo 

conseguido seus objetivos. Encerrando assim a sua fala. Em ato continho o Sr. 

Presidente permitiu que os pares desta Casa fizessem perguntas caso os mesmos 

tivessem, permitindo em seguida ao publico. Fazendo uso da palavra o vereador 

Aquiles Moreira, que parabenizou a atuação da PM, e disse que na época em que 

atuava na Reserva Militar não havia esses projetos sociais que esta tendo no 

momento, dizendo que é louvável pois inteira a sociedade, pois a sim a sociedade 

vê a policia com outros olhos, e em seguida perguntou: “este projeto é feito no 

campo do Vila Nova, de que maneira se pode estender em outros bairros do 

município”? Voltando com a palavra o Tenente Coronel, Sr. Menegatti, que informou 
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que o campo da Vila Nova esta sendo utilizado pelo fato de que ainda não estar 

pronta a quadra do quartel, e que os professores precisam de apoio, pois o 

professor Inácio atende mais de 150 alunos e não recebe qualquer valor para tal 

feito, não tendo chuteira para dar para os alunos, não tendo lanches para oferecer, 

pois é uma população bem carente, e que poderiam marcar futuras reuniões, a 

respeito de medidas a serem adotadas e que quem ganha é a comunidade. Fazendo 

uso da palavra o Sr. Giliard, participante da plateia, que após cumprimentar a todos, 

fez menção aos números de policiais, sendo estes 266, mas não sendo o numero 

que esta nas ruas, então o mesmo perguntou qual a quantidade de efetivos nas ruas 

e se poderia dizer a respeito da Policia Civil. Voltando com a palavra o Tenente 

Coronel, Sr. Menegatti, que informou que, poderia informara quantidade de policiais 

nas ruas por dia, mas que não achava interessante, mas relatou de o numero 266, 

12 avos tem que entrar de férias todos os meses, os que estão de férias, e os que 

estão nas companhias tem as suas escalas. Falou sobre á Policia Civil, e disse que 

há uma grande parceria entre os mesmos, e que não existe outros batalhões que 

tenha a mesma parceria. Encerrando assim a sua fala. Fazendo uso da palavra o 

vereador Paulo Chagas, que fez menção a respeito da patrulha rural, e sobra a 

grande dificuldade encontrada nessas regiões, e que precisam ser acertadas essas 

dificuldades, pois esta entregue a mercê, a agora estando em safra muito mais, e 

que a população, as famílias dos interiores estão sofrendo muito. Voltando com a 

palavra o Tenente Coronel, Sr. Menegatti, que informou que, já tem em mentem 

relação as safras, e que estão estuando sobre esse assunto, estão buscando algo 

para estarem minimizando o sofrimento do produtor rural, e que foi conseguido 

cinquenta policiais para estarem ajudando na operação safra.  E após disse que teve 

que tirar um apatrulha rural, pois tiraria uma patrulha rural, ou tiraria uma viatura 

24h, pois atenderia cinquenta mil pessoas ou atenderia ao publico de cinco mil 

pessoas. Sendo essa escolha uma escolha provisória. Encerrando assim a sua fala. 

Em ato continuo o Sr. Presidente disse que dentre breves dias repassará para a 

policia militar o valor próximo de 50.000,00 (cinquenta mil reais),  para que se possa 

investir dentro da corporação, como esta Casa também estará ajudando a Policia 

Ambiental no valor de quase 40.000,00 (quarenta mil reais), como também ajudará a 

Policia Civil em sua reforma feita recentemente ao prédio. Dentre á Policia de Guriri 

como ao Corpo de Bombeiro. Após o Sr. Presidente mencionou sobre a declinação 

da fala dos nobre pares devido ao horário que se havia se estendido. Em seguida 

fez a seguinte leitura: Oficio enviado pelo Ministério Público Federal destinado ao Sr. 

Carlos Alberto Gomes, Presidente. da Câmara Municipal de vereadores. Rua Dom 

José Dalvint, 100 – Blocos 11 e 12, Santo Antônio, São Mateus/ES – Cep: 29941-

9000. Assunto? Encaminha documentos. Sr. Presidente. Cumprimentando-o, sirvo-

me de presente para encaminhar a Vossa Excelência, para ciência, cópia de ofício 

ao prefeito desta municipalidade. Atenciosamente, Jorge Munhós de Souza, 

Procurador da República. Ofício nº 368/2018 – PRM/SAM/GAB/1º Ofício. São 
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Mateus/ES, 21, de junho de 2018. A sua Excelência o Sr. Daniel Santana Barbosa, 

Prefeito, Prefeitura Municipal de São Mateus. Av. Jones Santos Neves, 70 - Centro,  

Cep:  29.930-9000 – São Mateus. Assunto: Solicita Informações. O Sr. Presidente 

interrompeu a Leitura e disse: “Quero um destaque vereadora Jaciara porque 

recentemente você pediu para que fosse encaminhado o projeto de Lei 

Complementar do Plano Municipal de Saneamento Básico, e discutimos o quanto 

esta está defasada, já há quatro anos, e eu acho que a vossa excelência na 

qualidade de Presidente da Comissão, poderia encaminhar uma copia desse ofício e 

sugerir ao prefeito para que ele faça um novo estudo e um novo realinhamento de 

valores, sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico”. Após prosseguiu a leitura. 

Senhor Prefeito, 1) No interesse do inquérito civil nº 1.17.003.000169/2017-33, que 

apura a efetiva execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSMB), 

aprovado pela Lei Complementar nº 91/2014, solicito a Vossa Excelência: i) que 

discorra sobre o que já foi feito pelo Poder Público Municipal para dar cumprimento 

às ações preliminares no PMSB como etapa inicial para o atingimento dos seus 

objetivos e metas. Responder com relação a cada ação preliminar a baixo transcrita: 

Institucionalização de Normas Municipais com designação dos entes responsáveis 

pelo planejamento, operação e fiscalização dos serviços; Criação dos entes públicos 

designados, com definição das atribuições e edição das normas de procedimento 

correspondentes – estas inclusive para os entes privados envolvidos quando for o 

caso; Criação dos mecanismos de controle da prestação dos serviços, 

preferencialmente incluído a participação da sociedade civil; Equacionamento da 

obtenção dos recursos necessários à implementação das obras, intervenções e 

ações previstas no plano de Saneamento Básico, possivelmente através da 

articulação com agentes regionais, estaduais e federais. ii) que faça um 

levantamento sobre o andamento das metas emergenciais e de curto prazo, prevista 

para conclusão até o ano de 2018 (conforme pág. 21do PMSB), descrevendo as 

obras e atividades já realizadas e estimando a porcentagem de serviço já alcançada 

com relação a cada um dos itens das tabelas em anexo, também extraída do Plano 

Municipal de Saneamento Básico. 2) Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para 

atendimento , destacando que a resposta pode ser construída em conjunto com  o 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, mas não exclusivamente, por quanto 

inaceitável que o Município de São Mateus esteja alheio ao planejamento e 

acompanhamento do serviço publico de saneamento Básico, do qual é titular. 3) 

Informo ainda que a resposta a este ofício, bem como eventual pedido justificado de 

prorrogação de prazo, podem ser encaminhados para o e-mail PRES-

prmsm@mpf.mp.br, dispensado o envio do original. Atenciosamente. Jorge Munhós 

de Souza, Procurador da República. Ao fim da leitura o Sr. Presidente disse: “Ele 

cobra ações que o município tratou em 2014, o que se foi colocado em prática até 

agora,  e ele nos certifica para que a Câmara tenha conhecimento, de que eles 

também não estão dormindo, e estão também cobrando, e em meu entendimento 

mailto:PRES-prmsm@mpf.mp.br
mailto:PRES-prmsm@mpf.mp.br
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para possamos estar também fazendo o nosso papel. Eu posso fazer na minha 

condição de presidente da Câmara, mas acho que a Presidente da Comissão faça 

um oficio, podendo estar com o Procurador desta Casa para ter auxílio, após estar 

encaminhando ao prefeito, sabendo quais foram e quais são as medidas que estão 

sendo tomadas para a questão do Plano de Saneamento Básico”. Fazendo uso da 

palavra a vereadora Jaciara Teixeira, que informou que já tinha feito à solicitação da 

revisão do plano, que também já havia feito este comentário nesta Casa desde o 

ano passado, sobre a questão das metas, nem as de saneamento e nem as de 

resíduos sólidos foram cumpridas, dizendo que o era para ser feito em 2014, 2015, 

2016, 2017 nenhuma das metas foram cumpridas, que já esta fazendo um 

encaminhamento, e que tem uma emenda, que falará na próxima sessão. 

Encerrando assim a sua fala. 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 nºs 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 

461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468/2018; Em Discussão: Com a palavra a 

vereadora Jaciara Teixeira, que após cumprimentar a todos fez menção a indicação 

de nº 459/2018, que solicita: Substituição da areia por grama sintética nos Centros 

de Educação Infantil Municipais; Disse que é de muita importância uma criança 

brincar com areia, mas devido a área onde essa areia  fica, não ser uma área 

coberta a um grande risco dessas crianças pegarem algum tipo de verme, pois a 

areia tem uma grande chance de passar contaminações. Após fez menção de 

alguns tipos de doenças oriundas dessa decorrência. Após fez menção da indicação 

460/2018, que solicita: Construção de redutor de velocidade na Avenida João Pinto 

Bandeira, em frente ao CEIM Carmelina Rios, no Bairro Carapina.  Dizendo que 

severa ser especificamente em frente ao Ceim Carmelina Rios, pois a rua passou a 

ter uma grande movimentação. Pedindo aos pares para votarem favoráveis.  

Encerrando assim a sua fala. Com a palavra o vereador Jorge Recla, que após 

cumprimentar a todos, fez menção as suas indicações, de nºs 463 e 464/2018, que 

solicita Perfuração de poço artesiano na Comunidade Santa Luzia - Palmitinho II; 

dizendo que é uma comunidade distância, e quando houve a seca eles sofreram 

muito. E Construção de Centro de Vivência na área de terra da municipalidade, 

situada na Rua Santa Rita, Loteamento São Miguel, no Bairro Aroeira (em frente à 

EMEF Professora Marizete Venâncio do Nascimento). Pedindo aos nobres pares 

que votem favoráveis. Com a palavra o vereador Paulo Chagas, que após 

cumprimentar a todos, fez menção sobre suas indicações, sendo essas de nºs 467 e 

468/2018, que solicita Extensão do projeto “Campeões do Futuro para as 

comunidades rurais do município; Dizendo que a juventude, as crianças do interior 

pouco gozam desses projetos”. Envie a esta Casa Legislativa Projeto de Lei para 

funcionamento permanente de feira livre de produtos da agricultura familiar, duas 

vezes de por semana, na Praça Mesquita Neto. Dizendo que a praça tem sido mal 
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utilizada, mal cuidada, e com os agricultores expondo seus produtos, gerando 

empregos será utilização será bom para ambos, tanto para os agricultores quanto 

para a praça. Pedindo assim votos favoráveis pelos nobres pares, encerrando assim 

a sua fala. Após o Sr. Presidente submeteu para VOTAÇÃO: Aprovado por 

unanimidade. Moção nº 027/2018, de autoria do vereador Carlos Alberto, que 

solicita que seja consignado: VOTO DE PESAR aos familiares do Sr. CILAS 

MIRANDOLA VIANA, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 16 de junho de 

2018. Em discussão: O Sr. presidente pediu permissão para estar tecendo 

comentários a respeito do Sr. Cilas, teceu comentários da idoneidade, do 

profissional, da pessoas exemplar que era o Sr. Cila. Após narrou um pouco da vida 

pessoal e profissional do mesmo. Após o Sr. presidente submeteu para VOTAÇÃO: 

Aprovado por unanimidade. Moção nº 028/2018, e autoria do vereador Jozail do 

Bombeiro, que solicita que seja consignado: VOTO DE CONGRATULAÇÃO à 1ª 

COMPANHIA INDEPENDENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CBMES, pela passagem do „Dia Nacional do 

Bombeiro‟, ocorrido no dia 02 de julho. Em ato Continuo o Sr. Presidente informou 

que na próxima sessão o Sr. Cristiano Sartório, comandante da primeira cia, se fará 

presente, pois o mesmo tinha um  compromisso em vitória. Após o Sr. Presidente 

submeteu para votação: Sendo aprovado por unanimidade. Em ato continuo o Sr. 

Presidente  convidou os nobres pares para a  Sessão Extraordinária, que terá após 

o termino desta. Para que tenha a votação da Redação Final, sobre os dois projetos 

a respeito do (Refis). Após submeteu para discussão e votação, em Turno Único 

Projeto de Lei nº 015/2018, do Poder Executivo, que “DISPÕE SOBRE A 

RECUPERAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS (REFIS) EM ATRASO, E ESTABELECE 

NORMAS PARA SUA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. Em ato continuo o presidente relatou que esse projeto sofreu 

Emenda. Fazendo a seguinte leitura: Emenda modificativa, nº 004/2018, ao 

Projeto de Lei 015/2018, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a Recuperação de 

Débitos Fiscais (Refis) em atraso, e estabelece normas para sua cobrança 

extrajudicial e dá outras providências”. A Comissão de Constituição e Justiça, de 

Direitos Humanos, Cidadania e Redação, em uma de suas prorrogativas que lhe são 

conferidas, requerem que, após a audição do plenário seja aprovada a seguinte 

Emenda Modificativa: Art. 1º. fica modificado o art. 2º do supracitado projeto se lei, 

que passa ter a seguinte redação: Art. 2º. O ingresso do contribuinte dar-se-á por 

opção do sujeito passivo, através de termo de Adesão (Anexo I), por 60 (Sessenta) 

dias a partir da data de publicação desta lei, dispensado de pagamento de taxa de 

serviços Administrativos, podendo ser prorrogado por ato do Prefeito (Decreto), a 

pedido da Secretaria de Finanças. (MR) Art. 2º. Os demais dispositivos 

permaneceram inalterados. Sala das Reuniões da Câmara municipal de São 

Mateus, Estado do Espirito Santo, aos 09 (nove) dias do mês de julho (07) de 2018 

(dois mil e dezoito). Assinados pelos vereadores: Aquiles Moreira, Jozail do 
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Bombeiro, Paulo Chagas e Jerri Pereira. Após o Sr. Presidente submeteu em 

VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade a emenda modificativa 004/2018, ao Projeto 

de Lei 015/2018. Em continuidade a leitura, Emenda Aditiva nº 005/2018, ao 

Projeto de Lei 015/2018, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a Recuperação de 

Débitos Fiscais (Refis) em atraso, e estabelece normas para sua cobrança 

extrajudicial e dá outras providências”. A Comissão de Constituição e Justiça, de 

Direitos Humanos, Cidadania e Redação, em uma de suas prorrogativas que lhe são 

conferidas, requerem que, após a audição do plenário seja aprovada a seguinte 

Emenda Aditiva: Art. 1º. Acrescenta ao §3º do s art. 2º do supracitado projeto de lei. 

Art. 2º. Inalterado... Art. 3º.  Deverá ser dada a ampla divulgação em todos os meios 

de comunicação durante todo o período se adesão ao programa municipal de 

Recuperação Fiscal. (NR) Art.2º. Os demais dispositivos permaneceram inalterados. 

Sala das Reuniões da Câmara Municipal de São Mateus, Espirito Santo, aos 05 

(cinco) dias do mês de junho (06) do ano de 2018 (dois mil de dezoito). Assinado 

pelos vereadores: Aquiles Moreira, Jozail do Bombeiro, Paulo Chagas e Jerri 

Pereira. Após o Sr. Presidente submeteu em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade 

a emenda Aditiva 005/2018, ao Projeto de Lei 015/2018. Em continuidade a leitura, 

Emenda Aditiva nº 006/2018, ao Projeto de Lei 015/2018, do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a Recuperação de Débitos Fiscais (Refis) em atraso, e estabelece 

normas para sua cobrança extrajudicial e dá outras providências”. A Comissão de 

Constituição e Justiça, de Direitos Humanos, Cidadania e Redação, em uma de suas 

prorrogativas que lhe são conferidas, requerem que, após a audição do plenário seja 

aprovada a seguinte Emenda Aditiva: Art. 1º. Acrescenta parágrafo único ao art. 10 

do supracitado projeto de lei que passa a ter a seguinte redação. Art. 10. ... 

Parágrafo único. O Poder Executivo encaminhará para a Câmara Municipal, após 

período de ingresso, relação com nome, CPF, CNPJ, valor total da divida, valor do 

acréscimo e o devido parcelamento. (NR). Art. 2º. Os demais dispositivos 

permanecerão inalterados. Sala de Reuniões da câmara Municipal de São Mateus, 

espirito Santo, aos 05 (cinco) dias do mês de junho (06) do ano de 2018 (dois mil e 

dezoito). Assinado pelos vereadores: Aquiles Moreira, Jozail do Bombeiro, Paulo 

Chagas e Jerri Pereira. Após o Sr. Presidente submeteu em DISCUSSÃO: Com a 

palavra a vereadora Jaciara Teixeira, que após pedir dispensa das formalidades, 

disse que deu a sugestão de fazer essa emenda, justamente pela discussão, de 

quem de fato adere ao Refis, considerando que este município já teve Refis em 

2010. 2011, 2012, 2013, 2015 e este ano sendo o próximo. Dizendo são sempre as 

mesmas pessoas? São sempre as mesmas empresas quem aderem? E que fez 

uma solicitação de quem foram os que fizeram os Refis anteriores e dando a 

sugestão se que se tenham conhecimento de quem de fato deixa de pagar 

esperando que o Refis aconteça, para que se tenham uma base de discussão para 

os próximos. Encerando assim a sua fala. Após o Sr. Presidente submeteu em 

VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade a emenda Aditiva 006/2018, ao Projeto de 
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Lei 015/2018. Após submeteu votação, o Projeto de Lei nº 015/2018, Com 

emendas. “DISPÕE SOBRE A RECUPERAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS (REFIS) EM 

ATRASO, E ESTABELECE NORMAS PARA SUA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Em DISCIUSSÃO: Com a palavra o vereador Jozail 

do Bombeiro, que após cumprimentar a todos, disse que a discussão desse projeto 

foi desgastante, e que caso esse projeto estivesse na pauta passada teria caído, 

pois não havia um entendimento com o parecer jurídico, por inconsistência do 

projeto, dizendo que então encontraram a alternativa. E deixou claro que nesta Casa 

se faz a coisas com bastante transparência, e responsabilidade. Encerrando assim a 

sua fala. Com a palavra o vereador Francisco Amaro, que após cumprimentar a 

todos, serenou que foi um projeto que trouxe muito debate, zelo, cautela, pois 

quando este projeto chegou a esta Casa não se teve o entendimento de todos os 

vereadores, e o mesmo como líder do governo disse que há momento em eu se 

precisa ir ate a exaustão, naquilo em que se buscam. Disse que nesta Casa foi feito 

um acordo de liderança, e que deforma coletiva e responsável, para que estivessem 

votando esse projeto. Após fez agradecimentos aos procuradores desta Casa, que 

deram parecerem em cima do projeto que chegou a esta Casa, como ao Dr. 

Marcelo, pois no decorrer do tempo entre conversas e discussões contribuiu muito 

para a votação desse projeto. Encerrando assim a sua fala. Com a palavra o 

vereador Jorge Recla, que após pedir dispensa das formalidades, fez uma pequena 

explanação, pois o mesmo foi relator da Comissão de Finanças, para este Projeto, e 

que ao chegar esse projeto houve o parecer negativo dos procuradores, o que os 

deixaram preocupado, mas que através de incentivos pelo o Presidente desta Casa, 

procuraram se aprofundar para se ter mais conhecimentos, até que aprovasse esse 

Refis, e que baseado na fala do Dr. Marcelo, baseado na ata (que esta em anexo ao 

projeto), baseado nos fatos que contem na ata após haver uma reunião nesta Casa, 

com o Secretario de finanças e a subsecretaria de finanças, após os fatos relatados 

entre a vereadora e os vereadores, e pela fala do procurador desta Casa, disse ter 

mudado o seu voto, pela aprovação desse projeto. Dizendo que este projeto veio 

para beneficiar os munícipes. Pedindo a todos os pares desta casa que votem 

favoráveis. Encerrando assim a sua fala. Após o Sr. Presidente submeteu em 

VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade o Projeto de Lei nº 015/2018, com Emendas 

em Turno Único. Em ato continuo o Sr. presidente fez uma correção a respeito da 

moção de nº 027/2018, onde a data do falecimento ocorreu em dezenove de junho 

de 2018. Após o Sr. Presidente submeteu para Discursão e votação, em Turno 

Único Projeto de Lei nº 018/2018, do Poder Executivo, que “INSTITUI O 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS PARA PESSOAS FÍSICAS E 

JURÍDICAS, NO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE, 

AUTARQUIA MUNICIPAL E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS”. Em ato continuo o Sr. 

presidente informou que este projeto é em Turno Único, com Emenda. Após fez a 

seguinte leitura: Emenda Modificativa nº 005/2018 ao Projeto de Lei nº 018/2018, 
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Poder Executivo. Que “Institui o programa de recuperação fiscal – Refis para 

pessoas físicas e jurídicas, no serviço autônomo de água e esgoto – Saae, autarquia 

municipal e dá outras providências”. A Comissão de Constituição e Justiça, de 

Direitos Humanos, Cidadania e Redação, em uma de suas prorrogativas que lhe são 

conferidas, requerem que, após a audição do plenário seja aprovada a seguinte 

Emenda Modificativa: Art. 1º Fica modificado o § 1º do art. 3º do supracitado projeto 

de lei, que passa ter a seguinte redação: Art. 3º. ... §1º O prazo para requerimento 

do parcelamento a que se refere o art. 1º. Será de 60 (sessenta) dias a partir da data 

de publicação desta lei, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da 

administração, por decreto. (NR). Art. 2º. Os demais dispositivos permaneçam 

inalterados. Sala de Reuniões da Câmara Municipal de São Mateus, Espirito Santo, 

aos 09 (nove) dias do mês de julho (07) do ano de 2018 (dois mil e dezoito). 

Assinado pelos vereadores: Aquiles Moreira, Jozail do Bombeiro, Paulo Chagas e 

Jerri Pereira. Após o Sr. Presidente submeteu para Discussão: Com a palavra o 

vereador Aquiles Moreira, que após pedir dispensa das formalidades, falou o quanto 

sofreu criticas, juntamente com o vereador Jozail do Bombeiro, por serem 

presidentes de comissões, Sendo um da Comissão de Justiça e o outro da 

Comissão de Finanças, e terem segurado o projeto, e deixou sua indignação, pois 

pessoas jugam sem conhecerem o regimento interno desta Casa,  dizendo que 

qualquer projeto que chegue a esta casa para beneficiar a cidade será segurado, e 

que o dever do parlamentar e discutir todos  os projeto. Encerrando assim a sua fala. 

Em seguida o Sr. Presidente submete em  VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade a 

Emenda Modificativa 005/2018, ao Projeto 018/2018.  Após o Sr. Presidente 

submeteu para Discursão e votação, em Turno Único, Projeto de Lei nº 018/2018, 

Com emenda, que “Institui o Programa de Recuperação Fiscal – Refis para pessoas 

físicas e jurídicas, no Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Saae, autarquia 

municipal e dá outra providências”. Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade o 

Projeto 018/2018, em Turno Único com Emenda.  Em ato continuo o Sr. Presidente 

fez menção ao prefeito, dizendo que o mesmo não é culpado no que se refere a 

administração publica, no que tange aos projetos estarem engavetados, pois essa 

irresponsabilidade partiu do procurador geral do município, sendo irresponsável por 

ter entrado com uma ação contra a pessoa do Carlos Alberto e não contra a câmara 

Municipal de Vereadores a qual representa.  Dizendo achar o procurador uma 

pessoa altamente incompetente. E que nenhum dos dois projetos estava em sua 

gaveta. Após o Sr. Presidente submeteu discussão e votação em, Turno Único 

Projeto de Lei nº 037/2018 que “TORNA DE UTILIDADE PÚBLICA O ROTARY 

CLUB DE SÃO MATEUS – ILHA DE GURIRI, DISTRITO 4410”, do Poder 

Legislativo, Autoria: Carlos Alberto Gomes Alves, com Parecer favorável da 

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

Submeteu em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a 

tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente Sessão, para constar, 



182 
 

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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