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Ata nº 055/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de 

dezembro 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. Após o Sr. Presidente solicitou que o Secretario fizesse a leitura da Pauta do 

Dia. Leitura da Ata de nº 53 e 54/2018, 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° 610/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n°1842/2018, 

que encaminha resposta das Indicações nºs 878 à 899/2018, de autoria dos 

Vereadores: Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda 

Mendonça, Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge 

Recla, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. Leitura do expediente OF/SEMUS/GAB N° 

1527/2018, da Secretaria de Saúde, protocolizado sob o n°1854/2018 que encaminha 

Resposta da Indicação nº 794/2018, de autoria do Vereador: Aquiles Moreira. Leitura 

do expediente OF/SEMUS/GAB N° 1528/2018, da Secretaria de Saúde, protocolizado 

sob o n°1855/2018 que encaminha Resposta da Indicação nº 805/2018, de autoria do 

Vereador: Jerri Pereira. Leitura do expediente OF/SEMUS/GAB N° 1537/2018, da 

Secretaria de Saúde, protocolizado sob o n° 1856/2018 que encaminha Resposta da 

Indicação nº 861/2018, de autoria do Vereador: Aquiles Moreira. PODER 

LEGISLATIVO: Leitura do expediente, ofício protocolado sob nº 1831/2018, de autoria 

do Vereador Antônio Luis Cardoso, solicitando espaço no Pequeno Expediente da 

Sessão Ordinária do dia 18 de Novembro de 2018, para que o Senhor Oscar Ferreira 

de Oliveira Neto – Ativista, possa fazer uso da Tribuna para proferir pronunciamento 

sobre a realização do Festival de Teatro do Município de São Mateus. Indicações nºs 

900 e 901/2018 de autoria do vereador Sr. Ajalírio Caldeira, que solicita: Reitera a 

Indicação de nº 146/2018, que diz respeito à extensão de rede elétrica com instalação 

de postes com luminárias na Vila do Km 34 da rodovia BR 381, Comunidade Nova 

Aymorés. E Reitera a Indicação de nº 384/2018, que diz respeito à extensão de rede 

elétrica com instalação de postes com luminárias na rodovia BR 381 (trecho 

compreendido entre os Kms 44 e 47). Indicações nºs 902 e 903/2018 de autoria do 

vereador Sr. Antônio Luis Cardoso, que solicita: Reitera a Indicação de nº 686/2018, 

que diz respeito à capina e limpeza da Rua Santa Inês (trecho compreendido entre as 

Avenidas João XXIII e Cricaré). E Capina e limpeza das ruas do Bairro Cacique. 
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Indicações nºs 904 e 905/2018 de autoria do vereador Sr. Aquiles Moreira, que 

solicita: Reitera a Indicação de nº 021/2018, que diz respeito ao término do calçamento 

da Avenida Maria Calixto Conceição e calçamento da Rua Santo Antônio dos Santos, 

situadas no Bairro Bonsucesso II. E Reitera a Indicação de nº 193/2018, que diz 

respeito à ampliação e reforma do prédio do CEIM „Paraíso Infantil‟ situado no Bairro 

Bonsucesso. Indicações nºs 906 e 907/2018 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto 

Gomes Alves, que solicita: Reitera a indicação de nº 004/2018, que diz respeito à 

capina e limpeza da margem do calçadão situado no Bairro Cohab. E Reitera a 

indicação de nº 196/2018, que diz respeito à recapeamento asfáltico da rua Arcebino 

Santos, situada no Bairro Sernamby. Indicações nºs 908 e 909/2018, de autoria do Sr. 

Francisco Amaro, que solicita: Reparo da pavimentação asfáltica da Rodovia 

Othovarino Duarte Santos (nas imediações do ponto de ônibus localizado ao lado 

Centro de Vivência „Amélia Boroto‟), no Bairro Sernamby. E Ampliação e reforma da 

escola Pluridocente Municipal “São Jorge”, situada na Comunidade São Jorge 

(Rodovia São Mateus à Boa Esperança). Indicações nºs 910 e 911/2018 de autoria da 

Srª. Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Reitera a Indicação nº 482/2018, que diz 

respeito à reforma e manutenção do centro de vivência „Amélia Boroto‟, 

compreendendo os equipamentos de ginástica, quadra poliesportiva e o parquinho. E 

Reitera a Indicação nº 543/2018, que diz respeito à aquisição de aparelhos medidores 

de pressão arterial e de glicose para uso das técnicas de enfermagem que 

acompanham pacientes nas viagens para outros municípios. Indicações nºs 912 e 

213/2018 de autoria do Sr. vereador Jerri Pereira, que solicita: Construção de rede de 

esgoto na Comunidade Urussuquara, Distrito de Nativo de Barra Nova. E Aquisição de 

área de terra na Comunidade Urussuquara, para construção de Centro de Vivência. 

Indicações nºs 214 e 215/2018, de autoria do Sr. vereador Jorge Recla, que solicita: 

Reparo do Calçamento da Rua das Oliveiras, situada no Bairro Aroeira. E 

Manilhamento e aterro do valão situado na Rua 11, que interliga os bairros Bonsucesso 

I e II. Indicações nºs 916 e 917/2018, de autoria do Sr. vereador de autoria do 

Vereador Jozail Fugulim, que solicita:  Pavimentação da Rua Montanha, situada no 

Bairro Guriri. E Patrolamento e limpeza da rua que liga a Avenida Portugal, no Bairro 

Novo Horizonte, ao Bairro, Nova São Mateus. Requerimento nº 074/2018, de autoria 

do vereador Aquiles Moreira que solicita as seguintes providências: Reitera o 

Requerimento de nº 010/2008, que diz respeito ao fornecimento de cópia do boletim de 

ocorrência, bem como do laudo da perícia técnica da polícia civil, referente ao furto de 

computadores e do servidor onde eram armazenados os dados digitais da Câmara 

Municipal de São Mateus, ocorrido na madrugada entre os dias 15 e 16 de fevereiro de 

2018. DIVERSOS: Leitura do Expediente Caixa Econômica Federal, por meio da 

Gerente Executiva e Negocial de Governo – Vitória/ES Srª Andressa Stelzer da Cruz, 

notificação à esta Casa de Leis, o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 

31/10/2018, no valor de R$128.093.72 (Cento e vinte e oito mil e noventa e três reais e 

setenta e dois centavos), na conta vinculada ao Termo de Compromisso PAC 



401 
 

MCIDADES 0352711-34/2011, firmado com o Município de São Mateus, assinado em 

28/10/2011, no âmbito do Programa PPI FAVELAS, sob a gestão do Ministério das 

Cidades, que tem por objeto “Obras de Infraestrutura Produção de 114 UH pelo OGU 

equipamentos comunitários (01 praça, 01 quadra poliesportiva e 01 centro)”. Leitura do 

Expediente Caixa Econômica Federal, por meio da Gerente Executiva e Negocial de 

Governo – Vitória/ES Srª Andressa Stelzer da Cruz, notificação à esta Casa de Leis, o 

crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 14/11/2018, no valor de 

R$243.750,00 (Duzentos e quarenta e três mil e setecentos e cinqüenta reais), na 

conta vinculada ao contrato de Repasse nº 838165/2016, firmado com o Município de 

São Mateus, assinado em 14/12/2016, no âmbito do Programa Esporte e Grandes 

Eventos Esportivos, sob a gestão do Ministério do Esporte, que tem por objeto 

“Construção de Quadra Poliesportiva no Distrito de Nestor Gomes – Comunidade São 

Pedro”. Leitura do Expediente Caixa Econômica Federal, por meio da Gerente 

Executiva e Negocial de Governo – Vitória/ES Srª Andressa Stelzer da Cruz, 

notificação à esta Casa de Leis, o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 

30/10/2018, no valor de R$100.000,00 (Cem mil reais), na conta vinculada ao contrato 

de Repasse nº 825861/2015, firmado com o Fundo Municipal de Saúde de São 

Mateus, assinado em 31/12/2015, no âmbito do Programa Aperfeiçoamento do SUS, 

sob a gestão do Ministério doa Saúde, que tem por objeto “Ampliação de Unidade de 

Atenção Especializada em Saúde”. Leitura do Expediente Caixa Econômica Federal, 

por meio da Gerente Executiva e Negocial de Governo – Vitória/ES Srª Andressa 

Stelzer da Cruz, informamos à esta Casa de Leis, o crédito de recursos financeiros, 

sob bloqueio, em 26/11/2018, no valor de R$246.498,00 (Duzentos e quarenta e seis 

mil e quatrocentos e noventa e oito reais), na conta vinculada ao contrato de Repasse 

nº 825751/2015, firmado com o Fundo Municipal de Saúde de São Mateus, assinado 

em 31/12/2015, no âmbito do Programa Aperfeiçoamento do SUS, sob a gestão do 

Ministério doa Saúde, que tem por objeto “Reforma de unidade de Atenção 

Especializada em Saúde”. Ao termino da leitura o Sr. Presidente fez a Leitura do ofício, 

onde os vereadores infrafirmados nos usos de suas atribuições legais 

consubstanciados  no que preceitua o Art. 158, inciso 4°, do Art. 160 do Regimento 

Interno desta Casa Legislativa, requerem que seja incluído na Ordem do Dia, da 

Sessão ordinária do dia 18 de dezembro de 2018, para a votação de imediato do 

Projeto de Lei 062/2018, que altera o paragrafo 5°, acrescidos os incisos, 7° e 8°  do 

§6° do Art. 1°. Altera os parágrafos, 1° do Art. 2°, acrescenta os incisos, 5°, 15°, 16°, 

17°, 18°, 19°, 20° e 21°. E os parágrafos 5°, 6°, 7° e 8°.  E altera os parágrafos, 1° e 4° 

do Art. 3°. Inclui o Art. 4° -A, e seu paragrafo único da Lei Municipal 939/2010, de 3 de 

dezembro de 2010, de autoria do Pode Legislativo. Assinado por todos os Srs. 

Vereadores. Sendo deferido pelo Sr. Presidente. Após o Sr. Presidente suspendeu a 

Sessão, para que as Comissões pertinentes pudessem dar seu parecer. Ao 

Retornarem os trabalhos o Sr. Presidente Fez a Leitura do expediente, ofício 

protocolado sob nº 1831/2018, de autoria do Vereador Antônio Luis Cardoso, 
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solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 18 de 

Novembro de 2018, para que o Senhor Oscar Ferreira de Oliveira Neto – Ativista, 

possa fazer uso da Tribuna para proferir pronunciamento sobre a realização do Festival 

de Teatro do Município de São Mateus. Sendo deferido pelo Sr. Presidente. Com a 

palavra o Senhor Oscar Ferreira de Oliveira Neto, que após cumprimentar a todos, fez 

menção a cultura na cidade de São Mateus, dizendo que a cidade tem historia, historia 

na sua cultura, historia em sua arte, historia no folclore e que o grande tendão na 

historia da cultura mateense foi o festival nacional de teatro. Disse que o festival é de 

múltiplas linguagens, e que se entende que a cultura faz parte do desenvolvimento do 

turismo de São Mateus. Sendo que a cultura sozinha gera em torno de 8% do pib. 

Gerando renda e empregabilidade. Em seguida disse que um artista é um profissional 

tão digno quanto outro qualquer. Que qualquer profissional tem suas possibilidades 

jurídicas e a cultura ficando sempre como o patinho feio da história, como se o 

profissional não tivesse família, e que não precisasse sobreviver de seu emprego, 

emprego digno de desenvolver cultura, desenvolver arte. Em seguida informou que 

sobre p beneficio que o festival poderá promover, em troca com as comunidades, pois 

esse festival tem o caráter de intinerâcia, e que 5 bairros periféricos serão beneficiados 

com oficinas, e com apresentações teatrais, que os festivais noturnos aconteceram no 

Porto mas que no enteando haverá uma diversificação muito grande. Disse que haverá 

5 diversidade de formação, de interpretação, de perna de pau, de boneco, de mascara, 

para estar proporcionando a comunidade um contato direto  com o saber com a 

sensibilidade e a percepção. Que a arte é a terapia é religião, religião porque arte é 

amor, dedicação. Disse que em são Mateus se precisa de um teatro, que tinham 8 

grupos de teatro quando funcionava o Cine Teatro Shopping, onde iam para diversos 

lugares do Brasil, valorizando a cultura mateense. Informou que o festival era para ter 

ocorrido em dezembro, o que não aconteceu, e que se precisa de uma suplementação 

orçamentaria, pois o projeto esta no valor R$ de 178.000,00 (centro e setenta e oito mil 

reais).  Com doze grupos de teatro, treze oficinas, sendo vinte e três apresentações 

teatrais, e que precisa ser valorizado pelos pares desta Casa. O mesmo disse ter a 

humildade de vir pedir e a ousadia em acreditar que os nobres edis poderão ajudar 

nesse processo. Tendo a parte a vereadora Jaciara Teixeira, que indagou perguntando 

qual a solicitação do mesmo diante a Câmara. Em resposta o Sr. Oscar Ferreira de 

Oliveira Neto disse que conforme lhe foi passado pela Secretaria de Cultura, se não 

houver um repasse de recurso para a realização desse recurso, dando como exemplo 

como ocorreu com o moto clube, não será possível haver a apresentação teatral. Que 

o evento ocorreria no dia 8 de dezembro sendo postergado para fevereiro. Onde lhe foi 

informado a estar procurando esta Casa de Leis. Com a palavra o vereador Antônio 

Luis Cardoso, que perguntou se a Secretaria de Cultura informou ao mesmo para estar 

procurando esta Casa. Em resposta o Sr. Oscar Ferreira de Oliveira Neto, disse que 

antes da impossibilidade da prefeitura locar recursos para a realização do festival que 

já estava orçado e aprovado em sua estrutura física, com tenta iluminação, palco, 
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custos específicos de equipamentos, como estar efetuando pagamentos aos artistas, 

sendo 4 grupos nacionais, onde cada grupo fará duas apresentações, a R$7.000,00 

(sete ml reais), quatro grupos estaduais a 4.000,00 (quatro mil reais) e quatro grupo 

locais a R$ 3.000,00 (três mil reais), todos fazendo duas apresentações. Voltando com 

a palavra o vereador Antônio Luis Cardoso perguntou com o que Município estará 

entrando. Em resposta o Sr. Oscar Ferreira de Oliveira Neto, disse que será com 

recurso material, mais o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil), mas que, no entanto com 

esse valor não será possível realizar o festival. Com a palavra a vereadora Jaciara 

Teixeira, onde que disse que foi aprovado nesta Casa o Orçamento para 2019, e que 

no Orçamento da Secretaria de Cultura, tem para a realização do Festival Nacional 

Teatro de Rua para o ano de 2019, o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil), sendo 

para o festival de teatro e para Manutenção e Apoio de Promoção de Festividades, de 

Projetos Artísticos e Culturais Folclóricos, sendo orçado o valor de R$1.246.000,00 (um 

milhão, duzentos e quarenta e seis mil reais), sendo que para outros tipos de serviços, 

como para terceiros, R$ 130.000,00 (centro e trintas mil), Terceiro pessoas jurídicas o 

valor de R$ 1.115.000,00 (um milhão, cento e quinze mil), dentro da rubrica de 

Manutenção e Apoio da Promoção de Festividades, Projetos Artísticos, Culturais e 

folclóricos. Disse que se pode discutir sobre o assunto no decorrer do próximo ano, 

mas que, no entanto se tem que cobrar da prefeitura, pois foi aprovado esse 

orçamento para o próximo ano. Voltando com a palavra p Sr. Oscar Ferreira de Oliveira 

Neto, disse que como o festival será em fevereiro, então poderá ser usado esse valor, 

tendo sido aprovado para o ano de 2019. Em ato continuo, o Sr. Presidente disse há 

uma empresa contratada pela prefeitura (estrela show), onde a mesma a 45 dias atrás 

recebeu cerca de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), e que a muitos anos essa 

empresa pertence ao prefeito Daniel, onde a Laranjas, e que dessa forma tem se 

aplicado de forma errada o dinheiro. Disse que em conversa com um amigo falaram 

que a ABAVAN faz tudo de festas, como a festa da cidade, que movimentas milhões, e 

já que a Abavan tem toda a facilidade de estar capitando dinheiro para realização de 

festas, e que não prestam contas para esta Casa de Leis, indagou porque não a 

Abavan encampar também esse Projeto, já que tem tantas facilidades para estar 

arrecadando recursos. Voltando com a palavra o Sr. Oscar Ferreira de Oliveira Neto, 

dizendo que fica muito feliz em saber do orçamento, sabendo a Secretaria de Cultura 

já tem a possibilidade ativa, e que esta Casa cumpriu esse papel. Com a palavra o 

vereador Francisco Amaro, que após cumprimentar a todos, disse que é importante 

estar se reunindo com o prefeito, e que não se pode negar que o município já ajudou e 

colocou a disposição para ajudar novamente. Dizendo ser visível, que quando se fala 

que há um milhão e pouco mais no orçamento, se trata de uma previsão para que se 

arrecade no ano de 2019, e não que tenha lá esses um milhão disponível na conta 

para estar ajudando. Após se colocou a disposição para poder estar intermediando a 

conversa com o prefeito. Em seguida o Sr. Oscar Ferreira de Oliveira Neto, agradeceu 

a oportunidade. Ato continuo o Sr. Presidente destacou um convite enviado a esta 
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Casa de Leis, sendo entregue pelo Líder do prefeito, onde a empresa ADMA convida 

aos nobres pares para a inauguração da Loja Mineirão Atacado e Varejo, aos dias 21 

de dezembro de 2018, sexta-feira em São Mateus, as 10h. Tendo a parte o vereador 

Doda Mendonça, diz que o convite foi feito a todos os vereadores, não havendo 

nenhum convite individual. Após o vereador Francisco Amaro informou que o convite 

foi enviado ao gabinete do prefeito, ao qual estendeu para esta Casa de Leis. Ato 

continuo o Sr. Presidente passou para o Grande Expediente: Com a palavra a 

vereadora Jaciara Teixeira, que após cumprimentar a todos, teceu comentários a 

respeito do Projeto que será votado nesta Sessão, sendo o Projeto que solicita 

autorização da Câmara, para estar fechando contrato com a Cesan, no que se refere a 

água. Informou ser favorável ao Saae, e que ao se trata do atual prefeito, alegando que 

nenhum prefeito teve interesse em estar valorizando o Saae, que há problemas com a 

água, que não se tem um tratamento de esgoto, tendo um encanamento de 200 anos, 

que nunca foi trocado. E que uma empresa jamais pensará no ado social no que se 

refere água e esgoto, pois empresa quer lucro. No entanto a mês é umas estatal e têm 

condições, capacidade de estar fazendo o que se precisa ser feito.  Após informou que 

o Projeto de Lei que veio para esta Casa veio com vários problemas. Informou ter feito 

algumas Emendas que a seu ver eram importantes ao Projeto de Lei, sendo o mais 

importante e cobrada pela mesma, inúmeras vezes é o Plano Municipal de 

saneamento, pois o contrato só poderia ser fechado após a revisão do plano. Disse 

haver feito três Emendas para esse Projeto, Emendas pelas quais não foram aceitas 

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

Em seguida disse já saber o que irá acontecer quando o Projeto for votado nessa 

Sessão. Com a palavra o vereador Jozail do Bombeiro, que após cumprimentar a 

todos, disse que o Biênio esta acabando e que não avançaram, que conheceu o 

festival de teatro quando começou, sendo de grande importância, lamentou por estar 

inativo. Que espera que o prefeito se sensibilize, pois a verba para tal feito. Em 

seguida informou que no decorre desse ano, foi a Pinheiro, para estar conhecendo a 

barragem que foi construída no Município, sendo a maior barragem do Espirito Santo, 

contendo mais de 1 bilhão de metros cúbicos de água, construída pelo Governo do 

Estado. E que Jaguaré conta com mais de 150 pequenas barragens. Que em Nova 

Venécia mais de 400 barragens construídas entre o prefeito e os agricultores, e que 

para São Mateus, não há nada enviado pelo Governo referente a barragens como há 

para tantos outros Municípios. Deixando claro que o Governo do Estado em nenhum 

momento quis investir no Município de São Mateus. Com a palavra o vereador Paulo 

Chagas, que após cumprimentar a todos, informou que nesse momento esta sendo 

possível estar reparando as escolas como outras que nunca foram trocadas ser quer 

telhas. Que os alunos poderão obter melhor desenvolvimento, tendo mais qualidade de 

aprendizado. E que quando o assunto de trata de unidades de saúde é triste saber as 

dificuldades enfrentadas. Disse também que a população paga muito imposto, e que a 

duas coisas que caminham junto, direitos e deveres.  Após disse que a agua é o bem 
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mais precioso e que se derem uma volta pelo interior dará para ver quantas empresas 

foram feitas com a força do próprio agricultor, e que a agricultura tem caminhado 

sozinha, pois pouco recurso se tem recebido, Com a palavra o vereador Francisco 

Amaro que após cumprimentar a todos fez menção ao Projeto da Concessão do Saae 

a Cesan. Que conversou com a vereadora Jaciara, referente às Emendas e ao próprio 

plano de saneamento Municipal. Que há alguns dias atrás esteve no Saae e estava 

sendo finalizada a atualização do plano, independente do Projeto ser aprovado ou não 

por esta Casa, e que acredita que ficara pronto nesta data como foi solicitado por esta 

Casa. Que em seu entendimento jamais votara algum Projeto sem discutir a questão 

dos funcionários, pois os funcionários são de responsabilidade de Município, pois o 

Município pode fazer oi que quiser com o Saae, mas os funcionários precisam estar 

amparados. Em seguida pediu desculpa por não se fazer presente na reunião em que 

discutiram os Projetos que serão votados nessa Sessão. Que votaria sim no Projeto e 

nas Emendas da vereadora Jaciara, pois também teria feito as Emendas que a mesma 

fez, que manterá seu voto, mesmo sabendo que o Projeto cairá. Encerrando a sua fala. 

com a palavra o vereador Jorginho, que fez um Requerimento ao Executivo, aprovado 

pelos pares desta Casa. Sendo o requerimento de nº 063/2018, e que o Secretario de 

Finanças em Resposta encaminhou todo o relatório. Pois foi solicitou a prestação de 

contas de 2017/2018, sobre arrecadação dos royalties do petróleo, e que caso alguém 

da plateia tivesse interesse poderia estar procurando a Secretaria Legislativa. Que em 

2017 o Município arrecadou em 12 meses R$ 22.759.792,21 (vinte e dois milhões, 

setecentos e cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e dois reais e vinte e um 

centavos), e em 2018 até o mês de outubro, o valor de R$ 26.884.612,53 (vinte e seis 

milhões, oitocentos e oitenta e quatro mi, seiscentos e doze reais e cinquenta e três 

centavos). E que comparando os dois anos, há um aumento de 50% nos royalties, 

sendo o Valor aproximado de 12.000.000,00 (doze milhões) a mais para o Município. 

Que referente ao ano de 2017 falta o Secretário informa onde foi aplicado o valor de 

R$ 2.000.000,00 (dois milhões), e que em 2018, ate a presente data o valor de 

28.000.000,00 (vinte e oito Milhões) liquidado até o mês outubro. Tendo também um 

valor restante não informado a sua aplicação. E que solicitará a resposta do destino 

desta aplicação. Com a palavra o vereador Ajalirio, que após cumprimentara todos, 

externou sua gratidão a todos os funcionários desta Casa.  Como as boas vindas à 

nova Mesa Diretora para o próximo Biênio de 2019/2020. Em seguida fez menção ao 

Projeto, dizendo ser um Projeto polêmico e que não é fácil aprovar um Projeto dessa 

envergadura. Encerrando a sua fala. Ato continuo o Sr. Presidente disse que de todos 

os seus mandatos, esse teve um diferencial, pois conseguiram acabar com a 

estabilidade financeira, que foi direcionado o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões)  

para a questão do esgotamento fluvial de Guriri, e nem fica esse valor, sendo bem 

menos. Como a Emenda no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para a 

solução do problema no Mercado Municipal.  R$ 2.500.00,00 (dois milhões e meio) 

para adquirirem lâmpadas de leds.  Patrulha Mecanizada para tender o homem do 
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campo. Sendo iniciativas desta Casa.  E que se o prefeito no ano que vem mandar um 

Projeto apara estar solucionando o esgotamento fluvial de Guriri, esse Projeto passará 

com facilidade. E que essa Casa cumpriu com seu papel. Com a palavra o vereador 

Aquiles Moreira, dizendo que o Governador Casa Grande disse ter a intenção, pois nos 

Município onde a o Saae ficar com a autarquia Cesan, e que sobre Urussuquara, 

deveria se votar com o PDM do Município, onde será construído o Porto, pois pelo 

PDM, a área se chama São Mateus e não Linhares. Ato continuo o Sr. Presidente, fez 

menção ao Projeto que seria encaminho a esta Casa, e que esse Projeto não chegou, 

disse não entender o motivo da demora. Que vem perdendo para o Município de 

Linhares, pois no que se refere a industrias São Mateus vai ficando para trás. Com a 

palavra o vereador Francisco Amaro, dizendo que referente ao Projeto citado pelo 

Presidente, que após o recesso provavelmente chegará a esta Casa. Com a palavra o 

vereador Doda Mendonça, que após cumprimentar a todos, agradeceu pelo ano que 

passou, e que através do prefeito Daniel conseguiu levar algumas coisas para sua 

região. Após fez menção ao Projeto do Saae, dizendo que esta acompanhando, e que 

votará favorável ao mesmo. como foi favorável as Emendas da vereadora Jaciara 

Teixeira.  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  900, 901, 902, 903, 

904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916 e 917/2018; 

Aprovadas por unanimidade. Discussão e votação do Requerimento de nº 074/2018; 

o Sr. Presidente teceu comentários a respeito, dizendo que não respondeu ao primeiro 

requerimento pois é solicitado o boletim de ocorrência, o que ano é problema, mas 

quando se pede o laudo da pericia técnica da pericia civil, é um pouco complicado, pois 

esse laudo o mesmo também quer. Com a palavra o vereador Aquiles Moreira, dizendo 

que se preocupa, citando algo parecido em uma prefeitura de outro Munícipio. E que 

sua preocupação é no que se refere a pericia técnica, referente a vestígios, pois já 

deveria estar nesta Casa. Caso tenha sido feito. Pois já se passará um ano e nada 

esta sendo resolvido. Indagando que no dia em que aconteceu o fato, a policia Civil 

esteve nesta Casa, como a policia técnica também, dizendo que irá solicitar o laudo, 

não referente ao servidor, e sim da policia que esteve nesta Casa de Leis.  Após o Sr. 

Presidente submente em votação, sendo aprovado por unanimidade. Discussão e 

votação, em Turno Único, do Veto nº 002/2018, de autoria do Poder Executivo, Vetar 

Totalmente o Projeto de Lei n° 058/2018, datado de 30 de outubro de 2018, que 

“DISPÕE SOBRE A INTRODUÇÃO DE TEXTO INFORMATIVO IMPRESSO NO 

VERSO DOS CARNÊS DE PAGAMENTO DO IPTU, SOBRE DIREITO DE ISENÇÃO 

DE IMPOSTO, NOS CASOS PREVISTO EM LEI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, 

que recebeu parecer favorável das Comissão de Constituição, Justiça, Direitos 

Humanos, Cidadania e Redação. Câmara Municipal de São Mateus Estado do Espírito 

Santo.  Aprovado por unanimidade. O sr.  Presidente informou que após esta Sessão 

será convocada a Sessão Extraordinária. Discussão e votação, em Primeiro Turno, 
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do Projeto de Lei Complementar n° 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”, que recebeu parecer favorável das Comissões de 

Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Aprovado por 

unanimidade. Discussão e votação, em Primeiro Turno, do Projeto de Lei 

Complementar n° 006/2018, de autoria do Poder Executivo, que “ ALTERA 

REDAÇÃO DOS INCISOS IV, XV, E INSERE PARÁGRAFO ÚNICO AO ARTIGO 5º, 

ACRESCENTA INCISOS III, IV, V, DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1º, E INSERE § 4º A 7º 

AO ARTIGO 12 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 068, DATADA DE 30 DE AGOSTO DE 

2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, que recebeu parecer favorável das Comissão 

de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Aprovado por 

unanimidade. Discussão e votação, em Primeiro Turno, do Projeto de Lei 

Complementar n° 008/2018, de autoria do Poder Executivo, que “ ALTERA O CAPUT 

E O INCISO IV DO ART. 51 E INSERE O INCISO XI AO AT. 53 AMBOS DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 1.192, DATADA DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, que recebeu parecer favorável das Comissão de 

Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Aprovado por 

unanimidade. Discussão e votação, em Turno Único, do Projeto de Lei nº 007/2018, 

de autoria do Poder Executivo, que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO CELEBRAR 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO E SÃO MATEUS – ES 

COM O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO”, que recebeu parecer 

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

Redação. Com a palavra o vereador Jozail do Bombeiro, dizendo ser importante esse 

Projeto, deixando claro que foi eleito para votar correto, e que o Projeto é inconsistente 

em todos os aspectos. Destacando que votará contrario. Que votará favorável no 

próximo ano caso esse projeto venha de forma convincente. Com a palavra a 

vereadora Jaciara Teixeira, dizendo que as Leis precisam ser feitas para qualquer 

governante que estejam no Poder. Que se um Projeto de lei não esta agradando 

precisa ser feito Emendas, por isso estão nesta Casa. Com a palavra o vereador Doda 

Mendonça, solicitando que os nobres pares votem favoráveis. Para que se possa estar 

resolvendo os problemas, pois a população tem sofrido. Após o Sr. Presidente 

submeteu em votação. Sendo derrubado, tendo 6 votos contrários ao Projeto. 

Discussão e votação, em Turno Único, do Projeto de Lei n° 015/2018, do Poder 

Legislativo, que DÁ ATUAL TRAVESSA PROJETADA 01 SITUADA NO 

LOTEAMENTO RESIDENCIAL BURITIS II, NO BAIRRO AVIAÇÃO, A DENOMINAÇÃO 

DE “TRAVESSA ALTAMIRO PAULINO SODRÉ”, Autoria: Jozail do Bombeiro, que 

recebeu parecer favorável das Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, 

Cidadania e Redação. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação, em turno 
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único, do Projeto de Lei n° 043/2018, do Poder Legislativo, que DÁ ATUAL RUA 

PROJETADA 08 (VIA LOCAL) SITUADA NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VITÁ, NO 

BAIRRO AVIAÇÃO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA DOMINGOS QUEIROZ”, Autoria: 

Jozail do Bombeiro, que recebeu parecer favorável das Comissão de Constituição, 

Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação.   Aprovado por unanimidade. 

Discussão e votação, em Turno Único, do Projeto de Lei n° 044/2017, do Poder 

Legislativo, que DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, 

Autoria: Jozail do Bombeiro, que recebeu parecer favorável da Comissão de 

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

vereador Jozail do Bombeiro, que após pedir dispensa das formalidades, disse haver 

um distanciamento, havendo um descredito entre a população diante aos políticos. E 

que esse Conselho é para estar trazendo a população diante do Poder Executivo e 

legislativo. E estarem acompanhando os trabalhos. Aprovado por unanimidade. 

Discussão e votação, em Turno Único, do Projeto de Resolução n° 002/2018, do 

Poder Legislativo, que “FICA O CHEFE DO PODER LEGISLATIVO AUTORIZADO A 

CONCEDER ABONO NATALINO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, Autoria de todos os 

Vereadores, que recebeu parecer favorável das Comissões de Constituição, Justiça, 

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

Fiscalização. Aprovado em turno único. 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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