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Ata nº 045/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 23 (vinte e três) dias do mês de 

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

Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo, situada na Av. Dom José Dalvit, 

100 – Blocos 11 e 12 – Bairro Santo Antônio – Cep: 299441-670 -  Fone: (027) 3313-

9080, sob a Presidência do Vereador Sr. Jorge Recla, e Secretariado pelo Vereador Sr. 

Ajalirio Caldeira. O Sr. Presidente convidou o Vereador Doda Mendonça, 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 10 (dez) 

Srs. Vereadores: Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Francisco Amaro, 

Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla, Doda Mendonça, Jozail do Bombeiro e 

Paulo Chagas. Não se fazendo presente o vereador/Presidente Carlos Alberto. Em ato 

continuo o Sr.  Presidente solicitou que procedesse a leitura dos expedientes que 

constou o seguinte: PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/PMSM/FMAS N° 

1094/2018, protocolizado sob o n° 1500/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus 

Fundo Municipal de Assistência Social, que encaminha resposta da Indicação nº 

663/2018, de autoria do Vereador: Ajalirio Caldeira. Leitura do expediente 

OF/PMSM/SMGAB N° 515/2018, protocolizado sob o n° 1501/2018, da Prefeitura 

Municipal de São Mateus, que encaminha a essa Casa de Leis, para proceder à 

discussão e votação do Projeto de Lei nº 035/2018. “Ainda no momento da leitura, o 

Sr. Presidente submeteu em discussão e em votação, para que fosse ou não aprovado 

o em caráter de Urgência, Urgentíssima, conforme solicitado pelo Poder Executivo. 

Com a palavra o vereador Francisco Amaro, informou que solicitou para que fosse 

apresentando o requerimento a mesa diretora da Casa. Que esse Projeto de n° 

035/2018, é um recurso que vem do FNDE, dizendo que já esta na conta do Município, 

e que ao chegar nesta Casa, os trabalhos já estavam bem adiantados, não dando 

tempo de ir para a Leitura. Disse que apresentaria um requerimento para que esse 

Projeto pudesse estar sendo incluso na Ordem do Dia. Disse também que é apenas 

um credito adicional, sendo um dinheiro que vem do Governo Federal, e que já esta na 

conta, para a compra de um ônibus escolar. Que não se trata de nenhum recurso 

municipal. Em ato continuo o Sr. Presidente informou que em sua mesa não se 

encontra nenhum pedido. Voltando com a palavra o vereador Francisco Amaro, 

dizendo que precisa de duas coisas, a boa vontade para votar em caráter de a 

urgência e após o requerimento incluí-lo na Ordem do Dia, deixando esse apelo. Em 

ato continuo o Sr. Presidente informou que estão apenas discutindo se  é ou não de 

caráter de urgente, urgentíssima, e que ao receber o requerimento voltaram a discutir.  

Em seguida disse que o que é questionado é o Poder Executivo enviar esse Projetos 

encima da hora e querer que se vote rapidamente, e que por sua vontade deixaria para 

estar votando na próxima Sessão, conforme a aprovação do plenário. Em seguida 

submeteu em Votação. Permanecendo em caráter de Urgência, tendo 5 (cinco) votos a 
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4 (quatro)”. Em seguida o secretario prosseguiu a leitura do expediente. Leitura do 

Projeto de Lei n° 035/2018, de autoria do Poder Executivo, que “AUTORIZA ABRIR 

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, e 

encaminhado para as Comissões Pertinentes.  Leitura do expediente 

OF/PMSM/SMGAB N° 524/2018, protocolizado sob o n° 1502/2018, da Prefeitura 

Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei n° 1.688/2018. Leitura da Lei n° 

1.688/2018 que “DÁ A ATUAL RUA 41 SITUADA NO BAIRRO GURIRI, A 

DENOMINAÇÃO DE „RUA MOACY DE BRITO‟”. Leitura do expediente 

OF/PMSM/SMGAB N° 523/2018, protocolizado sob o n° 1503/2018, da Prefeitura 

Municipal de São Mateus, que encaminha resposta das Indicações nºs 706 à 

723/2018, de autoria dos Vereadores: Ajaliro Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, 

Carlos Alberto, Doda Mendonça, Francisco Amaro de Alencar, Jaciara Teixeira, Jerri 

Pereira, Jorge Recla, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. PODER LEGISLATIVO: 

Leitura do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 064/2018 DE 22/10/2018, 

APROVA O RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA 

CPI DOS CONTRATOS.  Leitura do expediente, ofício protocolado sob nº 1537/2018, 

de autoria do Vereador Jaciara Teixeira, solicitando espaço no Pequeno Expediente da 

Sessão Ordinária do dia 23 de Outubro de 2018, para que a Senhora Elena Moreto – 

Médica Ginecologista possa fazer uso da Tribuna para proferir pronunciamento sobre 

os cuidados da Saúde da Mulher. Leitura do Ofício de autoria do Vereador Paulo 

Chagas, protocolizado sob nº 1532/2018, que justifica sua ausência na Sessão 

Ordinária do dia 09 de outubro de 2018, conforme atestado em anexado. Indicações 

nºs 748 e 749/2018 de autoria do vereador Sr. Ajalírio Caldeira, que solicita: 

Calçamento do pátio da unidade de saúde da comunidade Vila Nova Aymorés – Km 

35, distrito de Nestor Gomes; e Término do calçamento da Rua João Jorge, situada na 

Comunidade Nova Lima, Distrito de Itauninhas. Indicações nºs 750 e 751/2018 de 

autoria do vereador Sr. Antônio Luis Cardoso, que solicita: Aquisição de veículos 

equipados para utilização dos guarda-vidas, visando o auxílio na prestação de socorro 

às vítimas de afogamento nas praias de Guriri, Barra Nova e Urussuquara. E Melhoria 

da iluminação das ruas do Bairro Jackeline. Indicações nºs 752 e 753/2018 de autoria 

do vereador Sr. Aquiles Moreira, que solicita: Construção de abrigo no ponto de ônibus 

situado na Rua principal, no Bairro Nova Era. E Reparo ou substituição do braço com 

luminária do poste situado na Avenida Dom José Dalvit, no Bairro Bonsucesso (nas 

imediações da Igreja Shalon Adonai). Indicação nºs 754 e 755/2018 de autoria do 

vereador Sr. Doda Mendonça, que solicita: Intensificar as ações do carro fumacê no 

Bairro Ayrton Senna. E Cascalhamento da ladeira do Morro do Nazário, bem como 

reforma do aterro situado na estrada de acesso à Comunidade Córrego do Chiado, 

Distrito de Itauninhas. Indicações nºs 756 e 757/2018, de autoria do Sr. Francisco 

Amaro, que solicita: Limpeza dos bueiros localizados na Avenida Oceano Índico, no 

Bairro Guriri (rua da feira livre). E Patrolamento da Rodovia Augustinho Cevolani, que 
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interliga o Mariricu à localidade de Meleiras. Indicações nºs 758 e 759/2018 de autoria 

da Srª. Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Ajuizamento de ação judicial 

questionando possíveis irregularidades no contrato 037/2016 de concessão do serviço 

público de transporte coletivo de passageiros entre o município e a Viação São Gabriel, 

assim como o edital de concorrência pública que lhe deu origem. E Alargamento das 

ruas principais do Residencial Village. Indicações nºs 760e 761/2018, de autoria do Sr. 

vereador Jerri Pereira, que solicita:  Construção de muro na parte detrás do cemitério 

situado no Bairro Aviação. E Reforma do antigo clube praiano e da quadra 

poliesportiva, no Bairro Guriri. Indicações nºs 762 e 763/2018, de autoria do Sr. 

vereador Jorge Recla, que solicita: Reparo e manutenção do sistema de iluminação 

pública no Município de São Mateus (zonas rural e urbana). E Elaboração de projeto 

para construção de nova unidade de saúde no Bairro Aroeira. Indicações nºs 764 e 

765/2018, de autoria do Sr. Vereador Jozail Fugulim, que solicita: Capina, limpeza e 

retirada de entulhos nas ruas do residencial Jacuí, situado no Bairro Aviação. E 

Reforma dos mirantes de vigilância situados na praia de Guriri. Indicações nºs 766 e 

769/2018, de autoria do Sr. Paulo Chagas, que solicita: Reparo da pavimentação 

asfáltica da Avenida Amocim Leite, no Bairro Aviação (até a altura da Rodovia 

Othovarino Duarte Santos, no Bairro Pedra D‟água). E Viabilize local adequado para 

descarte de lixo eletrônico no Município de São Mateus. Requerimento 062/2018, de 

autoria da vereadora Jaciara Teixeira, que solicita a seguinte providência: Envie a esta 

Casa de Leis cópia do estudo técnico sobre transporte público que originou o contrato 

037/2016 de concessão do serviço público de transporte coletivo de passageiros. 

Requerimento 063/2018, de autoria do vereador Jorge Recla, que solicita a seguinte 

providência: Envie a esta Casa de Leis relação detalhada dos valores arrecadados 

mensalmente com royalties do petróleo, no período de janeiro de 2017 até a presente 

data, bem como informe de forma discriminada onde foram aplicados tais recursos e 

quais serviços realizados. Requerimento 064/2018, de autoria dos vereadores Paulo 

Chagas e Aquiles Moreira, que solicita a seguinte providência: Convidar o 

representante legal da empresa de Transporte Coletivo – Viação São Gabriel, a 

comparecer à Câmara Municipal de São Mateus, na sessão ordinária do dia 30 de 

outubro de 2018, às 18h, para prestar esclarecimentos com relação aos serviços 

prestados no âmbito no município de São Mateus, como por exemplo, o aumento da 

tarifa. Moção nº 044/2018, de autoria do vereador Jorge Recla, que solicita que seja 

consignado: VOTO DE PESAR aos familiares da Senhora Vania Maria de Sousa 

Santos, em virtude de seu falecimento ocorrido no dia 30 de setembro de 2018.  Em 

ato continuo o Sr. Presidente fez a leitura do requerimento, assinado por cinco 

vereadores, que requerem que seja incluído na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do 

dia 23 de outubro, do corrente ano, para a votação de imediato o projeto de lei n° 

035/2018, que “autoriza abrir créditos adicionais suplementares e dá outras 

providências”, do Poder Executivo Federal. Em ato continuo o Sr. Presidente indeferiu 
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o pedido. Lendo em seguida o art. 160 do Regimento Interno. Dizendo após que esta 

Casa de Leis é composta por 11 (onze) vereadores, e que, no entanto há apenas 5 

(cinco) assinaturas. Fazendo uso da palavra o vereador Francisco Amaro, dizendo que 

queria alerta-lo pela soberania do Plenário, em seguida solicitou que o Sr. Presidente 

fizesse a contagem dos vereadores presentes no Plenário, pois quem esta ausente 

não  pode fazer o impedimento na Câmara de uma votação, principalmente quando um 

requerimento é representado pela maioria dos  presentes. Em seguida apelou pela 

soberania do Plenário que fosse colado em votação. Em ato continuo o Sr. Presidente 

manteve o indeferimento. Voltando com a palavra o vereador Francisco Amaro, 

dizendo que esse Projeto irá mais uma vez virar uma questão jurídica. Disse que pode 

até ter o poder, mas que não poder ter a irresponsabilidade de passar por cima de um 

Plenário e por questões pessoais, questões politicas prejudicar uma população que 

esta recebendo um ônibus escolar, para poder estar transportando os alunos desse 

Município. E que por capricho estão fazendo isso. Em ato continuo o Sr. Presidente 

disse que na próxima terça-feira, o Projeto passará pelo tramite legal, e que será 

aprovado, de forma que a população não será prejudicada  pelo fato de não ser votado 

nessa Sessão. Fazendo uso da palavra o vereador Jozail do Bombeiro, dizendo que 

esta Casa esta sendo desmoralizada. Em ato continuo o Sr. Presidente fez a leitura do 

ofício protocolado sob nº 1537/2018, de autoria do Vereador Jaciara Teixeira, 

solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 23 de Outubro 

de 2018, para que a Senhora Elena Moreto – Médica Ginecologista possa fazer uso da 

Tribuna para proferir pronunciamento sobre os cuidados da Saúde da Mulher.  Em 

seguida fez a leitura do requerimento, de autoria do vereador Antônio Luis Cardoso, 

solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 23 de Outubro 

de 2018, para que o Sr. Samuel Batista de Souza Presidente da Fammoposan, 

pudesse fazer uso da tribuna, para proferir pronunciamento sobre a entre de 

certificado. Sendo deferido pelo Sr. Presidente. Fazendo uso da palavra a Sr.ª Elena 

Moreto, que após cumprimentar a todos, fez menção a respeito da sexualidade 

envolvendo o mês, Outubro Rosa, sendo o mês dedicado as mulheres. Disse que as 

mulheres precisam se cuidar, não apenas a respeito de Câncer de Mama, mas 

cuidados em geral. Que estamos na época de prevenção, e que chegamos a 

conclusão de que bem melhor prevenir as doenças do que o estado após gastar 

tratando dessas doenças, como quimioterapia, radioterapia, internação e uti. Após 

disse que os tumores mais frequentes, em homens, que não tem o habito de estarem 

indo ao medico, é o Câncer de Pulmão, interdependente do fumo ou não, sendo esse o 

Câncer mais frequente, em seguida o Câncer de Próstata. Já na mulher é o Câncer de 

Pele, não Melanoma, depois sendo o Câncer de Mama, Câncer de Pulmão e após o 

Câncer do Colo do Útero. Após disse que o Câncer de Mama é o mais agressivo, pois 

o Câncer de Pele não Melanoma é perfeitamente tratável, quando detectado 

precocemente, sendo ele muito frequente, e que o Câncer da Mama é um Câncer 
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perfeitamente evitável. Pois as mulheres podem fazer o toque, apalpando os seios. Em 

seguida ela fez uma demonstração de como apalpar os seios. Após disse que a 

primeira mamografia era realizada aos 50 (cinquentas anos), e com o passar do tempo 

perceberam que o Câncer de Mama estava atingindo cada vez mais pessoas mais 

jovens, de forma que isso foi mudando a configuração, a ponto da Confederação 

Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia preconiza a primeira Mamografia aos 40 

(quarentas ano de idade), de forma que para algumas pacientes já é muito tarde, e que 

em determinadas situações, em 35 (trinta e cinco), 37(trinta e sete) e 39 (trinta e nova) 

anos de idade, sendo bianual, pois a Mamografia, contem radiação, de forma que a 

radiação também pode favorecer o Câncer, e que já após os 40 (quarenta anos) não, 

tendo que ser anualmente. Quando se tem um antecedente direito, como uma mãe, 

uma tia, que já tenha tido Câncer, essa paciente precisa ser acompanhada mais de 

perto. Que o Câncer de Colo é frequente, tendo um diferencial, tendo uma evolução 

mais lenta, sendo mais passível da cura. Falou mais uma vez da importância de estar 

se cuidando, agradecendo a oportunidade. Após o Sr. Presidente concedeu a 

oportunidade para o Sr. Samuel Batista de Souza. Que após cumprimentar a todos, 

falou que no dia 22 de Setembro, tomou posse na Federação das Associações de 

Moradores, e que queria homenagear alguns vereadores presentes, pois alguns já 

foram diretores de Associação de Moradores. Após convidou vereadores, Josimar de 

Oliveira Mendonça, (Doda Mendonça), que foi o Direto da Associação de Moradores de 

Santa Maria. Antônio Luis Cardoso, que foi o Presidente, Diretor e sócio fundador da 

Associação de Moradores do bairro Beira Rio. Jorge Recla, que já foi Presidente e 

também sócio fundador da Associação de Moradores do bairro Aroeira. Para estarem 

recebendo o certificado de Honra da Federação das Associações de Moradores de 

Movimentos Populares de São Mateus, Fammoposan, pelos trabalhos prestados ao 

Município. Em seguida falou que ingressou juntamente ao Ministério Publico do Estado 

a respeito da alteração do realinhamento do Transporte Publico Coletivo de São 

Mateus. Dizendo que existe uma lei, sendo a Lei 162/2002, sendo criado pelo 

Conselho Municipal de Transito, o COMUTRAN, e que uma das atribuições era avaliar 

a questão do realimento de passagem, e que em 2009 a Lei 780/2009, sofreu 

alteração, mas que, no entanto as atribuições continuaram as mesmas, alterando 

apenas a composição do conselho, dizendo que entrou um representante da UFFES, 

entre outras pessoas. Disse que o prefeito da gestão passada concedeu os serviços de 

transporte coletivo para a Viação São Gabriel, e que em seu ver a concessão não 

poderia ir contra a Lei 132/202, sedo inconstitucional. Falando também sobre o 

realinhamento da corrida de taxi, alegando que já teve reajuste de combustível, 

aumento de pneu, manutenção de carro. Que já procuraram a Secretaria de Social e a 

Secretaria Administrativa de acordo com a Lei, pois é a secretaria que da suporte. E 

que após 2016, ao se encerrar o mandato do ex-prefeito, não deram posse através de 

decreto ao novo Comutran. Após teceu comentários sobre os mototaxitas, dizendo que 
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os mesmos também estão defasados, pois não podem receber reajuste e que já a São 

Gabriel faz reajuste duas vezes ao ano.  Em seguida agradeceu a oportunidade. Em 

ato continuo o Sr. Presidente disse que essa concessão foi autorizada por essa Casa 

no  pleito passado, não sabendo de que forma foi feito, e que o vereador Eneias votou 

contrario. E disse que quem saiu perdendo foi à população. Após o Sr. Presidente 

passou para o GRANDE EXPEDIENTE: Fazendo uso da palavra o vereador Francisco 

Amaro, que após cumprimentar a todos, disse que são pagos e muito bem pagos pela  

população, e que no mínimo deveriam fazer o  papel para tal, e que esta tentando fazer 

o seu. Disse que chegou nesta Casa no dia 16 de outubro, o Projeto de n° 035/2018, 

que se trata de um ônibus Educação. Que no dia seguinte irá a algum órgão da 

imprensa e também em algumas comunidades para falar sobre todo o ocorrido, que os 

vereadores poderiam recorrer à rádio, a televisão, ou ao jornal que são pagos pelos 

mesmos, para chama-lo de mentiroso. Disse nunca ter ido a nenhum meio de 

comunicação para falar mentira, e sim para falar a realidade. Após disse que esse 

Projeto chegou nesta Casa no dia 16, sendo um Projeto pelo qual o dinheiro veio do 

Governo Federal, estando na conta do Município, para a aquisição de um ônibus 

escolar, para que se possa estar diminuindo as linhas que são pagas, não sendo 

dinheiro da prefeitura, e que o prefeito precisa fazer um credito adicional, precisando 

da autorização da Câmara para decretar um convênio para que possa estar recebendo 

e utilizando o dinheiro, aplicando o dinheiro para onde ele precisa ser direcionado. 

Disse também que desde o inicio de seu mandato ouve dizer que esta Câmara tem 

responsabilidade, que quando se trata de algo para o município se vota no mesmo dia 

e que se faz o necessário. Que fica indignado quando as pessoas querem passar para 

a população o que não são. Que vestir pele que cordeiro é fácil, mas que se precisam 

costurar os pés para que não apareçam as unhas do lobo. Disse sua indignação é que 

os demais vereadores também precisam aprender a perder, que já é a minoria nesta 

Casa, pois perderam em todas as Sessões. Que se têm dez vereadores nesta Casa, e 

que quem esta viajando não vota, a não ser que o vereador ausente tenha ligado ou 

determinado algo. Pois a maioria dos presentes apresentou um requerimento para que 

esse Projeto fosse para a Ordem do Dia, precisando apenas assinar para colocar em 

votação, para que se possa encaminhar para comprar o ônibus. Disse que o presidente 

desta Casa simplesmente atropela o regimento, atropela o plenário e que depois não 

querem que a população vá para as redes sócias, que a população precisa sim cobrar, 

pois é ela, a população quem paga seus salários. Falou que pode ter o poder de fazer, 

mas que não tem o direito. Em seguida solicitou para que todos que estivessem 

assistindo utilizassem as redes sociais para estarem cobrando, brigando por seus 

direitos. Disse que os vereadores se acostumaram a votar dessa formar, e que depois 

reclamam pelo prefeito ir à televisão para falar a respeito do Legislativo, e que sua 

indignação é apenas essa. Após disse se que se pergunta, qual será o motivo para 

essa ansiedade em quere ter a posse da prefeitura, se estão votando contra um ônibus 
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para educação. Após falou ser uma pessoa cheia de defeitos, mas que procura cumprir 

seu papel. Disse também que está em seu segundo mandato nesta Casa, e que já viu 

muitas coisas, mas atropelar um plenário, descumprir um regimento, ser contra a 

população, ser contra a educação, nunca. Disse respeitar todos os vereadores, mas 

que não pode respeitar os atropelos e desrespeito com o seu mandato e com a 

população. Disse que irá a radio, a televisão, pelo fato do regimento desta Casa estar 

sendo desrespeitado, atropelado. Que essa Casa já foi obrigada a votar Projetos e que 

já foram derrubados inúmeros Projetos pela Justiça, pois votaram pensando em si 

mesmos, por se tratar de um grupo, onde uma vota se o outro votar, mesmo sendo 

errado, mesmo sendo para a educação. Que quem é vereador precisa subir na tribuna 

e falar que vota contra e falar que é contra o prefeito. Que oposição é salutar. Entende 

que se fosse um recurso oriundo do Município, e que não se concordassem com as 

despesas, mas que se tratando de um ônibus da Educação.  Após disse que espera 

ver, o que acontecerá nesta Casa de Leis em 2020. Após agradeceu pela 

oportunidade. Em ato continuo o Sr. Presidente disse aos que os assiste pelas redes 

sociais, que não foi rejeitado nenhum Projeto de interesse da Educação, que foi 

solicitado que fosse incluso na Ordem do Dia, sendo indeferido conforme o Regimento 

Interno. Que Projeto não será rejeitado, que passará pelas Comissões, seguindo o 

tramite legal e após será aprovado pelas Comissões, e aprovado por 11 (onde) votos. 

Que o Projeto é legal, não podendo ser votado pelo plenário por não haver 6 (seis) 

votos, como manda o Regimento Interno. E quem vier a se sentir prejudicado que entre 

na justiça, pois seguirá os tramites legal. Fazendo uso da palavra o vereador Jozail do 

Bombeiro, que após cumprimentar a todos, disse sentir vergonha em fazer parte desta 

Casa de Leis.  Após informou que todos os Projetos que chegaram nesta Casa, 

chegam em caráter de urgência, urgentíssima, mesmo sendo Projetos simples, e que 

no entendimento desta Casa, dos  11 (onde) vereadores, foi decidido votar o rito, e 

esse Projeto que chegou no dia 16, estando dentro do prazo, e que nessa Sessão esta 

sendo votado apenas o rito, não sendo rejeitado o Projeto, e que mesmo no rito de 

urgência em que foi votado, há 40 (quarenta) dias para ser votado, como diz o 

Regimento Interno. Dizendo que não estão tirando nada da educação. Disse também 

que conversou com o vereador para que deixasse esse Projeto para segunda-feira nas 

Comissões e o estudariam, uma vez que isso não havia ocorrido, e que na discussão 

delegaria o relator, relataria no mesmo dia, e que na terça-feira o votaria. E que 

infelizmente não foi aceito. Disse que a população não será prejudicada, e que todas 

as inclusões na Ordem do Dia nunca foi negada ao vereador, sendo essa a primeira 

vez. Em seguida informou que no dia 22 de outubro havia encerrado a CPI, cujo 

vereador Amaro também fazia parte, e que foram encontradas algumas irregularidades 

nos dois contratos, que originou a abertura da CPI, para que se investigassem os 

contratos de áreas verdes e tapa buraco. Após falou sobre as redes Sociais tanto é 

citada, onde o mesmo foi culpado por colocar 100 (cem) pais de família na rua pela 
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denúncia apresentada nesta Casa. Disse que, a respeito do Sr. Gildasio se trata de um 

Fake, pois esse nunca foi em sua residência, e que na relação de funcionários da 

empresa nem consta o nome desse cidadão. Que dos 100 (cem) funcionários em que 

foi culpado, na empresa de Tapa Buracos, tinha apenas 8 (oito) funcionários, menos o 

chefe, 7 (sete), e que da Multiface, tinha apenas 32 (trinta e dois), tirando o 

proprietário, a sua mãe dele, o pai, a irmã que é modelo, restou apenas 24 (vinte e 

quanto) funcionários.  Disse que quando foi falado que havia empresas que com 

documentos falsificados, em momento algum foi falado em caçar o prefeito. E que não 

estão aqui para perseguir ninguém nem mesmo cometer injustiça. Que o vereador, 

relator Aquiles foi muito feliz em seu relatório final, que foi aprovado por todos os 

membros da Comissão. Após disse que ao ir pra casa dorme com a tranquilidade de 

quem não fez injustiça com ninguém, e que tem apenas duas funções, que é Fiscalizar 

e Legislar. Fazendo uso da palavra o vereador Paulo Chagas, que após cumprimentar 

a todos, disse que esta Casa precisa ser um ponto de equilíbrio, ser ponde entre o 

povo e o Executivo. Que São Mateus é bem maior que a compra de ônibus, e sim onde 

o povo escolheu para viver e viver bem, e que todos precisam oferecer o melhor para o 

Município andar. Disse trabalhar 24h por dia, e que este posto de vereadores é 

exatamente para cuidar do Município. Que foram contratados para estarem a dispor da 

população. Após agradeceu ao DR, pois devido ao grande índice de incidentes, o DR 

esta realizando as demarcações de quebra molas, agradeceu também ao prefeito, 

como também ao Secretario de Obras pelo Patrolamento das estradas. Encerrando 

assim a sua fala. Fazendo uso da palavra à vereadora Jaciara Teixeira, que após 

cumprimentar a todos, disse ser uma das que também defende a questão de se 

discutir Projetos. E que entendeu o pedido do vereador Francisco Amaro, explicando 

que chegou um dinheiro, quem não estava no orçamento e que, no entanto esse 

dinheiro precisa ser colocado na Lei, para que o Município possa estar utilizando, que 

ao ser ver poderia ser votado, pois é apenas dinheiro que esta entrando. Dizendo ser 

um exagero todo o ocorrido na Sessão. Em seguida fez menção ao clima de 

intolerância que vem ocorrendo no país, caso de agressões, assassinatos, dizendo ser 

devido à preferência eleitoral, políticos, homofobia, desejando o mal pelo simples fato 

de terem pensamentos diferentes. Encerrando assim a sua fala.  Após o Sr. Presidente 

passou para: ORDEM DO DIA: Sugerindo que as indicações fossem votadas em 

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

DISCUSSÃO e em VOTAÇÃO: Indicações nºs 748, 749, 749, 750, 751, 752 753, 754, 

755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766 e 767/2018; Com a palavra 

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

comentários sobre suas indicações. Onde solicita o alargamento das ruas principais do 

Residencial Village. Dizendo seres ruas estreitas, que se precisa fazer um estudo para 

que se possa estar reduzindo o canteiro central, para que as ruas possam ser 

alargadas. Disse que caso um caminhão de compras esteja estacionado um acirro 
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pequeno não passa, e que dessa forma viabilizaria para todos. Após fez falou sobre a 

solicitação do ajuizamento de ação judicial questionando possíveis irregularidades no 

contrato 037/2016 de concessão do serviço público de transporte coletivo de 

passageiros entre o município e a Viação São Gabriel, assim como o edital de 

concorrência pública que lhe deu origem. Disse que a licitação feita em 2016 foi 

questionada, sendo feito contra ela um Mandado de Segurança, disse que houve uma 

sentença, sendo para suspender a licitação e o contrato, teve recursos e foram 

derrubados, e após, não se sabe como, o autor dessa ação, sendo Dilton Pinha, retirou 

o mandado de segurança. Disse estar pedindo para que a Câmara ajuíze uma Ação 

Ordinária, questionando esse contrato e a licitação. Pedindo aos nobres pares para 

que votem favoráveis. Fazendo uso da palavra o vereador Paulo Chagas, que após 

pedir dispensa das formalidades, falou sobre suas indicações. Onde solicita a 

pavimentação da rodovia, entre o bairro Aviação e o bairro Pedra d’Água, dizendo que 

essa rodovia se encontra com muitas dificuldades, havendo muitos buracos, assim 

como acidentes. Após falou sobre a viabilização de local para descarte de lixos 

eletrônicos, dizendo se tratar de algo gravíssimo para a saúde publica, como também 

para o entupimento de redes fluviais, pois se é nogado em qualquer lugar. E por se 

tratar de um material reciclável é capaz de aumentar a economia. Em seguida pediu o 

voto dos nobres pares. Após o Sr. Presidente solicitou que o Vice Presidente, 

assumisse para que pusesse fazer uso da Tribuna. Fazendo uso da palavra o vereador 

Jorge Recla, que após pedir dispensa das formalidades, fez menção as suas 

indicações, dizendo que na indicação de n° 762/2018 solicita reparo e manutenção no 

sistema de iluminação publica no Município de São Mateus, na área urbana, disse que 

após andar por alguns bairros constatou vários pontos de iluminação apagada, que a 

população paga por isso, e que se precisa receber o retorno. Após falou sobre a 

indicação de n° 763/2018, disse que a unidade de saúde do bairro Aroeira foi uma 

casa adaptada, sendo reformado na gestão do ex-prefeito Amadeu Boroto, e que essa 

reforma não aguentou por muito tempo. Disse ter solicitado a reforma, mas que, no 

entanto precisa de um Projeto para que se busque juntamente com o Governo do 

Estado uma nova unidade de saúde. Pedindo em seguida para que os nobres pares 

votassem favoráveis. Após o Sr. Presidente submeteu em VOTAÇÃO:  Sendo 

aprovado por unanimidade as Indicações nºs 748, 749, 749, 750, 751, 752 753, 754, 

755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766 e 767/2018; Requerimento 

062/2018, de autoria da vereadora Jaciara Teixeira, que solicita a seguinte providência: 

Envie a esta Casa de Leis cópia do estudo técnico sobre transporte público que 

originou o contrato 037/2016 de concessão do serviço público de transporte coletivo de 

passageiros. Em Discussão; Em Votação: Com a palavra a vereadora Jaciara Teixeira, 

que disse que m 2015 a prefeitura contratou uma empresa para fazer o estudo de 

viabilidade, e que esse estudo técnico é o que originou a licitação, dando origem então 

ao contrato, e disse que caso a Câmara ingresse com uma Ação, é necessário saber 
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como esse estudo foi feito. Após o Sr. Presidente submeteu em Votação: Sendo 

aprovado por unanimidade. Requerimento 063/2018, de autoria do vereador Jorge 

Recla, que solicita a seguinte providência: Envie a esta Casa de Leis relação detalhada 

dos valores arrecadados mensalmente com royalties do petróleo, no período de janeiro 

de 2017 até a presente data, bem como informe de forma discriminada onde foram 

aplicados tais recursos e quais serviços realizados. Em discussão: O Sr. Presidente 

disse que solicita saber do prefeito qual o valor recebido por ele, no decorrer de todos 

os meses, e onde foi aplicado esse imposto oriundo do Petróleo. Após o Sr, Presidente 

submeteu em Votação: Sendo aprovado por unanimidade. Requerimento 064/2018, 

de autoria dos vereadores Paulo Chagas e Aquiles Moreira, que solicitam a seguinte 

providência: Convidar o representante legal da empresa de Transporte Coletivo – 

Viação São Gabriel, a comparecer à Câmara Municipal de São Mateus, na sessão 

ordinária do dia 30 de outubro de 2018, às 18h, para prestar esclarecimentos com 

relação aos serviços prestados no âmbito no município de São Mateus, como por 

exemplo, o aumento da tarifa. Em discussão: Com a palavra o vereador Paulo Chagas, 

dizendo que uma grande reclamação da população com o aumento da passagem, e 

que é necessário uma explicação. Após o Sr, Presidente submeteu em Votação: Sendo 

aprovado por unanimidade. Moção nº 044/2018, de autoria do vereador Jorge Recla, 

que solicita que seja consignado: VOTO DE PESAR aos familiares da Senhora Vania 

Maria de Sousa Santos, em virtude de seu falecimento ocorrido no dia 30 de setembro 

de 2018.  Após o Sr, Presidente submeteu em Votação: Sendo aprovado por 

unanimidade. Então sem haver nenhum manifestação contrário, o Sr. presidente 

informou que no próximo dia 26 ( vinte e seis) não haverá nenhuma proposição a ser 

votada. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a 

presente Sessão, para constar, eu................................................, Francisco Amaro de 

A. Oliveira – 2° 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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