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Ata nº 050/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de 

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

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

100, Blocos 11 e 12 Bairro Antônio, sob a Presidência do Vereador Sr. Carlos Alberto 

Gomes Alves, e Secretariado pelo Vereador Sr. Ajalirio Caldeira. O Sr. Presidente 

convidou o vereador 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. Leitura da Ata de nº 49/2018, 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° 571/2018, protocolizado sob o n° 1671/2018, da Prefeitura Municipal de São 

Mateus, que encaminha a Lei n° 1.694/2018. Leitura da Lei n° 1.694/2018 que 

“ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1.660, DE 11 DE MAIO DE 2018, QUE DISPÕE 

SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER À 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS 

TERMOS DO INCISO IX, ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DO INCISO VII 

DO ART. 116 § 10, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Leitura do Expediente OF/PMSM/SMGAB Nº 579/2018, 

protocolizado sob nº 1703/2018, da Prefeitura de São Mateus, para proceder à 

discussão e votação Veto nº 002/2018. Leitura do Veto nº 002/2018 – Vetar Totalmente 

o Projeto de Lei nº 058/2018 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”. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 576/2018, 

protocolizado sob o n°1704/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 

encaminha Resposta das Indicações nºs 794, 810 à 833/2018, 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/PMSM/SMGAB 

N° 580/2018, protocolizado sob o n°1716/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, 

que encaminha Resposta ao Requerimento nº 068/2018, de autoria da Vereadora: 

Jaciara Teixeira. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 581/2018, protocolizado 

sob o n°1719/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta 

ao Requerimento nº 063/2018, de autoria do Vereador: Jorge Recla. Leitura do 

expediente OF/PMSM/SMGAB N° 582/2018, protocolizado sob o n°1720/2018, da 

Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta das Indicações nºs 834 
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à 848, 853 e 854/2018, 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/PMSM/SMGAB N° 565/2018, protocolizado sob o 

n°1726/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta ao 

Requerimento nº 066/2018, de autoria do Vereador: Jorge Recla. Leitura do expediente 

OF/PMSM/SMDS N° 606/2018, protocolizado sob o n°1732/2018, da Secretaria 

Municipal de Defesa Social, que encaminha Resposta da Indicação nº 765/2018, de 

autoria do Vereador: Jozail do Bombeiro. Leitura do expediente OF/PMSM/SMDS N° 

605/2018, protocolizado sob o n°1733/2018, da Secretaria Municipal de Defesa Social, 

que encaminha Resposta da Indicação nº 671/2018, de autoria do Vereador: Doda 

Mendonça. Câmara Municipal de São Mateus Estado do Espírito Santo. Leitura do 

expediente OF/PMSM/SMDS Nº 643/2018, protocolizado sob nº 1734/2018, da 

Secretaria Municipal de Defesa Social, Srº Valter Luiz Pigati, solicitando a indicação de 

um (01) representante desta Casa de Leis para compor a Comissão de Avaliação do 

Processo Seletivo dos Guardas Vidas 002/2018. Leitura do expediente 

OF/PMSM/SELJ N° 190/2018, protocolizado sob o n°1736/2018, da Secretaria 

Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, que encaminha Resposta da Indicação nº 

629/2018, de autoria do Vereador: Francisco Amaro de Alencar Oliveira.) Leitura do 

expediente OF/PMSM/SELJ N° 191/2018, protocolizado sob o n°1737/2018, da 

Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, que encaminha Resposta da 

Indicação nº 467/2018, de autoria do Vereador: Paulo Chagas. Leitura do expediente 

OF/PMSM/SELJ N° 189/2018, protocolizado sob o n°1738/2018, da Secretaria 

Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, que encaminha Resposta da Indicação nº 

803/2018, de autoria do Vereador: Jaciara Teixeira. Leitura do expediente 

OF/PMSM/SMGAB N° 589/2018, protocolizado sob o n° 1740/2018, da Prefeitura 

Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei n° 1.605/2017. Leitura da Lei n° 

1.605/2017 que “FICA INSTITUIDO O DIA DA FESTIVIDADE NA COMUNIDADE DE 

NOVA LIMA – DISTRITO DE ITAUNINHAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS”. 

Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 590/2018, protocolizado sob o n° 

1741/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei n° 

1.632/2017. Leitura da Lei n° 1.632/2017 que “DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE 

INAUGURAÇÃO E ENTREGA DE OBRAS PÚBLICAS INACABADAS OU QUE NÃO 

ESTEJAM EM CONDIÇÕES DE ATENDER A POPULAÇÃO”. Leitura do expediente 

OF/PMSM/SMGAB N° 591/2018, protocolizado sob o n° 1743/2018, da Prefeitura 

Municipal de São Mateus, que encaminha relação dos projetos de Leis legislativo com 

respectivos números das Leis para promulgação. Leitura do expediente 

OF/PMSM/SMGAB N° 594/2018, protocolizado sob o n° 1741/2018, da Prefeitura 

Municipal de São Mateus, que encaminha o Decreto nº 10.268/2018. Leitura do 

Decreto n° 10.268/2018 que “ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DA 
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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 578/2018, 

protocolizado sob o n° 1690/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 

encaminha o Projeto de Lei n° 041/2018. Leitura do Projeto de Lei n° 041/2018 que 

“AUTORIZA ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO ORÇAMENTO 

VIGENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. PODER LEGISLATIVO: Leitura do expediente, ofício 

protocolado sob nº 1739/2018, de autoria do Vereador Jerri Pereira, solicitando espaço 

no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 27 de Novembro de 2018, para 

que o Senhor Nelson Hespanha Borges Filho – Diretor SEST SENAT, possa fazer uso 

da Tribuna para proferir pronunciamento sobre o Programa de Prevenção de 

Acidentes. Indicações nºs 856 e 857/2018 de autoria do vereador Sr. Ajalírio Caldeira, 

que solicita: Conclusão da rede elétrica com instalação de postes com luminárias na 

estrada de acesso ao Assentamento Córrego da Onça; e Encascalhamento da ladeira 

situada na estrada de acesso ao Assentamento Córrego da Areia. Indicações nºs 858 

e 859/2018 de autoria do vereador Sr. Antônio Luis Cardoso, que solicita: Criação de 

linha de ônibus com o itinerário COHAB – Guriri e vice-versa. E Poda das árvores 

situadas na Avenida Cricaré (trecho compreendido entre a Ladeira do Besouro e à 

Biquinha). Indicações nºs 860 e 861/2018 de autoria do vereador Sr. Aquiles Moreira, 

que solicita: Desobstrução das manilhas do valão que atravessa os Bairros 

Bonsucesso e Morada do Lago; e Ampliação e reforma da Unidade de Saúde “Marizete 

Bernardo da Silva”, localizada no Bairro Pedra D’água. Indicações nºs 862 e 863/2018 

de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, que solicita: Pavimentação 

asfáltica da Travessa João Figueiredo, situada entre as Ruas Coronel Constantino 

Cunha e Coronel Cunha Júnior, no centro da cidade. E Construção de ponte e de nova 

escadaria e instalação de corrimão no final da Rua José Daher, no Bairro Fátima 

(acesso ao Bairro Carapina). Indicação nºs 864 e 865/2018 de autoria do vereador Sr. 

Doda Mendonça, que solicita: Reparo do buraco situado na Avenida Espera Feliz, no 

Bairro Guriri (em frente à Unidade de Saúde); e Reparo da pavimentação asfáltica da 

Avenida José Tozze, no Bairro Boa Vista (nos fundos da empresa Café Duarte 

Indústria e Comércio Ltda.). Indicações nºs 866 e 867/2018, de autoria do Sr. 

Francisco Amaro, que solicita: Regularização fundiária da Comunidade Barra Nova Sul, 

Distrito de Nativo de Barra Nova; e Regularização fundiária da Comunidade 

Urussuquara, Distrito de Nativo de Barra Nova. Indicações nºs 868 e 869/2018 de 

autoria da Srª. Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Reitera a indicação nº 072-

2018 que diz respeito a substituição da grade de proteção e recuperação da escadaria 

da praça do mirante, que dá acesso à Avenida Cricaré. E Interceder junto à 

concessionária Viação São Gabriel para que faça a divulgação, nos seus veículos, da 

Lei Municipal 1.020/2011 que “Institui o direito ao obeso adentrar em ônibus coletivo 

sem passar pela catraca”. Indicações nºs 870 e 871/2018 de autoria do Sr. vereador 
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Jerri Pereira, que solicita: Reitera a indicação nº 267/2018, que diz respeito à extensão 

de rede elétrica com instalação de postes com luminárias no trecho compreendido 

entre as Comunidades São José e Gameleira, em Nativo de Barra Nova. E Reitera a 

indicação nº 116/2018, que diz respeito à construção de quadra poliesportiva na 

Comunidade Campo Grande, Distrito de Nativo de Barra Nova. Indicações nºs 872 e 

873/2018, de autoria do Sr. vereador Jorge Recla, que solicita: Retomada das obras do 

PAC – Programa de Aceleração do Crescimento no que se refere à construção de 

casas, no Bairro Vitória.  E Reitera a indicação nº 092/2018, que diz respeito à 

construção de Estação de Tratamento de Esgoto para atender os bairros: Santo 

Antônio, Vitória, Bonsucesso I, II e III, Morada do Lago, Ayrton Senna, São Miguel, 

Colina e Aroeira. Indicações nºs 874 e 875/2018, de autoria do Sr. vereador de autoria 

do Vereador Jozail Fugulim, que solicita:  Capina e limpeza da Rua Berlim, situada no 

Bairro Novo Horizonte; e Capina e limpeza da Rua Vereador Luiz Barbosa dos Santos, 

situada no Bairro Boa Vista. Indicações nºs 876 e 877/2018, de autoria do Sr. Paulo 

Chagas, que solicita: Criação de cronograma para patrolamento e encascalhamento 

das estradas situadas nas comunidades rurais do município, sobretudo as que fazem 

parte da rota do transporte escolar, de acordo com o esboço apresentado pelo comitê 

de educação do campo de são Mateus das rotas a serem priorizadas (conforme cópia 

anexa). E Ampliação e reforma do prédio do CEIM Vale da Vitória, bem como 

implantação de sistema de tempo integral no mesmo. Requerimento nº 073/2018, de 

autoria da vereadora Jaciara Teixeira, que solicita as seguintes providências: Envie a 

esta Casa de Leis relatório do que foi executado da Dotação Orçamentária 

0070007010.1545201072.092 – Conservação e manutenção do Mercado Público 

Municipal, de acordo com a Lei 1.647/2017. Moção nº 046/2018 de autoria do 

vereador Carlos Alberto, que solicita que seja consignado: VOTO DE PESAR aos 

familiares do Senhor ELVÍDIO IZAIAS TOREZZANI, em virtude do seu falecimento 

ocorrido no dia 25 de novembro de 2018. DIVERSOS: Leitura do Expediente OFÍCIO 

Nº 0063/2018 – CIDDHC-ES, da Comissão Interestadual de Defesa dos Direitos 

Humanos e Cidadania Estado do Espírito Santo, por meio do Presidente Srº Adilson 

Rosa de Oliveira, que convida Exmo. Sr. Presidente Carlos Alberto e os Senhores 

Vereadores para a Solenidade de Posse da Filial de São Mateus-ES, a se realizar no 

dia 30 de Novembro de 2018, às 20h00 na Sede da Câmara Municipal de São Mateus.  

Leitura do Expediente OFÍCIO Nº 153/2018 – GAB.DR.JS., Gabinete do Deputado 

Federal Dr. Jorge Silva – Solidariedade/ES, comunica Emenda Parlamentar para o 

Orçamento Geral da União de 2019, com o objeto apoio Infraestrutura para Educação 

Básica em São Mateus-ES no valor de R$400.000,00.  Leitura do Expediente OFÍCIO 

Nº 154/2018 – GAB.DR.JS, Gabinete do Deputado Federal Dr. Jorge Silva – 

Solidariedade/ES, comunica Emenda Parlamentar para o Orçamento Geral da União 

de 2019, com o objeto Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte 

Educacional, Recreativo e de Lazer São Mateus-ES, no valor R$ 500.000,00.  Leitura 



358 
 

do Expediente OFÍCIO Nº 155/2018 – GAB.DR.JS., Gabinete do Deputado Federal Dr. 

Jorge Silva – Solidariedade/ES, comunica Emenda Parlamentar para o Orçamento 

Geral da União de 2019, com o objeto de Estruturação da rede de Serviços do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) no Município de são Mateus-Es, no valor de 

R$300.000,00.) Leitura do Expediente OFÍCIO Nº 156/2018 – GAB.DR.JS., Gabinete 

do Deputado Federal Dr. Jorge Silva – Solidariedade/ES, comunica Emenda 

Parlamentar para o Orçamento Geral da União de 2019, com o objeto de Estruturação 

da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde de São Mateus-Es, no valor de R$ 

405.000,00. Leitura do Expediente OFÍCIO Nº 157/2018 – GAB.DR.JS., Gabinete do 

Deputado Federal Dr. Jorge Silva – Solidariedade/ES, comunica Emenda Parlamentar 

para o Orçamento Geral da União de 2019, com o objeto de Estruturação de Unidades 

de Atenção Especializada em Saúde no Estado do Espirito Santos, no valor de R$ 

1.000.000,00. Leitura do Expediente OFÍCIO Nº 158/2018 – GAB.DR.JS., Gabinete do 

Deputado Federal Dr. Jorge Silva – Solidariedade/ES, comunica Emenda Parlamentar 

para o Orçamento Geral da União de 2019, com o objeto de Promoção e Fomento a 

Cultura Brasileira em São Mateus-ES, no valor de R$ 150.000,00. Leitura do 

Expediente OFÍCIO Nº 159/2018 – GAB.DR.JS., Gabinete do Deputado Federal Dr. 

Jorge Silva – Solidariedade/ES, comunica Emenda Parlamentar para o Orçamento 

Geral da União de 2019, com o objeto de Promoção e Fomento a Cultura Brasileira em 

São Mateus-ES, no valor de R$ 150.000,00. Ao se encerrar a leitura do Expediente, o 

vereador Aquiles Moreira solicitou o arquivamento dos Projetos de sua autoria de nºs 

030/2018 que Institui a disciplina e empreendedorismo, na grade curricular das escolas 

Municipais de São Mateus. Projeto 005/2018, proibi os Poderes Executivo e 

Legislativo, nomear para o cargo em comissão em função gratificada, qualquer pessoa 

que tenha efetuado doação financeira para a campanha eleitora da autoridade 

nomeante por cinco anos contado da data da doação e da outras providências.  Todos 

do Poder Legislativo.  Após o vereador Paulo Chagas, solicitou o arquivamento dos 

Projetos de sua autoria, Projetos de n°s 009/2017, Que trata sobre a prevenção 

ambiental, como plantio de eucalipto florestal.  E Projeto de 010/2017, Ementa que 

dispor sobre proibição do uso de agrotóxico, de acordo com a Lei que esta sendo 

votada na Assembleia Legislativa, e que segundo os Procuradores desta Casa no 

momento esta sendo considerado Inconstitucional. Em ato continuo o Sr. Presidente 

fez a leitura do expediente, ofício protocolado sob nº 1739/2018, de autoria do 

Vereador Jerri Pereira, solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão 

Ordinária do dia 27 de Novembro de 2018, para que o Senhor Nelson Hespanha 

Borges Filho – Diretor SEST SENAT, possa fazer uso da Tribuna para proferir 

pronunciamento sobre o Programa de Prevenção de Acidentes. Sendo deferido o 

pedido pelo Sr. Presidente. Após fez a leitura ) Leitura do expediente OF/PMSM/SMDS 

Nº 643/2018, protocolizado sob nº 1734/2018, da Secretaria Municipal de Defesa 

Social, Srº Valter Luiz Pigati, solicitando a indicação de um (01) representante desta 
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Casa de Leis para compor a Comissão de Avaliação do Processo Seletivo dos 

Guardas Vidas 002/2018. O Sr. Presidente indicou como represente o vereador Jozail 

do Bombeiro. Em seguida o Sr. Presidente fez a leitura do Decreto n° 10.268/2018 

que “ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Após o Sr.  

Presidente convidou o Sr. Nelson Espanha para estar fazendo uso da Tribuna. Com a 

palavra o Sr. Nelson Espanha, que após cumprimentar a todos, teceu comentários 

informando que o objeto ao ter o espaço é para estarem falando sobre o Programa de 

Prevenção de acidentes. Em seguida passou a palavra para o Sr. George Carrilho 

Pirola, Coordenador do Sest Senat, que após cumprimentar a todos, informou que em 

2° lugar, perdendo apenas para o Câncer se morre mais pessoas no transito, então foi 

criado um Programa chamado Prevenção de Acidentes, sendo uma Van esquipada 

para apresentar e conscientizar a população a respeito de como prevenir um acidente 

no transito. Com o objetivo de alcançar tanto os motoristas, profissionais do transporte 

como os as comunidades, (ciclistas, pedestres, motociclistas). Disse que esse 

programa tem como objetivo alcançar toda a população. In formou que essa Van tem 

uma TV onde os profissionais ficarão disponíveis parado em um determinado local 

fazendo abordagens, e que após a apresentação estaram recebendo brindes. Disse 

que a função do Sest Senat é mudar vidas, vidas através da educação, pois treinaram 

e capacitaram trabalhadores, como a área da saúde, tendo psicologia, fisioterapia, 

odontologia, nutrição e uma escola de esportes, e que se encontram localizados atrás 

da MVC FIAT. Informou atender tanto a comunidade quanto ao setor do transporte e 

que tem como responsabilidade a cidade de São Mateus, e as cidades vizinhas, de 

fazerem um trabalho de conscientização. Para melhoria do transito, para a melhoria da 

qualidade de vida do trabalhador, como melhoria da qualidade de vida para a 

comunidade. Disse que tinham como intuito alcançarem cerca de 5.000 (cinco mil 

pessoas) na cidade, no entanto já alcançaram mais bem mais que isso, através de 

mídias sociais, jornais, e que contam com o apoio da Câmara municipal e da 

comunidade para estarem impulsionando esse Projeto.  Após agradeceu a 

oportunidade. Em ato continuo o Sr. Presidente disse que no dia anterior o mesmo 

recebeu a visita do Sr. George e do Sr. Nelson, acompanhados do vereador Jerry 

Pereira, onde conversaram sobre a doação de uma área de 22.000 M2  para a 

construção do Sest Senat São Mateus, e que essa área fica ao lado da empresa 

Oxford. Disse que o intuito da conversa é porque o Sest Senat não construiu na área 

no prazo estabelecido pela Lei. Sendo no prazo de 2 (dois) anos, então discutiram 

sobre a possibilidade desta Casa se empenhar no momento em que chegar o Projeto 

do Executivo, onde estaria sendo modificado o Art. 6º do Projeto, para que os mesmo 

tenham mais 3  (três) anos, pois os mesmo já tem o Projeto pronto para começarem a 

construção, a partir do ano que vem.  Disse que na construção irá gerar cerca de 200 

(duzentas) vagas de emprego. O Sr. Presidente informou que darão celeridade na 
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aprovação desse Projeto, para que se possa começar a construção no ano que vem. 

Após solicitou ao vereador Francisco Amaro (Líder do Governo), para que esteja 

ajudando em conversa com o prefeito para que esteja sendo encaminhado para esta 

Casa o Projeto que modifica esse Art. Dando ao Sest Senat, mais três anos. Com a 

palavra o vereador Francisco Amaro, disse que Juntamente com o Sr. George e o Sr. 

Nelson, estiveram na prefeitura, em conversa com o prefeito, e que o mesmo se 

prontificou a estar ajudado, e que em um prazo curto estará mandando para esta Casa. 

Voltando com a palavra o Sr. Presidente, informou que no momento em que o Projeto 

chegar a esta Casa, será votado com a maior agilidade. Após Sr. Presidente passou 

para o Grande Expediente: Com a palavra o vereador Francisco Amaro, que após 

cumprimentara todos, falou sobre sua indicações, onde solicita a Regularização 

fundiária da Comunidade Barra Nova Sul, Distrito de Nativo de Barra Nova com 

também a Regularização fundiária da Comunidade Urussuquara, Distrito de Nativo de 

Barra Nova.  Então comentou sobre o seminário da Petrocity, que ocorreu 

recentemente na faculdade FVC, e nesse seminário foi tratado sobre a Ferrovia, 

Espirito Santo Minas Gerais. Disse que não tão distante chegará nesta Casa uma 

alteração que esta prevista no PDM, que aprovado em 2014, uma regulamentação da 

área em Urussuquara que separa a área habitacional da área para uso Industrial. 

Disse que esse projeto precisa ser discutido por se tratar de algo de sua importância. 

Disse que antes de ser aprovado há a necessidade de conversar com os moradores da 

região, como os representantes das Associações, para que possam compartilhar com 

os moradores e passar a ter o conhecimento da realidade e de como será no futuro. 

Então informou que suas indicações foram solicitadas por moradores destas regiões.  

Após falou também sobre o Projeto 041/2018, onde o prefeito solicita uma 

suplementação para a folha de pagamento dos servidores públicos, como a rescisão 

dos aposentados, a folha de pagamento de forma global do Município, como também o 

valor para pagar a limpeza publica e a iluminação publica.  Falou que esta casa sabe 

da real importância e que na terça-feira o Presidente desta Casa falou publicamente 

que tem algumas pendências de Leis, que teriam que ser devolvidas do Executivo para 

o Legislativo, e que se comprometeu de estar fazendo essa interferência para que se 

possam juntos estar atendendo não somente o Executivo como o Legislativo. Informou 

que teve um a conversa com o prefeito o permitiu ir ao setor responsável, para que 

pudesse estar fazendo um apanhado e a liberação, e como são muitos os Projetos que 

estavam pendentes, Como também o Projeto de suplementação que a Presidência 

desta Casa solicitou ao prefeito, para que pudesse ser feito uma suplementação no 

Orçamento da Câmara Municipal.  Disse que chegou a esta Casa algumas 

numerações das Leis, sendo duas Leis sancionadas, e a numeração das Leis, como o 

Decreto da Suplementação desta Casa. Falou que queria muito que o Projeto fosse 

para votação nessa Sessão.  Disse que cumpriu com a sua parte, e que entende os 

motivos dessa Casa, mas que quando um acordo é feito se torna ruim ao ser 
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quebrado, pois estão tentando construir uma base para que se possam e estar 

suprindo as necessidades do Legislativo como do Executivo. Em ato continuo o Sr. 

Presidente informou que ter feito uma proposta na semana passada e que essa 

proposta não era nem mesmo para existir, pois cada Poder precisa cumprir com suas 

obrigações, e que quando chega um Projeto nesta Casa em caráter de urgência 

urgentíssima, e que nesta Sessão não colocou em votação por entender que se trata 

de um Projeto de urgência urgentíssima, o Projeto de abertura de credito da ordem de 

28.000.000.00 (vinte e oito milhões de reais), e disse ter feito um acordo que se o 

prefeito enviasse a Lei sancionadas, na  terça-feira passada colocaria o Projeto para 

leitura nessa Sessão, não que colocaria para votação, e no dia anterior em uma 

conversa com o vereador Francisco Amaro, o mesmo se empenhou para resolver uma 

situação, mas que pasmem, existem Leis de 2017 que não foram sancionadas pelo 

prefeito, e que alguns secretários desta Casa  foram até a prefeitura solicitando que as 

Leis fossem sancionadas, pois uma Leis aprovada na Câmara, tanto do Executivo, 

quanto do Legislativo, para entrar em  vigor precisa ser sancionada pelo prefeito e ser 

publicada, para que seja de conhecimento de todos. Disse que não adianta apenas 

essa Casa aprovar, pois se o prefeito não fizer o papel dele a Lei não valerá de nada. 

Sendo um total de 40 Leis. E que neste dia chegou à numeração das Leis para que o 

mesmo pudesse promulgar, e que o custo para se promulgar essas Leis não é barato, 

pois precisará abrir um processo licitatório, para poder a empresa dona de um jornal 

que venha a ganhar para poder publicar, não sendo pouco dinheiro. Informou que isso 

não condiciona a questão do Projeto. O mesmo pediu para que fizesse a juntada de 

todos os ofícios encaminhados ao prefeito, e espera que não seja preciso, pois espera 

que o próprio prefeito sancione todas as Leis, pois é seu dever. Disse que o prefeito 

tem um jornal (Noticia Agora), para estar publicando os atos oficiais do Executivo, se 

tornando bem mais fácil para o prefeito estar promulgando. Então informou que 

independente das Leis não ser Sancionada até Terça-feira que vem, o mesmo assumiu 

um compromisso com os vereadores, de que na terça-feira o Projeto será votado nesta 

Casa, sendo discutido e votado, com Emendas ou sem Emendas. E caso o prefeito 

não promulgue as Leis até na terça-feira, o Sr. Presidente informou que na quarta-feira 

ingressará com um Mandado de Segurança  contra o prefeito Daniel Santana, para que 

o mesmo cumpra através da Justiça. Disse não querer fazer com o prefeito o que o 

preito fez com ele, mas que caso seja necessário fazer fará. E que sobre o decreto de 

Suplementação que chegou a esta Casa, assinado pelo prefeito com a data do dia 27 

de novembro de 2018, ficou com o prefeito por 21 (vinte e um) dias, não podendo ficar 

nem mesmo 3 (três) dias, pois quando se chega o pedido se tem 48h para poder baixar 

o decreto e mandar. Após disse mais uma vez entender a posição do vereador 

Francisco Amaro, no entanto entende-se também que é necessário impor limites 

dentre umas questões. E que na próxima terça-feira o Projeto será votado e com toda 

certeza aprovado, com Emendas ou sem Emendas. Informou que todo o dinheiro que 
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consta dentro do Projeto para pagar a folha dos servidores do mês de novembro, 

dezembro, como rescisão, INSS, de pagar o Patronal, essa Casa irá liberar, no entanto 

a respeito da quantia de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), sedo 

R$2.000.000,00 (dois milhões) destinado ao pagamento de Iluminação Publica, e 

R$3.000.000,00 (três milhões de reais) destinado a pagar a Limpeza Pública, disse 

então que essa questão será discutida entre os pares, pois disse saber que ainda 

existe dotação na prefeitura, não o suficiente para cumprir todas as despesas. Tendo a 

parte o vereador Antônio Luiz Cardoso, disse que dentro desse Projeto no valor de 

R$28.000.000,00 (vinte e oito milhões), não a apenas o funcionalismo, mas a Limpeza 

Pública e a Iluminação Pública, e deixando bem claro que votará a favor do Projeto, no 

entanto votará com Emenda. Dizendo que votará apenas para o funcionalismo.  Após 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  856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 

863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870,871, 872, 873, 874, 875, 876 e 877/2018. Com 

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

comentários sobre suas indicações, onde reitera a indicação nº 072-2018 que diz 

respeito a substituição da grade de proteção e recuperação da escadaria da praça do 

mirante, que dá acesso à Avenida Cricaré. Dizendo que foi solicitado desde o inicio do 

ano e que nenhuma providencia foi tomando. Informou estar feio por ser um ponto 

turístico da cidade, como perigoso para os moradores, que sobem e descem utilizando 

essa passagem para estar em indo ao centro da cidade. Após disse que a próxima 

indicação foi uma solicitação de moradora, que presenciou uma cena no ônibus da 

Aviação São Gabriel, onde uma pessoa obesa teve que descer do ônibus pois não a 

permitiram pagar a passagem e girarem a roleta, tendo a mesma pessoa que descer 

do transporte. Então solicita interceder junto à concessionária Viação São Gabriel para 

que faça a divulgação, nos seus veículos, da Lei Municipal 1.020/2011 que “Institui o 

direito ao obeso adentrar em ônibus coletivo sem passar pela catraca”.  Após solicitou 

que os nobres pares votem favoráveis. Com a palavra o vereador Paulo Chagas que 

após pedir dispensa das formalidades, teceu comentários sobre suas indicações, onde 

solicita, a criação de cronograma para patrolamento e encascalhamento das estradas 

situadas nas comunidades rurais do município, sobretudo as que fazem parte da rota 

do transporte escolar, de acordo com o esboço apresentado pelo comitê de educação 

do campo de são Mateus das rotas a serem priorizadas (conforme cópia anexa). E 

Ampliação e reforma do prédio do CEIM Vale da Vitória, bem como implantação de 

sistema de tempo integral no mesmo. Após o Sr. Presidente submeteu em votação, 

sedo aprovado por unanimidade as Indicações de nºs  856, 857, 858, 859, 860, 861, 

862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870,871, 872, 873, 874, 875, 876 e 877/2018. 

Discussão e votação do Requerimento nº 073/2018; Com a palavra a vereadora 

Jaciara  Teixeira, que informou que o objetivo desse requerimento é saber  o que esta 
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sendo executado da Lei Orçamentaria, tendo como objetivo Prestação de Contas do 

Orçamento Municipal. Após o Sr. Presidente submeteu em votação, sendo aprovado 

por unanimidade.  Discussão e votação da Moção nº 046/2018; Com a palavra o 

vereador Carlos Alberto, que teceu comentários sobre o Sr. Elvídio Izaias Torezzani, 

informando um pouco de sua trajetória de vida. Após o Sr. Presidente submeteu em 

votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. 

Presidente declarou encerrada a presente Sessão e para constar, 

eu................................................, Francisco Amaro de A. Oliveira – 2° Secretário, 

conferi a presente Ata, que lida e por estar em conformidade, será assinada por mim, 

pelo Sr. Presidente e demais membros da Mesa. 
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