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Ata nº 011/2019 da Sessão Ordinária, realizada aos 02 (dois) dias do mês de abril de
2019 (dois mil e dezenove), 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, sob a Presidência do Sr. Vereador Jorge Luiz Recla
de Jesus (Jorge Recla), e Secretariado pelo Sr. Vereador Jozail Fugulim (Jozail do
Bombeiro). Antes de iniciar os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou a todos que
fizessem 01 (um) minuto de silêncio em memória a Sra. Mayane Ebes, vítima de
atropelamento no Município. Após, 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, que
responderam presente 11 (onze) Srs. Vereadores: Ajalírio 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. De imediato o Sr. Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura
dos expedientes, que constou o seguinte: PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N° 629/2018, protocolizado sob o n° 001879/2018, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei Complementar n° 130/2018. Leitura da
Lei Complementar n° 130/2018, 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”. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 630/2018,
protocolizado sob o n° 001880/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha a Lei Complementar n° 131/2018. Leitura da Lei Complementar n°
131/2018, que “ALTERA O CAPUT E O INCISO IV DO ART.51 E INSERE O INCISO
XI AO ART.53 AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.192, DATADA DE 12 DE
DEZEMBRO DE 2012, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N° 061/2019, protocolizado sob o n° 00287/2019, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei n° 1.739/2019. Leitura da Lei n°
1.739/2019, que “DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DE MÉDICO, ENFERMEIROS E OUTROS PROFISSIONAIS PARA ATENDER ÀS
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS
TERMOS DO INCISO IX, ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA ATUAÇÃO
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Leitura
do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 102/2019, protocolizado sob o n° 00443/2019, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto Lei n° 007/2019. Leitura
do Projeto Lei n° 007/2019, que “ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DO PASSE
LIVRE PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NO
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO MUNICIPAL”. Discussão e
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votação, do pedido em caráter de “Urgência Urgentíssima”, ao Projeto de Lei
007/2019, do Poder Executivo de acordo com o paragrafo 2º do art.50 da Lei Municipal
001, de 05 de abril de 1990 - Lei Orgânica Municipal. Na oportunidade, o Sr.
Presidente submeteu em discussão: Rito em caráter de Urgência Urgentíssima ao
Projeto de Lei 007/2019, do Poder Executivo. Com uso da palavra e após
cumprimentar a todos, a Vereadora Jaciara Teixeira sugeriu que fosse feito a quebra
de interstício para os mesmos votarem a Lei, visto que a mesma já foi discutida
anteriormente, mas que está sendo encaminhada novamente, mas dessa vez pelo
Poder Executivo, visto que a mesma teve problemas judiciários, pois o pedido devia
partir do Poder Executivo e não do Poder Legislativo, como foi feita anteriormente.
Ainda em discussão, com uso da palavra e após cumprimentar a todos, o mesmo falou
da importância do Projeto, e quando a empresa questionou juridicamente, o Prefeito
teve a preocupação de encaminhar a esta Casa de Leis visando a realidade da
população, pois, segundo o Vereador, são os que mais precisam. Em seguida, com
uso da palavra e após pedir licença das formalidades, o Vereador Jozail do Bombeiro
pediu para que fosse feito a inclusão do Projeto na Ordem do Dia para que os mesmos
pudessem votar na presente Sessão Ordinária. Ainda em discussão e com uso da
palavra, o Vereador Doda Mendonça que após pedir licença das formalidades, solicitou
o voto favorável dos demais Vereadores. de imediato o Sr. Presidente submeteu em
votação: Rito em caráter de Urgência Urgentíssima ao Projeto de Lei 007/2019, do
Poder Executivo; sendo este aprovado por unanimidade. Na oportunidade, o Sr.
Presidente solicitou a inclusão na Ordem do Dia o Projeto de Lei n° 007/2019, do poder
Executivo e de imediato solicitou ao Secretário para que prosseguisse com a leitura
dos expedientes. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 108/2019, protocolizado
sob o n° 0473/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta
às Indicações nºs 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152/2019 de autoria dos Vereadores: Ajalírio 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° 111/2019, protocolizado
sob o n° 475/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta do
Requerimento nº 014/2019, de autoria do Vereador: Jerri Pereira. PODER
LEGISLATIVO: Leitura do expediente, ofício protocolado sob nº 498/2019, de
autoria da Vereadora Jaciara Teixeira, solicitando espaço no Pequeno Expediente da
Sessão Ordinária do dia 02 de abril de 2019, para que o Sra. MARLENE ALVES DO
NASCIMENTO – Presidenta da Associação de Moradores do bairro Nova Era, possa
fazer uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre a “Iluminação no
trecho da BR-101 do Rodocon até Nova Era”. Leitura do expediente OF/CMSM-ES/SL
N° 127/2019, protocolizado sob o nº000337/2019, da Câmara Municipal de São
Mateus, que solicita resposta junto a Procuradoria o uso da NR , na elaboração de um
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projeto. Procuradoria desta Casa de Leis encaminha resposta do mesmo ressaltando
Letra D, do inciso III do ART.12 “É ADMISSÍVEL a reordenação interna das unidades
em que se desdobra o artigo, identificando-se o artigo assim modificando por alteração
de redação, supressão ou acréscimo com as letras „NR‟ maiúsculas, entre parênteses,
uma única vez ao seu final, obedecidas, quando for o caso, as prescrições da alínea
“c”. Leitura do Projeto de Lei n° 007/2019, que “DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DA PUBLICAÇÃO DOS PRAZOS DE GARANTIA NOS EDITAIS
E
CONTRATOS FIRMADOS
PELO MUNICÍPIO
EM PAVIMENTAÇÃO,
RECAPEAMENTO, ASFÁLTICO, SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NAS VIAS
PÚBLICAS E OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL”, do Poder Legislativo,
Autoria: JORGE RECLA. Leitura do Projeto de Lei n° 009/2019, que “PREVÊ NOS
EDITAIS E NOS CONTRATOS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS,
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, A CONTRATAÇÃO DE MENORES APRENDIZES
PELAS EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PODER EXECUTIVO,
LEGISLATIVO E AUTARQUIAS”, do Poder Legislativo, Autoria: JORGE RECLA.
Leitura do Projeto de Lei n° 010/2019, que “INSTITUI A POLÍTICA DE APOIO E
INCENTIVO AO COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO
MATEUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo, Autoria: PAULO
CHAGAS. Leitura do expediente, ofício protocolado sob nº 0504/2019, de autoria
do Vereador Jozail do Bombeiro, solicitando espaço no Pequeno Expediente da
Sessão Ordinária do dia 02 de abril de 2019, para que o Sr. GIULIANO MENEGATTI –
Tenente Coronel, possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento
sobre a “ Passagem de Comando do 13º Batalhão”. Indicações nºs 176 e 177/2019 de
autoria do Vereador Ajalírio Caldeira, que solicita: Ampliação e reforma do prédio da
Escola Unidocente Municipal „Córrego Santa Maria‟, situada no Km 23 da Rodovia São
Mateus à Nova Venécia, Distrito de Nestor Gomes; e Poda das árvores situadas na
Comunidade Santa Cruz, no Assentamento 13 de Setembro, localizado na
Comunidade Córrego da Areia. Indicações nºs 178 e 179/2019 de autoria do Vereador
Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Poda das árvores situadas nas ruas do Bairro
COHAB; e Capina, limpeza e pintura dos meios-fios das ruas do Bairro COHAB.
Indicações nºs 180 e 181/2019 de autoria do Vereador Aquiles, que solicita: Ampliar a
segurança nas escolas com instalações de câmeras de videomonitoramento nas
imediações das mesmas; e Criação de ponto de ônibus e construção do respectivo
abrigo na Avenida Maria Elisa Rios, situada no bairro Ayrton Senna (nas proximidades
do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social). Indicações nºs 182 e
183/2019 de autoria do Vereador Carlos Alberto, que solicita: Extensão de rede elétrica
com instalação de postes com luminárias na rua de acesso à igreja, na Comunidade
Azeite; e Elaboração de projeto para implantação de saneamento básico no
Loteamento Jardim Eldorado, situado no bairro Pedra D‟água. Indicações nºs 184 e
185/2019 de autoria do Vereador Doda Mendonça, que solicita: Aquisição de
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transformador para iluminação do cemitério da Comunidade Santa Maria, Distrito de
Itauninhas; e Disponibilizar retroescavadeira e trator com grade aradora para atender
os pequenos produtores rurais do Distrito de Itauninhas. Indicações nºs 186 e
187/2019 de autoria do Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que solicita:
Capina, limpeza, varrição e pintura dos meios-fios da Avenida José Tozze; e Instalação
de bicicletários no Centro da cidade. Indicações nºs 188 e 189/2019 de autoria da
Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Cumprimento da Lei nº 1.005/2011 que
“Institui a obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros a todos os
funcionários de creches instaladas no município de São Mateus e dá outras
providências”; e Instalação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Avenida
Amocim Leite, no bairro Aviação (em frente à Escola Master). Indicações nºs 190 e
191/2019 de autoria do Vereador Jerri Pereira, que solicita: Construção de prédio para
instalação da Escola Pluridocente Municipal „Campo Grande de Baixo‟, Distrito de
Nativo de Barra Nova; e Calçamento da Rua Betim, situada no bairro Aviação.
Indicações nºs 192 e 193/2019 de autoria do Vereador Jorge Recla, que solicita:
Construção de muro de arrimo nos fundos da Rua Alfredo Robson – conhecido como
Morro do Cabrito – às margens da Rodovia São Mateus à Nova Venécia, no bairro
Santa Tereza; e Construção da rede pluvial e término da rede de esgoto na Rua
Laranjeiras no bairro Aroeira. Indicações nºs 194 e 195/2019 de autoria do Vereador
Jozail Fugulim, que solicita: Limpeza do canteiro situado na Avenida Antônio Costa
Leal, no Bairro Residencial Park Washington; e Aumentar a oferta de coletivos nas
linhas que atendem IFES e CEUNES, nos horários de entrada e saída dos alunos.
Indicações nºs 196 e 197/2019 de autoria do Vereador Paulo Chagas, que solicita:
Ampliação com construção de sala de aula na EMEF „São Pio X‟, situada na
Comunidade Córrego da Palmeira – Km 47, Distrito de Nestor Gomes; e Realizar a
fiscalização das nascentes existentes no município de São Mateus, em terrenos
particulares e públicos, e exigir as adequações de proteção de acordo com as leis
ambientais vigentes. Requerimento nº 025/2019 de autoria da Vereadora Jaciara
Teixeira e do Vereador Carlos Alberto, que solicita as seguintes providências: Envie
para esta Casa de Leis cópia do projeto arquitetônico das obras que estão sendo
realizadas em Guriri e do cronograma de execução das seguintes localidades: Avenida Central - Praça Wilson Gomes - Avenida Oceano Atlântico - Calçadão. Moção
n° 010/2019 de autoria dos Vereadores Jozail do Bombeiro, Jorge Recla, Ajalíro
Caldeira, Jerri Pereira, Antônio Luiz Cardoso, Carlos Alberto, Doda Mendonça, Jaciara
Teixeira, Francisco Amaro de Alencar Oliveira, e Aquiles que solicita: VOTO DE
CONGRATULAÇÃO ao Tenente-coronel GIULIANO MENEGATTI, pelos relevantes
serviços prestados no comando do 13º Batalhão de Polícia Militar do Estado do
Espírito Santo, em São Mateus. Proposições sujeitas a discussão e votação: Projeto de
Lei n° 007/2019, que “estabelece a obrigatoriedade do passe livre para o
acompanhante dos portadores de deficiência no Sistema de Transporte Público
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Coletivo Municipal.” – do Poder Executivo. Em seguida o Sr. Presidente deferiu o
pedido de inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei n° 007/2019 e de imediato pediu
o acordo dos demais Vereadores para que fosse concedido o espaço do uso da
Tribuna para que o Sr. Josimar Lucindo dos Santos, amigo da falecida Mayane Ebes,
pudesse proferir pronunciamentos sobre o ocorrido, visto que o pedido de uso da
Tribuna não foi protocolado e no entanto todos os Vereadores estiveram de acordo.
Em seguida, o Sr. Presidente suspendeu a Sessão por tempo indeterminado para que
as Comissões pudessem proferir seus pareceres. Retomada a Sessão, o Sr.
Presidente convidou a Srª Marlene Alves do Nascimento para fazer uso da Tribuna por
10 (dez) minutos. Com uso da palavra, a Srª Marlene Alves do Nascimento disse ter
vindo a esta Casa de Leis acompanhada por moradores dos Bairros Nova Era,
Rodocon e Seac em ato de protesto com o ocorrido com a Mayane Ebes no trecho da
BR-101 do Rodocon até Nova Era, pois segundo a mesma, o trecho citado não possui
iluminação pública, dificultando a visibilidade dos motoristas e pedestres. Informou que
a mesma procurou a ECO 101 para questionar a iluminação pública no trecho
compreendido, mas a referida empresa disse que a iluminação nesse trecho não é de
responsabilidade da mesma e sim da Prefeitura. Concedido um aparte ao Vereador
Francisco Amaro de Alencar Oliveira, o mesmo disse que a empresa mentiu, pois a
iluminação da BR-101 é de responsabilidade deles, e que o Prefeito juntamente com
os Vereadores tem lutado juntamente com a população a respeito das questões em
relação a BR-101, pois a empresa por muitas vezes deixa de cumprir com as suas
responsabilidades. O Vereador sugeriu que fosse feita uma reunião dos Vereadores
juntamente com o Prefeito Municipal, para juntos estarem cobrando da empresa a
questão da iluminação no trecho citado, visto que já foi tirada uma vida. Concedido um
aparte ao Vereador Carlos Alberto, o mesmo sugeriu que fosse feito um convite ao
representante de ECO 101 para vir até esta Casa de Leis para uma conversa com os
Vereadores sobre o que compete e o que não compete a empresa e disse que levará a
situação a dois Senadores na qual o mesmo tem contato, para elaborarem uma ação e
não somente uma conversa. A Srª Marlene Alves do Nascimento finalizou agradecendo
ao espaço concedido e pediu ajuda também para que os Vereadores olhem para o
Bairro Nova Era e atendam as necessidades do mesmo. Em seguida o Sr. Presidente
se colocou a disposição dos moradores presentes e os convidou pra uma conversa
após a Sessão para que mesmo pudesse ouvi-los. Após, o Sr. Presidente concedeu o
uso da palavra ao Sr. Josimar Lucindo dos Santos para fazer uso da Tribuna por 10
(dez) minutos. Com uso da palavra e após cumprimentar a todos, o Sr. Josimar
Lucindo dos Santos se emocionou ao falar da falecida Srª Mayane Ebes e, em suas
palavras, pediu a empatia dos Vereadores para com a família enlutada solicitando com
urgência ajuda para o referido trecho pois os mesmos não querem que outra vida seja
ceifada covardemente como foi a jovem Mayane Ebes. Em seguida, o Sr. Presidente
concedeu o uso da fala ao Tenente Coronel Giuliano Menegatti que após cumprimentar
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a todos, teceu comentários pertinentes ao comando do 13° (décimo terceiro) Batalhão.
O mesmo apresentou o Tenente Coronel Mateus Garcia Pereira no qual o sucederá no
Comando do 13° Batalhão de São Mateus e convidou os parlamentares para a posse
no dia 12 (doze) de abril de 2019 (dois mil e dezenove) no auditório da faculdade Vale
do Cricaré as 10:00h (dez horas). Finalizou agradecendo ao espaço concedido. Em
seguida o Sr. presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE: Com uso da palavra
e após cumprimentar a todos, o Vereador Aquiles teceu comentários pertinentes ao
Projeto de Lei n° 169/2017 de sua autoria que, “estabelece a obrigatoriedade do passe
livre para o acompanhante dos portadores de deficiência que necessitam de
acompanhante para sua locomoção no sistema de transporte público coletivo
Municipal”; e disse que esse projeto são para os responsáveis que possui filhos com
deficiência e precisam leva-los até o local específico de tratamento mas não tem
condições de pagar a passagem; non entanto disse ainda que o Projeto foi aprovado
pelos demais Vereadores, mas que a empresa responsável pelo transporte coletivo na
Cidade recorreu à Justiça alegando que o Projeto devia partir do Poder Executivo e
não do Poder Legislativo; no entanto disse que conversou com o Prefeito onde o
mesmo se sensibilizou com o caso e enviou o Projeto até esta Casa de Leis para ser
votado; finalizou agradecendo ao Poder Executivo por ter enviado o Projeto e
agradeceu também ao espaço concedido. Em seguida o Sr. Presidente concedeu o
uso da fala a Vereadora Jaciara, que após cumprimentar a todos, solicitou que
constasse em ata toda sua fala na íntegra. A Vereadora teceu comentários pertinentes
ao Dia Mundial da Consciência ao Autismo, e disse o seguinte: “Hoje, dia 02 (dois) de
abril é o Dia Mundial da Consciência ao Autismo, muitas pessoas não tem
conhecimento do que é o autismo, só ouvem falar e infelizmente tem muito preconceito
em relação ao autismo. Hoje a EMEF. Arnóbio Alves de Holanda, no Bairro Cohab,
desenvolveu uma atividade sobre o Dia Mundial da Consciência ao Autismo, e o
objetivo desse dia é difundir informações sobre o autismo e reduzir a discriminação e o
preconceito; os transtornos do espectro-autista tem diferentes quadros: as pessoas, as
crianças tem limitação na comunicação sendo algumas com maior grau, outras com
menor grau; possuem limitação na interação social; comportamentos repetitivos e uma
gama bem restrita dos interesses dessas pessoas. O autismo aparece nos primeiros
anos de vida e apesar de não ter cura, terapias, medicamentos e especialmente o
amor e o carinho promovem a qualidade de vida dessas crianças. Os autistas precisam
de cuidados específicos, uma série de tratamentos, habilitações e reabilitações; e
quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o prognóstico.” Relatou ainda que uma das
mãe de um autista da escola Arnóbio Alves de Holanda juntamente com um grupo de
mães, que inclusive solicitou muito que fosse encaminhada essa Lei, pois as mesmas
acompanham os filhos nos tratamentos e na escola, mas não teve mais o direito a
gratuidade. Disse ainda que a Lei receberá o nome do filho da referida mãe, o menino
se chama Artur – Aluno da EMEF Arnóbio Alves de Holanda e disse ainda que a
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respeito de educação para crianças com deficiência, os mesmos ainda tem muito que
caminhar para fornecer essa educação de qualidade. Agradeceu ao Secretário de
Obras Valter Luiz Pigati, pois o mesmo a acompanhou em uma reunião na
Comunidade Sapucaia, ora solicitada pela própria Comunidade e a principal
reivindicação foi sobre o transporte escolar; o problema era uma linha de ônibus que os
mesmos possuíam, mas estavam sem o transporte coletivo para se locomoverem até a
cidade, mas que os mesmos conseguiram resolver algo em favor da Comunidade
nesse quesito. Continuou sua oratória proferindo comentários pertinentes a Lei
Municipal 1388/2014 de autoria do Vereador Aquiles, que “Estabelece a
obrigatoriedade das empresas contratarem prioritariamente, empregados moradores
do Município de São Mateus, utilizando esse critério para, no mínimo, 50% (cinquenta
por cento) do seu quadro de contratados” e informou que havia muitos comentários em
redes sociais de uma empresa que estava chegando ao Município estava trazendo
funcionários de outros lugares para trabalhar e então a mesma entrou em contato com
o Sindicato visto que a empresa é uma terceirizada da Petrobrás (EBS Perfurações) e
o Sindicato dos petroleiros disse que a empresa iniciou as atividades sem considerar
as Leis Trabalhistas, mas que o Sindicato já está tomando as devidas providências.
Disse ainda que os parlamentares precisam discutir mais a questão da Lei, pois a
mesma já existia com um percentual de 50% para mateenses, mas que na semana
anterior foi votada a alteração para 80% mas que ainda não foi sancionada; disse que
é preciso observar qual a atitude da Prefeitura em relação a essa Lei, pois quando as
empresas se instalam no Município as mesmas precisam de alvará e
consequentemente quem fiscaliza é a Prefeitura, no entanto é preciso observar qual é
a ação que a prefeitura está tomando em relação à cobrança do cumprimento das Leis.
Sugeriu que fosse feito um requerimento solicitando quais são os procedimentos que
são adotados, visto que não é uma Lei nova, quais os procedimentos que a Prefeitura
tem para que as Leis sejam cumpridas por essas empresas. Sugeriu também que a
Câmara fizesse uma notificação, visto que a Leis partiu do Poder Legislativo, à
empresa EBS, e a Petrobrás sobre essa questão da Lei, pois a empresa é uma
terceirizada da Petrobrás, e ela como contratante tem que exigir das suas empresas o
cumprimento das Leis Municipais além de todas as Leis Federais e Estaduais.
Finalizou agradecendo ao espaço concedido. De imediato o Sr. Presidente informou
que fará a notificação à EBS Perfurações e à Petrobrás, mas só em relação aos 50%
(cinquenta por cento), pois a alteração para 80% (oitenta por cento) ainda não foi
sancionada. Em seguida, com uso da palavra e após cumprimentar a todos, o
Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira teceu comentários pertinentes às
competências da empresa ECO 101 e relatou que recentemente a empresa enviou um
documento para a Prefeitura pedindo que a Unidade de Saúde que estava em
construção não entrasse em funcionamento, pois ocupa uma área de domínio da
empresa e que a Unidade seria demolida; mas a Prefeitura não se intimidou e disse
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que continuaria as obras, e então a empresa entrou com Processo Judiciário. Disse
ainda que fez contato com o Prefeito e o mesmo se prontificou a receber os moradores
na Prefeitura no horário de 11:00h (onze horas) para juntos tomarem uma providência
em relação ao trecho que ocorreu o acidente. Em seguida, com uso da palavra e após
cumprimentar a todos, o Vereador Paulo Chagas teceu comentários pertinentes aos
radares na BR-101, pois segundo o mesmo foi pedido pelo Presidente da República
para retirar os radares da BR-101 e considerou um absurdo, pois a luta dos moradores
dos quilômetros foi muito grande para a instalação dos radares e agora querem tirar
um recurso que está beneficiando a população e disse que esta casa de Leis deve
fiscalizar e intervir para que as demandas públicas sejam respeitadas disse ainda que
é a favor da Lei Municipal 1388/2014 e que é preciso votar o quanto antes para dar
prioridade para os mateenses. Lembrou aos presentes que no presente mês inicia a
safra do café, e consequentemente ocorrem muitos assaltos e disse que é necessário
uma patrulha rural para fiscalizar as áreas. Finalizou agradecendo o espaço concedido.
Em seguida, com uso da palavra e após cumprimentar a todos teceu comentários
pertinentes ao Requerimento n°013/2019 que solicita “Informe a esta Casa de Leis
quais as ações estão sendo tomadas, até o momento, no que se refere às obras de
reforma da Policlínica Municipal (antiga US-3), localizada no Bairro Boa Vista”. O
Vereador disse que a obra ficou em torno R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos
mil reais), mas que passaram dois anos e meio de mandato e a obra continua parada;
disse ainda que a resposta ao requerimento foi que, tinha sido dada a Ordem de
Serviço com início no dia 12 (doze) de março de 2019, mas o vereador informou que a
obra ainda continua parada; continuou sua oratória proferindo comentários pertinentes
a empresa ECO 101 e disse que no ano anterior, o mesmo fez uma solicitação no
sentido de iluminação no trecho em que aconteceu o acidente e, no entanto informou
que a solicitação e preocupação já existiam antes de acontecer a tragédia e como
resposta a empresa disse que “quanto a manutenção dos postes e iluminação da ECO
101- Concessionária de Rodovias, venho também informar que, quanto as solicitações
apresentadas por este Município, vimos esclarecer que a obrigação contratual dessa
Concessionária consiste na manutenção dos parâmetros e desempenho de todos os
sistemas elétricos e iluminação que foram recebidos do DNIT; quanto a elaboração de
projeto, a implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de
iluminação pública serão de responsabilidade do ente Municipal ou de quem tenha
recebido deste a delegação para prestar tais serviços; além disso o ente Municipal
cobra de todos os Munícipes a contribuição de Iluminação Pública, tributo destinado a
financiar gasto específico com a manutenção da Iluminação Pública”; na oportunidade
o Vereador informou que o trecho onde ocorreu o acidente é de responsabilidade da
Prefeitura e que com essa resposta da empresa, o mesmo fez a indicação de n°
488/2018 que solicita: “Viabilizar a iluminação da Rodovia BR 101 no perímetro entre
os Bairros Seac e Nova Era”; e mais uma vez o Vereador frisou que as indicações
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foram feitas muito antes do acidente e que não é por falta de cobrança que o trecho
encontra-se sem iluminação, mas que a Câmara não vai se furtar de tentar manter o
diálogo entre o Poder Executivo e a empresa, mas que o primeiro passo já foi dado
que foram as cobranças em relação as iluminações. Concedido um aparte ao Vereador
Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que informou que o representante da empresa
responsável pelas obras da US-3 estará no Município no dia 03 (três) para tomar as
devida providências em relação a Obra e que a previsão de inicio será na próxima
semana. Em seguida o Vereador Jozail Do Bombeiro finalizou agradecendo ao espaço
concedido. Após, o Sr. Presidente solicitou ao vice-presidente desta Casa de Leis para
assumir os trabalhos para que o mesmo pudesse proferir seus pronunciamentos na
Tribuna. Com uso da palavra e após cumprimentar a todos, o Vereador Jorge Recla
teceu comentários pertinentes ao Dia Mundial do Autismo onde destacou a importância
da conscientização do mesmo e disse que apresentará um Projeto de Lei que intitula o
Dia Municipal do Autismo no Município de São Mateus, assim como também a Semana
Municipal da Consciência ao Autismo. Continuou sua oratória informando sobre uma
reunião com os representantes da UFES e da Viação São Gabriel a respeito da
superlotação das linhas que faz o percurso até a Universidade e disse que segundo o
representante da UFES o problema da superlotação já foi resolvido, ficou pendente a
solicitação para criação de uma nova linha ou de um novo horário para atender aos
Bairros Aroeira, Bom Sucesso, Bairro Vitória e Ayrton Senna. Disse ainda que recebeu
os representantes da Associação de Catadores e Reciclagem do Bairro Vitória onde
solicitaram uma maior atenção por parte do Poder Público, e o Sr. Presidente informou
que ao que cabe as competências desta Casa de Leis, o mesmo se prontificou a fazer,
pois uma das solicitações é para trocar os pneus dos caminhões, e o Sr. Presidente
informou que os recursos da Câmara o mesmo colocou a disposição, mas disse ainda
que esta Casa de Leis não pode comprar e nem mandar reformar, pois compete ao
Poder Executivo. Não havendo mais nenhum Vereador inscrito, o Sr. Presidente
passou para a ORDEM DO DIA: Em seguida o Sr. Presidente submeteu a votação das
indicações em blocos. Em discussão: Indicações n°s 176, 177,178, 179, 180, 181, 182,
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 e 197/2019; Com
uso da palavra a Vereadora Jaciara Teixeira que após cumprimentar a todos, teceu
comentários pertinentes a indicação de n° 188/2019 de sua autoria, pois segundo a
mesma esse é um tipo de Lei que é criada no Município e não é dado sequência, ou
seja, é uma Lei que não se aplica. No entanto a Vereadora solicitou que o Município
cumpra com a Lei Municipal n° 1005/2011 e que faça as alterações e adequações
necessárias; finalizou solicitando o voto favorável dos demais Vereadores. Ainda em
discussão e com uso da palavra, o Vereador Paulo Chagas, que após pedir licença das
formalidades teceu comentários pertinentes a indicação n° 196/2019 de sua autoria,
onde o mesmo reforçou o pedido informando que a referida sala não comporta mais os
alunos por ser muito pequena. Disse ainda sobra a sua outra indicação de n°
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197/2019, pois segundo o mesmo, consequentemente das chuvas, a fiscalização das
nascentes ficaram esquecidas e muitas vezes destruídas; e solicitou o voto favorável
dos demais Vereadores. Ainda em discussão, com uso da palavra e após
cumprimentar a todos, teceu comentários pertinentes a sua indicação de n° 184/2019 e
o segundo o mesmo, o motivo da indicação foi porque o cemitério da referida
comunidade fica muito distante e por diversas vezes dependendo do estado do corpo
que veio a óbito é necessário realizar o sepultamento a noite onde causa perigo para a
população; finalizou solicitando o voto favorável dos demais Vereadores. Ainda em
discussão, o Vereador Jorge Recla teceu comentários pertinentes a sua indicação de
n° 192/2019, pois segundo o mesmo, os moradores do referido local construíram casas
próximo ao barranco e agora cabe ao Poder Público cuidar da situação para que não
aconteça algo grave. Disse ainda a respeito da sua indicação de n° 193/2019 que
segundo o mesmo, quando chove na referida rua, causa alagamentos gerando
transtorno para a população. De imediato o Sr. Presidente submeteu em votação:
Indicações n°s 176, 177,178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189,190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 e 197/2019; sendo estas aprovadas por
unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente submeteu em discussão: Requerimento n°
025/2019; com uso da palavra a Vereadora Jaciara Teixeira disse que no ano passado
os Vereadores tiveram uma reunião com o Secretário de Obras que apresentou um
desenho sobre a questão da praça e da chegada em Guriri, onde modificaria alguns
pontos para melhora no aspecto visual da chegada ao local; mas segundo a
Vereadora, os mesmos só quebraram, tiraram o degrau da praça onde virou um
estacionamento, e ainda modificaram a Avenida Oceano Atlântico para facilitar a
passagem dos trios elétricos mas não terminaram e deixando um trabalho mal feito. No
entanto a Vereadora disse que está requerendo todo o projeto arquitetônico e o
cronograma de execução das obras para que os mesmos tenham ciência se está
ocorrendo pelo menos organização em relação às obras. De imediato Sr. Presidente
submeteu em votação: Requerimento 025/2019; sendo este aprovado por
unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente submeteu em discussão: Moção
n°010/2019. Com uso da palavra, o Vereador Jozail do Bombeiro leu um breve
histórico do Tenente Coronel Giuliano Menegatti e prestou seus agradecimentos e
homenagens ao mesmo. Após o Sr. Presidente submeteu em votação: Moção
n°010/2019; sendo esta aprovada por unanimidade. Em seguida, o Sr. presidente
submeteu em discussão e votação em turno único: Projeto de Lei 007/2019, do Poder
Executivo; sendo este aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o
Sr. Presidente declarou encerrada a presente Sessão e para constar,
eu................................................, Aquiles Moreira da Silva – 2° Secretário. Fiscalizei a
presente Ata, que lida e achada conforme será assinada por mim, pelo Senhor
Presidente e demais Vereadores Presentes.
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