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Ata nº 012/2019 da Sessão Ordinária, realizada aos 09 (nove) 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). O Sr. Presidente convidou o vereador Aquiles, 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:
LEITURA DO EXPEDIENTE: PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N° 103/2019, protocolizado sob o n° 00523/2019, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto Lei n° 008/2019. Leitura do Projeto
Lei n° 008/2019, que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER
A REPOSIÇÃO DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL AOS AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Discussão e votação, do pedido em caráter de “Urgência
Urgentíssima”, ao projeto de Lei 008/2019, 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. Em seguida, o Sr. presidente informou que pela necessidade dos agentes
de saúde, o mesmo sugeriu que fosse feita quebra de interstício e que fosse incluso o
pedido de votação na Ordem do Dia nessa presente Sessão Ordinária; na
oportunidade submeteu em discussão: pedido em caráter de “Urgência Urgentíssima”,
ao projeto de Lei 008/2019, do Poder Executivo. Com uso da palavra e após
cumprimentar a todos, o Vereador Carlos Alberto disse que é um projeto muito
importante e disse que é favorável ao pedido de urgência urgentíssima, mas que na
hora em que o Sr. Presidente suspender os trabalhos para as Comissões proferirem os
pareceres, o mesmo como presidente da comissão da irá analisar com cautela o
projeto, pois se trata de retroativos. Ainda em discussão, com uso da palavra e após
cumprimentar a todos, o Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira destacou que o
que está sendo pedido não é um aumento salarial e sim uma adequação ao piso
salarial da categoria dos agentes de saúde e que esse pedido é uma conquista dos
agentes que tiveram a iniciativa de intervir juntamente com o Sindicato para que fosse
concedido esse direito. Continuou em discussão, com uso da palavra e após
cumprimentar a todos, a Vereadora Jaciara Teixeira complementou a fala do Vereaodr
Francisco Amaro de Alencar Oliveira e informou que além de ser uma adequação é um
dinheiro próprio que vem para o Município, ou seja, que se o pagamento não acontecer
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o Município estaria fazendo uma apropriação indébita de um recurso que não é dele e
frisou mais uma vez que não é um reajuste e sim porque o Município recebe o dinheiro
do Governo Federal e tem que repassa-lo. Ainda em discussão, com uso da palavra e
após cumprimentar a todos, o Vereador Ajalírio Caldeira agradeceu à mesa Diretora
pela celeridade no projeto, visto que já era pra ter sido apreciado e votado em janeiro
do presente ano e reforçou conforme a fala dos Vereadores anteriores de que não é
um aumento de salário, mas sim um repasse. Não havendo mais nenhum Vereador
para discutir, o Sr. Presidente submeteu em votação: pedido em caráter de “Urgência
Urgentíssima”, ao projeto de Lei 008/2019, do Poder Executivo; sendo este aprovado
por unanimidade. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 124/2019,
protocolizado sob o n° 00524/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
SOLICITA ao Presidente desta Casa de Leis, nos termos do Art. 11, II c/c art.128, V,
todos do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Mateus/ES, a realização da
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA para apreciação e votação do Projeto de Lei Nº
008/2019. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 121/2019, protocolizado sob o
n° 0513/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta às
Indicações nºs 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175/2019 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° 124/2019,
protocolizado sob o n° 00522/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha resposta do Requerimento nº 016/2019, de autoria do Vereador: Carlos
Alberto. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 125/2019, protocolizado sob o n°
00550/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei n°
1.741/2019. Leitura da Lei n° 1.741/2019 que “ALTERA A REDAÇÃO DA EMENTA E
DO ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.388, DATADA DE 19 DE SETEMBRO DE
2014”. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 127/2019, protocolizado sob o n°
00551/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei n°
1.742/2019. Leitura da Lei n° 1.742/2019 que “ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE
DO PASSE LIVRE PARA O ACOMPANHANTE DOS PORTADORES DE
DEFICIÊNCIA NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO MUNICIPAL”.
Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 128/2019, protocolizado sob o n°
0552/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta às
Indicações n°s 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 195 e 196/2019 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° 117/2019, protocolizado
sob o n° 000512/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Veto
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001/2019. Leitura do Veto n° 001/2019 – Vetar Totalmente o Projeto de Lei nº
003/2019, que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA AVENIDA E DAS RUAS DA
COMUNIDADE DE BARRA SECA, DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. PODER LEGISLATIVO: Leitura do expediente, ofício
protocolado sob nº 00515/2019, de autoria do Vereador Jorge Recla, solicitando
espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 09 de abril de 2019, para
que o Sra. VANETE MIGUEL TIMÓTEO – Diretora do Hospital Roberto Arnizaut
Silvares, possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre a
“Hospital Arnizaut Silvares”. Leitura do expediente, ofício protocolado sob nº
00538/2019, de autoria do Vereador Antônio Luiz Cardoso, solicitando espaço no
Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 09 de abril de 2019, para que o Dr.
JOÃO FIDELI – Professor Universitário da Disciplina de Direito Previdenciário, possa
fazer uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre “Projeto da Reforma
da Previdência”, seus benefícios e desvantagens. Leitura do expediente,
OF.CMSM/SF. Nº 0068/2019, protocolizado sob o n° 00544/2019 de autoria Da
Secretária de Finanças – Prestação de Contas referente aos meses de Fevereiro e
Março – 2019 – Nota de Movimentação Financeira e Relatório de Pagamentos e
Balancete Analítico da Despesa Orçamentária. Leitura do Projeto de Lei n° 011/2019,
que “INSTITUI NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS A “SEMANA MUNICIPAL DE
CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO”, CRIANDO O DIA MUNICIPAL DO AUTISTA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo, Autoria: JORGE RECLA. Leitura
do expediente, ofício protocolado sob nº 00559/2019, de autoria do Vereador Jozail
do Bombeiro, solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia
09 de abril de 2019, para que o Srº Jasson Barcellos Filho – Chefe da Delegação
Mateense de Futebol Feminino, possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir
pronunciamento sobre a “Conquista da Medalha de Bronze no Campeonato Brasileiro
Realizado em Maceió-AL”. Indicações n°s 198 e 199/2019 de autoria do Vereador
Ajalírio Caldeira, que solicita: Construção de abrigo nos pontos de ônibus situados ao
longo da Rodovia Miguel Curry Carneiro, até a divisa com o município de Nova
Venécia; e Perfuração de poço artesiano na comunidade Vila Nova Aymorés – Km 35,
Distrito de Nestor Gomes. Indicações n°s 200 e 201/2019 de autoria do Vereador
Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Conclusão do calçamento da Rua Louro, situada no
Bairro Cacique II; e Capina, limpeza e pintura dos meios-fios das ruas do Bairro Santa
Tereza. Indicações n°s 202 e 203/2019 de autoria do Vereador Aquiles, que solicita:
Implantação de consultório odontológico na Unidade de Saúde „Lucinda Bezerra de
Souza‟, situada no bairro Santa Tereza, bem como de um profissional odontologista
para atender a comunidade; e Implantação de consultório odontológico na Unidade
Básica de Saúde „Verônica Favalessa Pestana‟, situada no bairro Santo Antônio, bem
como disponibilização de um profissional odontologista para atender a comunidade.
Indicações n°s 204 e 205/2019 de autoria do Vereador Carlos Alberto, que solicita:
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Recapeamento asfáltico da Avenida José Tozze, no Centro da cidade (em frente ao
prédio da antiga Tipografia Santos); e Substituição das lâmpadas queimadas dos
postes de iluminação pública, situados nas ruas do Loteamento Jardim Eldorado, no
Bairro Pedra D‟água. Indicações n°s 206 e 207/2019 de autoria do Vereador Doda
Mendonça, que solicita: Ampliação e reforma do prédio da Escola Municipal de Ensino
Fundamental „Mercedes de Aguiar‟, situada em Itauninhas; e Construção de colunas
no rio do Norte para instalação de passarela interligando as Comunidades Araribá e
Santa Maria, Distrito de Itauninhas. Indicações n°s 208 e 209/2019 de autoria do
Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que solicita: Que a Secretaria de
Educação de São Mateus, por meio das Unidades Escolares, faça expedição de
Carteira do Estudante para os alunos da rede pública municipal; e Patrolamento das
estradas vicinais da Comunidade Sapucaia. Indicações n°s 210 e 211/2019 de autoria
da Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Instalação de redutor de velocidade
(quebra-molas) na Rua Sebastião Francisco, no Bairro Cacique, após a Sociedade
Santa Rita de Cássia – Lar dos Velhinhos; e Criação de Programa Municipal de
Educação Tributária em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda. Indicações
n°s 212 e 213/2019 de autoria do Vereador Jerri Pereira, que solicita: Construção de
passarela e de nova escadaria com instalação do respectivo corrimão, no final da Rua
José Daher (acesso ao Bairro Carapina); e Disponibilizar terreno ao Departamento de
Polícia Judiciária de São Mateus, para utilização provisória, com a finalidade de
acomodar veículos automotores apreendidos. Indicações n°s 214 e 215/2019 e autoria
do Vereador Jorge Recla, que solicita: Transformar a Unidade Básica de Saúde
„Verônica Favalessa Pestana‟, localizada no bairro Santo Antônio, em Unidade de
Pronto Atendimento 24h (vinte e quatro horas); e Instalação de aparelhos de arcondicionado em todas as salas de aula das EMEF´S e CEIM´S do município de São
Mateus. Indicações n°s 216 e 217/2019 de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro,
que solicita: Limpeza do valão que se inicia no bairro Aroeira e atravessa os bairros
Ayrton Senna, Santo Antônio e Santa Tereza; e Construção de unidade de saúde no
bairro Guriri, lado sul. Indicações n°s 218 e 219/2019 de autoria do Vereador Paulo
Chagas, que solicita: Capina e limpeza das ruas, bem como poda das árvores
localizadas nas áreas públicas de Nestor Gomes; e Elaboração de projeto
arquitetônico para reforma da ponte na Cachoeira do Cravo, Distrito de Nestor Gomes.
Requerimento n° 026/2019 de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira e dos
Vereadores Jorge Recla, Ajalírio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Carlos Alberto, Jerri
Pereira e Jozail do Bombeiro. Moção n° 011/2019 de autoria do Vereador Jorge Recla,
que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO aos ATLETAS DA ESCOLINHA DE
FUTEBOL CEFA e ao seu fundador, SR. JOSÉ NATAL DA SILVA BRUM, pelo
destaque no cenário estadual em competições de futebol. Moção n° 012/2019 de
autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO à
EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO da Escola Estadual Ceciliano Abel de Almeida, pela
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conquista da Medalha de Bronze no Campeonato Brasileiro Escolar de Futebol
Feminino. DIVERSOS: Leitura do Expediente OF/CMS/SM/ES/Nº030/2019 –
protocolizado sob o n° 00560/2019 o Conselho Municipal de Saúde de São Mateus,
por meio do Presidente desse conselho Srº Fábio Dílson Silva Loures, convidar ao
senhor Presidente dessa Casa de Leis para participar da conferência Municipal de
Saúde de São Mateus, que será realizada na Faculdade Vale do Cricaré , no dia 10 de
abril de 2019, quarta-feira, de 08:00h às 18:00h, tendo o tema Central: “Democracia e
Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS”. Na oportunidade, o Sr.
Presidente solicitou a Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Agricultura e MeioAmbiente que comparecesse ao evento, visto que o assunto central da do evento é
pertinente a referida Comissão. Em seguida o Sr. Presidente leu o seguinte
requerimento: “Os Vereadores infrafirmados, no uso de suas atribuições legais,
consubstanciados no que preceitua o artigo 158 inciso IV e o Art. 160 do Regimento
interno desta Casa Legislativa, REQUEREM que seja incluída na Ordem do Dia da
Sessão Ordinária do dia 09 de abril do corrente ano, para a votação de imediato do
seguinte Projeto: 008/2019 do Executivo, que, “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A CONCEDER A REPOSIÇÃO DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL
NACIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE
COMBATE ÀS ENDEMIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Na oportunidade o Sr.
Presidente deferiu o pedido dos Srs. Vereadores e suspendeu a Sessão por tempo
indeterminado para que as comissões pudessem proferir seus pareceres. Retomada a
Sessão, o Sr. Presidente passou para a segunda parte do Pequeno Expediente e com
a ausência da Sra. Vanete Miguel Timóteo, na qual seria a primeira a fazer uso da
Tribuna, concedeu o uso da fala ao Dr. João Fideli para proferir pronunciamentos na
Tribuna Popular por 10 (dez) minutos. Com uso da palavra e após cumprimentar a
todos, o Dr. João Fideli teceu comentários pertinentes a Reforma da Previdência; em
sua oratória o mesmo disse que a reforma está sendo muito rápida e com a influência
da mídia, as pessoas muitas vezes não conseguem acompanhar de fato o que vem a
ser a Reforma. Disse que de acordo com a reforma, não haverá mais aposentadoria
por tempo de contribuição, mas sim por idade, sendo 65 (sessenta e cinco) anos para
os homens e 62 (sessenta e dois) anos para as mulheres. Informou que para receber
por contribuição, o trabalhador precisa contribuir no período de 15 (quinze) anos para
receber a media do valor contribuído e ainda assim somente 60% (sessenta por cento)
da média; mas caso o trabalhador queira receber o valor integral da média de sua
contribuição, o mesmo deve contribuir no período de 40 (quarenta) anos e no decorrer
de sua oratória, o mesmo esclareceu outros pontos pertinentes a Reforma. Concedeu
um aparte ao Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que perguntou ao Dr.
João Fideli se a Reforma está sendo feita decorrente do Rombo na Previdência e qual
a causa do rombo, se foi por conta das demandas ou se foi por conta das corrupções
presentes. Como resposta, o Sr. João Fideli disse que ao seu ponto de visto a Reforma
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é necessária, mas que não radicalizada como está previsto e finalizou informando que
os deputados devem analisar o que deu certo em outros países e o que não deu antes
de aplicar no Brasil e trazer consequências maiores. Na oportunidade, o Sr. Presidente
sugeriu a Vereadora Jaciara Teixeira, visto que a mesma é a autora do Requerimento
022/2019 que solicita: realização de Audiência Pública para discussão, com todos os
segmentos da sociedade mateense, do seguinte tema: „Reforma da Previdência‟, em
local e data a serem agendados posteriormente”, para que agilizasse a data da
audiência e que convidasse os Deputados, Senadores e Câmaras Municipais vizinhas
para debaterem o assunto pertinente. Em seguida, o Sr. presidente concedeu o uso da
fala ao Sr. Jasson Barcellos Filho que após cumprimentar a todos, informou que
recentemente o Município de São Mateus foi representado pela modalidade de futebol
feminino onde representou o estado do Espírito Santo através da Escola Ceciliano
Abel de Almeida, no Campeonato Brasileiro na Cidade de Maceió e disse ainda que o
Campeonato Brasileiro serviu como uma seletiva para o Campeonato Mundial na
Sérvia. Disse ainda que o mesmo selecionou a equipe da Escola Ceciliano Abel de
Almeida para participar do campeonato, porque a escola estava no pódio do ranking de
jogos escolares no Estado, e de acordo com o mesmo, nada mais justo do que a
referida escolar para representar o Município no Campeonato Brasileiro. Informou que
toda a despesa foi por conta da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, e que o
único gasto a parte foi o transporte até o aeroporto de Vitória e do aeroporto para a
casa; disse ainda que cada jogadora pagou uma taxa no valor de R$ 120,00 (cento e
vinte reais). Finalizou apresentando o time feminino e o Professor Adam Filipe
Lommez, que se fizeram presentes, para o Público e informou que o time conseguiu
medalha de bronze no Campeonato Brasileiro. Em seguida o Sr. Presidente passou
para o GRANDE EXPEDIENTE: Com uso da palavra e após pedir licença das
formalidades, o Vereador Ajalírio Caldeira informou que a Campanha de Vacinação se
iniciará no dia 10 (dez) de abril de 2019 e finalizará no dia 31 (trinta e um) de maio de
2019; juntamente a campanha, o Ministério de Saúde fornecerá a Vacina pneumo 23,
que consiste para as pessoas acamadas, onde estão vulneráveis a contraírem a
pneumonia; disse ainda que a preocupação da campanha não é só em relação a gripe,
mas sim as consequências que a gripe pode acarretar para o paciente e que a
campanha tem o intuito de imunizar as pessoas que são vulneráveis a contraírem
essas doenças. Próximo Vereador inscrito, Vereador Doda Mendonça que após
cumprimentar a todos, parabenizou e agradeceu ao Prefeito pelo envio do Projeto de
Lei 008/2019 que concederá a reposição salarial dos agentes de saúde; agradeceu
também ao Governador Renato Casagrande pelo patrolamento da estrada localizada
na Comunidade de Dilô Barbosa; finalizou agradecendo ao Prefeito pela Ambulância
concedida para atender a Comunidade de Santa Maria, e pela extensão de rede
elétrica nas Comunidades de São Jorge, Santa Maria e Itauninhas. Próxima Vereadora
inscrita, Vereadora Jaciara Teixeira que após cumprimentar a todos informou que a
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mesma fez a indicação n° 612/2017, que solicita: “Incluir competições femininas nos
eventos esportivos promovidos pela municipalidade”; pois segundo a mesma muitas
meninas tem o mesmo potencial que vários atletas meninos, mas lhe faltam
oportunidades; outro ponto destacado pela Vereadora foi a realização da Audiência
Pública sobre a Reforma da Previdência, onde informou que a mesma está procurando
a melhor data, pois existe uma certa dificuldade com os Deputados para se deslocarem
até o Município, mas que está previsto para o mês de maio a realização da audiência;
continuou sua oratória informando que na semana anterior foi feita uma reunião na
Prefeitura com os moradores do Bairro Nova Era e os representantes da empresa ECO
101 em virtude do acidente com a Sra. Mayane Ebes, e o que foi colocado pela
empresa, foi que os mesmos realizam a manutenção das redes elétricas, mas a
extensão de redes não é de competência da empresa, mas caso a Prefeitura queira
fazer a extensão nas redes elétricas, é necessário a autorização por parte da empresa
e a Vereadora disse que as providências estão sendo tomadas quanto a situação; o
ultimo ponto destacado pela Vereadora foi em relação a pavimentação da Rua Dr.
Arlindo Sodré, que a mesma parabenizou pela troca nas tubulações, mas pediu para o
SAAE se atentar na hora de cobrir o local onde foi aberto para realizar o trabalho, e
cobrou para que os mesmos façam um serviço com qualidade, deixando a
pavimentação da rua coberta do mesmo jeito que encontrou ou até mesmo melhor do
que antes. Finalizou agradecendo ao espaço concedido. Próximo Vereador inscrito,
Vereador Paulo Chagas, que após cumprimentar a todos, frisou o assunto pertinente a
Reforma da Previdência, onde informou que grande parte do dinheiro público encontrase nos cofres da Previdência social e que o atual Governo do Brasil não se preocupa
com a classe trabalhadora; parabenizou a luta dos agentes de saúde pela garantia dos
seus direitos, que segundo o mesmo, direito não se tira, mas se aplica; informou ainda
de uma agenda marcada com o Prefeito, que contou com a presença dos
representantes a nível nacional do movimento dos trabalhadores rurais e movimento
sem terra, onde buscaram a interação de alguns pontos que se fazem necessários no
Município e dentre eles, o Ceforma, que possui um número elevado de alunos da
Ceunes onde são alunos rurais lutando pela educação no campo. No decorrer de sua
oratória destacou vários assuntos tratados na reunião com o Prefeito sobre os
assuntos pertinentes. Finalizou agradecendo ao espaço concedido. Próximo Vereador
inscrito, Vereador Carlos Alberto que após cumprimentar a todos, teceu comentários
pertinentes as competências do atual Prefeito, pois segundo o mesmo, muitos
Vereadores agradeceram ao Prefeito pelas reformas nas estradas, mas que o principal
que é saúde e educação, o Prefeito não prioriza, pois existem muitas creches em
situações precárias, e cobrou dos Secretários de Saúde e Educação, atitude para com
o Prefeito. No decorrer de sua oratória, houve uma manifestação por parte de uma
mulher que se encontrava na plateia, e quando o Sr. Presidente foi pedir para que a
mesma fizesse silêncio e respeitasse o Vereador que estava se pronunciando, a
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mesma o desacatou, e de imediato o Sr. Presidente solicitou a Polícia Militar que
fizesse um boletim de ocorrência por desacato a Mesa Diretora desta Casa de Leis e
ao Vereador que ora se pronunciava na Tribuna; solicitou ao Procurador Judiciário
desta Casa de Leis Dr. Gilson Guilherme Correia que acompanhasse a Sra. até a
delegacia. De volta com a palavra, o Vereador Carlos Alberto disse que é pago para
legislar e fiscalizar, e que se encontra na vida política porque gosta de legislar e por
amor ao Município. Concluiu sua oratória informando que enquanto o mesmo estiver
na postura de Vereador, não se furtará de falar a verdade, pois a mesma tem que ser
exposta. Em seguida o Sr. Presidente solicitou ao Vice-Presidente desta Casa de Leis
para assumir os trabalhos para que o mesmo pudesse proferir comentários na Tribuna.
Com uso da palavra e após cumprimentar a todos, o Vereador Jorge Recla, teceu
comentários pertinentes a Unidade Básica de Saúde, Verônica Favalessa Pestana,
localizada ao lado da EMEF. Dora Arnizaut Silvares (CAIC) e informou que quando a
mesma foi criada, o Projeto era pequeno, mas como o espaço é amplo, e os mesmos
pensando no futuro, estudaram a possiblidade de tornar a Unidade de Saúde em um
Pronto Atendimento 24h (vinte e quatro horas) visto que a demanda de atendimentos
do local é muito grande e informou que o mesmo fez uma solicitação sobre essa
demanda e espera que seja atendida, pois com esse Pronto Atendimento irá dar
dignidade à população que necessita dos atendimentos. Solicitou a Comissão de
Saúde desta Casa De Leis para que faça um convite ao Prefeito Daniel Santana, ao
Secretário de Saúde e a algum funcionário da saúde para uma reunião na segundafeira, 15 (quinze), para tratarem da possiblidade de tornar a referida Unidade de Saúde
em um Pronto Atendimento 24h (vinte e quatro horas); outro ponto destacado pelo
Vereador foi sobre o desejo do mesmo na criação de projetos sociais visando o
combate ao crime presente no Município. Finalizou agradecendo ao espaço concedido.
Não havendo mais nenhum Vereador inscrito, o Sr. Presidente passou para a ORDEM
DO DIA: Em seguida o Sr. Presidente solicitou aos demais Vereadores para que
realizassem as votações das indicações em blocos; e em seguida submeteu em
discussão: Indicações n°s 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, e 219/2019. Com uso da palavra, a
Vereadora Jaciara Teixeira que após pedir licença das formalidades, teceu
comentários pertinentes a indicação n° 211/2019 de sua autoria, onde a mesma
informou que no ano anterior, os mesmos tiveram um curso de tributação feito por um
técnico da Secretaria Estadual de Finanças e disse que o Governo do Estado possui
um programa de educação tributária nas escolas e no entanto solicitou ao Município
que crie o Programa Municipal de Educação Tributária principalmente nas escolas,
mas visando toda a população; comentou ainda da indicação n° 210/2019 de sua
autoria, pois segundo a mesma no referido local ainda existe muitas pessoas
imprudentes que passam em alta velocidade, podendo causar danos e transtornos
para os moradores da região. Ainda em discussão, com uso da palavra e após pedir
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licença das formalidades, o Vereador Aquiles solicitou a Secretaria Legislativa que
fizesse um Ofício solicitando ao Prefeito e ao Secretário de Saúde a pedido da
Comissão de educação, saúde, agricultura e meio-ambiente, para uma reunião para
debater a possível transformação da Unidade de Saúde Verônica Favelessa Pestana,
visto que o projeto de construção da mesma foi de responsabilidade do Governo
Federal e que o Município só está cumprindo a Lei. Disse ainda a respeito das
indicações de n°s 202 e 203/2019 de sua autoria que solicita respectivamente a
implantação de consultório odontológico nas Unidades de Saúde “Lucinda Bezerra de
Souza” e “Verônica Favalessa Pestana” e solicitou o voto favorável dos demais
Vereadores. Continuou em discussão, com uso da palavra e após pedir licença das
formalidades, destacou a indicação de n° 199/2019 de sua autoria e disse que a
represa e o poço artesiano presentes na referida Comunidade, não está atendendo a
demanda de abastecimento da mesma; continuou sua oratória destacando a indicação
de n° 198/2019 de sua autoria, e informou que existe abrigo nos pontos de ônibus da
referida região, porém encontram-se todos destruídos e solicitou o voto favorável dos
demais Vereadores. Ainda em discussão, o Vereador Paulo Chagas, que após pedir
licença das formalidades, teceu comentários pertinentes a indicação n° 218/2019 de
sua autoria, e informou que o referido local possui uma área muito grande e há muito
tempo que não era realizada uma limpeza no local, no entanto no dia anterior foi
iniciada a poda d local, mas a capina ainda não; destacou também a indicação n°
219/2019 de sua autoria, e disse que está reiterando o pedido que já foi feito a respeito
da referida ponte, pois não pode permitir que as pessoas paguem com a vida, visto
que já aconteceram acidentes no local. Finalizou solicitando o voto favorável dos
demais Vereadores. Continuou em discussão, com uso da palavra e após pedir licença
das formalidades, o Vereador Jozail do Bombeiro teceu comentários pertinentes a
indicação n° 216/2019 de sua autoria e disse que o motivo do mesmo ter feito a
indicação foi devido as reclamações dos moradores, pois no referido local além da
infestação de mosquitos, o local serve como esconderijo para usuários de drogas por
conta do mato que cresce ao redor e porque como não tem a limpeza, os moradores
acabam colocando fogo para reduzir a quantidade de mosquitos e com isso acaba
prejudicando a saúde dos demais moradores e até mesmo colando em risco as
próprias residências; destacou também a indicação n° 217/2019 de sua autoria e disse
que a referida Unidade de Saúde encontra-se em local inadequado de acordo com a
vigilância sanitária. O Vereador se posicionou ainda em relação a indicação de n°
201/2019 de autoria do Vereador Jorge Recla, e disse que a unidade funcionava
perfeitamente quando instaurada porque contava com a presença das equipes de PSF
(Programa de Saúde na Família), mas que hoje não funciona mais, no entanto a
demanda cresceu e a oferta continuou pequena e disse para incluir na discussão da
reunião para tratar do assunto pertinente, que fosse discutida a questão da presença
dos PSF‟s pois é de extrema importância a presença desse programa. Ainda em
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discussão, o Vereador Carlos Alberto que após pedir licença das formalidades, teceu
comentários pertinentes a indicação n° 214/2019 de autoria do Vereador Jorge Recla,
e parabenizou o Vereador pela indicação, pois de acordo com o mesmo, recentemente
recebeu vídeos de moradores da região pedindo socorro e que a iniciativa que partiu
desta Casa de Leis foi muito importante nessa questão. Continuou em discussão, com
uso da palavra e após pedir licença das formalidades, o Vereador Jorge Recla teceu
comentários pertinentes a indicação n° 214/2019 de sua autoria, e disse que a ideia é
trazer um pronto atendimento 24h (vinte e quatro horas) pois o que possuía na cidade
acabou, e justamente a ideia é trazer para o referido local por ser uma região bastante
populosa e onde se tem a maior procura por atendimentos; destacou ainda a indicação
n° 215/2019 de sua autoria, e disse que as EMEF‟S e CEIM‟S passaram por momentos
muito difíceis na época do calor, e a instalação desse aparelho é para trazer dignidade
para quem estuda e trabalha nas escolas. De imediato, o Sr. Presidente submeteu em
votação: Indicações n°s 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, e 219/2019; sendo estas aprovadas por
unanimidade. Após, o Sr. Presidente submeteu em discussão: Requerimento n°
026/2019. Com uso da palavra, a Vereadora Jaciara Teixeira disse que teve acesso
através do Portal da transparência do Município as Licitações das empresas
responsáveis pelas obras nas ruas do Município, e o que a mesma está solicitando é o
que foi pago à essas empresas e quais as ruas e avenidas que foram feitas as obras.
De imediato o Sr. Presidente submeteu em votação: Requerimento n° 026/2019; sendo
este aprovado por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu em
discussão: Moção n° 011/2019. Na oportunidade, o Sr. Presidente solicitou ao VicePresidente desta Casa de Leis para assumir os trabalhos, para que o mesmo pudesse
discutir a moção. Com uso da palavra, o Vereador Jorge Recla parabenizou ao
professor José Natal da Silva Brum pela inciativa do projeto e disse que somente com
projetos sociais como este, é possível retirar os jovens do mundo da criminalidade.
Continuou em discussão e com uso da palavra, o Vereador Aquiles prestou
agradecimentos e parabenizou o professor pelo trabalho com os alunos. Na
oportunidade, o Sr. Presidente submeteu em votação: Moção n° 011/2019; sendo esta
aprovada por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu em discussão:
Moção n° 012/2019. Com uso da palavra e após pedir licença das formalidades, o
Vereador Jozail do Bombeiro parabenizou ao professor responsável pelo time feminino
e também ao Secretário de Esporte por todo apoio, finalizou agradecendo as atletas
pela dedicação e presença na Sessão. De imediato o Sr. presidente submeteu em
votação: Moção n° 012/2019; sendo esta aprovada por unanimidade. Em seguida, o
Sr. Presidente submeteu em discussão em turno único: Projeto de Lei n° 008/2019, do
Poder Executivo. Com uso da palavra e após pedir licença das formalidades, o
Vereador Carlos Alberto disse que o trabalho que os agentes de combate a endemias
é um trabalho de qualidade, pois adam na chuva ou no sol, e que nada mais justo do
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que conceder a reposição do piso salarial aos mesmos; disse que o salário deveria ser
muito maior do que os mesmos recebem, e que os surtos de dengue que se alastrou
na cidade não foi por ineficiência dos trabalho dos agentes, mas sim pela defasagem
de vários profissionais e por falta de qualidade nos materiais fornecidos para os
mesmos trabalharem. De imediato, o Sr. presidente submeteu em votação em turno
único: Projeto de Lei n° 008/2019, do Poder Executivo; sendo este aprovado por
unanimidade. COMUNICADO DE LIDERANÇA: O Vereador Doda Mendonça como
líder do bloco, solicitou ao Sr. presidente para que o Vereador Francisco Amaro de
Alencar Oliveira proferisse o comunicado; e na oportunidade foi concedido pelo Sr.
Presidente. Com uso da palavra, o Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira fez
referencia a uma fala do Vereador Carlos Alberto em relação as dificuldades
encontradas nas escolas e mediante a essa fala disse que quando se refere às
escolas, as dificuldades sempre existiram, e quando chegam solicitações, o mesmo
procura a Secretaria responsável para tentar sanar a dificuldade; disse ainda que
nunca viu o Vereador Carlos Alberto comparecendo até alguma Secretaria do
Município ou até mesmo ao gabinete do Prefeito para uma conversa sobre as
solicitações que recebe, mas que o mesmo procura as redes sociais para expor as
situações. Disse ainda a respeito das Licitações que são feitas na Prefeitura, onde
informou que as mesmas são feitas ao vivo e são encontradas no site da Prefeitura às
claras para todos acessarem. Finalizou informando que as contratações para o
Carnaval foram feitas dentro da Lei, e que todos podem comparecer a Prefeitura e
solicitar esclarecimentos; no entanto solicitou coerência dos demais Vereadores, para
que os mesmos façam suas solicitações com coerência e sem politicagem. Continuou
com o Comunicado de Liderança e com uso da palavra, o Vereador Jozail do Bombeiro
disse que foi veiculado nas redes sociais do estado, onde disseram que as Câmaras
não têm atitudes quanto às denúncias, mas segundo o Vereador, o mesmo faz sua
parte na hora de denunciar e cobrar; finalizou informando que os Vereadores
necessitam de mais uma tarde para estudarem o Regimento Interno desta Casa de
Leis, pois os mesmos ainda estão cometendo erros em relação ao seguimento da
Sessão. 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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