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Ata nº 013/2019 da Sessão Ordinária, realizada aos 16 (dezesseis) 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  Carlos 

Alberto Gomes Alves (Carlos Alberto), e Secretariado pelo Sr. Vereador Jozail Fugulim 

(Jozail do Bombeiro). O Sr. Presidente convidou a Vereadora Jaciara Teixeira, para que 

efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. DO PEQUENO EXPEDIENTE, Na 

oportunidade, o Sr. Presidente convidou o Vereador Antônio Luiz Cardoso para se 

assentar no local de Vice-Presidente desta Casa de Leis. 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 10 (onze) Srs. 

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

Mendonça, Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, 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° 135/2019, 

protocolizado sob o n° 00579/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 

encaminha resposta do Requerimento nº 018/2019, de autoria do Vereador: Carlos 

Alberto. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 139/2019, protocolizado sob o n° 

0580/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta às 

Indicações nºs 194, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 

210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 e 219/2019 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° 137/2019, 

protocolizado sob o n° 00581/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 

encaminha a Lei n° 1.743/2019. Leitura da Lei n° 1.743/2019. 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”. PODER 

LEGISLATIVO: Leitura do expediente, OF.CMSM/SC. Nº 0010/2019, protocolizado sob 

o n° 00587/2019 de autoria da Secretária de Comunicação – Informamos que no dia 25 

de abril de 2019, às 14 horas, no Plenário desta Casa de Leis, receberemos os alunos 

da EMEF Almir Queiroz, contemplando o projeto Escola na Câmara. Contamos com a 

presença dos senhores vereadores e vereadora. Leitura do expediente, OF. 

GP.CMSM/ES. Nº 0079/2019, protocolizado sob o n° 00590/2019 - Em atendimento ao 

Convite de Reunião na cidade de Governador Valadares MG, referente ao I 

SEMINÁRIO PETROCITY/EFMES, realizado pelo Diretor Presidente da Petrocity Porto 

S/A, o Sr. José Roberto Barbosa da Silva, o Presidente desta Casa de Leis Sr. Jorge 

Recla está ausente dos trabalhos na Sessão Ordinária do dia de hoje, 16 de abril de 



118 
 

2019, assumindo os trabalhos frente a esta Casa de Leis o Vice-Presidente. Leitura do 

Projeto de Lei n° 012/2019, que “INSTITUI O DIA DO TRABALHADOR RURAL NO 

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES”, do Poder Legislativo, Autoria: JERRI 

PEREIRA. Leitura do Projeto de Lei n° 014/2019, que “INSTITUI O DIA DO 

TRABALHADOR DOMÉSTICO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES”, 

do Poder Legislativo, Autoria: JERRI PEREIRA. Indicações n°s 220 e 221/2019 de 

autoria do Vereador Ajalírio Caldeira, que solicita: Substituição das lâmpadas 

queimadas dos postes situados na Avenida Brasil, no Bairro Vila Nova; e 

Encascalhamento das ladeiras situadas nas estradas vicinais da Comunidade Santa 

Leocádia – Km 23, Distrito de Nestor Gomes. Indicações n°s 222 e 223/2019 de 

autoria do Vereador Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Reparo da pavimentação 

asfáltica da Avenida Cricaré (trecho compreendido entre a Ladeira do Besouro e a 

unidade de saúde do Bairro Cacique); e Reforma e revitalização da Praça Mesquita 

Neto, situada no Centro da cidade. Indicações n°s 224 e 225/2019 de autoria do 

Vereador Aquiles, que solicita: Extensão de rede elétrica e instalação de 02 (dois) 

postes com luminárias na entrada principal do bairro SEAC; e Implantação de 

consultório odontológico na Unidade Básica de Saúde „Marizete Bernardo‟, situada no 

Bairro Pedra D‟água, bem como disponibilização de um profissional odontologista para 

atender a comunidade. Indicações n°s 226 e 227/2019 de autoria do Vereador Carlos 

Alberto, que solicita: Realização de concurso público para preenchimento de vagas nos 

cargos de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, no 

município de São Mateus-ES; e Aquisição de bicicletas e motocicletas para melhor 

mobilidade dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às 

Endemias, no município de São Mateus. Indicações n°s 228 e 229/2019 de autoria do 

Vereador Doda Mendonça, que solicita: Disponibilização de gari, em tempo integral, 

para realização da limpeza diária da Comunidade Dilô Barbosa; e Retorno do 

Programa de Controle do Tabagismo no município de São Mateus. Indicações n°s 230 

e 231/2019 de autoria do Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que solicita: 

Limpeza da praça situada no Bairro Litorâneo; e Reforma do prédio da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental “Vereador Laurindo Samaritano”, situada no Bairro 

Litorâneo. Indicações n°s 232 e 233/2019 de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira, 

que solicita: Fiscalizar e notificar a empresa EBS, quanto ao cumprimento da Lei nº 

1.741/2019 na contratação de seus empregados; e Fiscalização do cumprimento, pelos 

munícipes, dos dispositivos da Lei nº 948/2010 – Código de Posturas do Município de 

São Mateus-ES, que dizem respeito à limpeza de terrenos situados no perímetro 

urbano, bem como adote as providências cabíveis em relação ao não cumprimento da 

referida lei. Indicações n°s 234 e 235/2019 de autoria do Vereador Jerri Pereira, que 

solicita: Calçamento da Rua Manoel Martins, situada na Comunidade Barra Seca, 

Distrito de nativo da Barra Nova; e Recapear com argila (barro) as estradas vicinais do 

Distrito de Nativo de Barra Nova. Indicações n°s 236 e 237/2019 de autoria do 
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Vereador Jozail do Bombeiro, que solicita: Fechamento das valas situadas na Rua 

Pedro Alves Ribeiro, no Bairro Guriri, lado norte; e Desobstrução e colocação de 

tampas nos bueiros situados Avenida Espera Feliz, no Bairro Guriri. Indicações n°s 

238 e 239/2019 de autoria do Vereador Paulo Chagas, que solicita: Construção de 

prédio para instalação da Unidade de Saúde do Bairro SEAC; e Construção de galeria 

ou rede de drenagem pluvial na EMEIEF – Escola Municipal de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental Zumbi dos Palmares. Requerimento n° 027/2019 de autoria da 

Vereadora Jaciara Teixeira, que requer a seguinte providência: Envie a esta Casa de 

Leis cópia dos convênios celebrados com instituições de ensino para realização de 

estágios de estudantes de acordo com a Lei 427/2005, além dos documentos listados: 

Termo de Compromisso de Estágio (Art. 5º) dos estudantes e respectiva declaração do 

estabelecimento de ensino (Art. 3º); Vagas oferecidas, funções executadas e 

responsável pela supervisão das atividades (Art. 7º). Moção n° 013/2019 de autoria do 

Vereador Carlos Alberto, que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao BAR 

MARACANÃ, na pessoa do Sr. Júlio César Polato Barbosa, pelos 31 anos de fundação 

e relevante atuação no município de São Mateus. DIVERSOS: Leitura do Expediente, 

protocolizado sob o n° 00583/2019 - de autoria da Associação Empresarial do Litoral 

Norte – ASSENOR solicita a esta Casa de Leis, o agendamento de uma reunião com 

todos os nobres vereadores e vereadora, com objetivo de conhecer o trabalho do 

legislativo e os projetos e ações para o desenvolvimento de São Mateus. Leitura do 

Expediente, Comunicado do Senhor Presidente – Jorge Luiz Recla, convoca aos 

Senhores Vereadores e Vereadora, para uma reunião no dia 29 de abril 2019, às 

16h30min (dezesseis horas e trinta minutos), no Plenário Lizete Conde Rios, junto a 

Associação Empresarial do Litoral Norte – ASSENOR. Na oportunidade, o Sr. 

Presidente realizou a leitura do Ofício de autoria do Vereador Carlos Alberto enviado 

ao Sr. Presidente que solicita: “O Vereador infrafirmado, no uso de suas atribuições 

legais, vem através deste, REQUERER de Vossa Excelência que conceda espaço no 

horário da Segunda Parte do Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 16 de 

abril do corrente ano, na Tribuna desta Casa de Leis, de acordo com o que preceitua o 

Art. 256 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, a fim de que a Sra. Vanete 

Miguel Timóteo – Diretora do Hospital Roberto Arnizaut Silvares, possa fazer uso da 

Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre o Hospital Roberto Arnizaut 

Silvares”. De imediato o Sr. Presidente deferiu o pedido do Sr. Vereador e em seguida, 

passou para a segunda parte do Pequeno Expediente e concedeu a fala a Sra. Vanete 

Miguel Timóteo para pronunciamentos na Tribuna Popular por 10 (dez) minutos. Com 

uso da palavra e após cumprimentar a todos, a Diretora informou que foi nomeada 

como Diretora do Hospital no dia 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2019 e assumiu o 

cargo na semana no carnaval e, disse, que na semana que assumiu, a mesma 

recebeu uma escala onde informava que não haveria médicos na semana do carnaval, 

no entanto a mesma pegou atas de reuniões firmadas de quando assumiu a UPA 
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(Unidade de Pronto Atendimento), e nessas atas foi acordado que o Município 

disponibilizaria médicos no período de Carnaval e também após. Segundo a Diretora, 

no Carnaval ocorreu tudo bem, mas que após, aconteceram alguns imprevistos; disse 

ainda que o Hospital Roberto Arnizaut Silvares não atende somente no Norte do 

Estado, atende também parte da Bahia, parte de Minas Gerais, além de atender todo o 

Espírito Santo. Continuou sua oratória informando que antes de possuir a UPA, o 

Município possuía um total de 313 (trezentos e treze) leitos, mas após assumir a UPA, 

o Município passou a possuir um total de 382 (trezentos e oitenta e dois) leitos e 600 

funcionários. Disse que com o gerenciamento da UPA, consequentemente aumentou o 

orçamento do Estado, passando a ser R$ 1.997.000,00 (um milhão novecentos e 

noventa e sete mil reais) a mais e que no hospital possuí médicos, enfermeiros, 

técnicos de enfermagem e toda equipe de excelência. Informou que ao assumir o 

hospital, a mesma encontrou diversos problemas relacionados à superlotação nos 

corredores, mas que com 45 (quarenta e cinco) dias de trabalho, a mesma juntamente 

com toda equipe, procurou entender o porquê da superlotação nos corredores e notou 

que era por conta da rotatividade, mas que com essa rotatividade, a equipe conseguiu 

esvaziar os corredores do hospital e destacou que a prioridade em sua gestão é a 

humanização. Continuou sua oratória informando que ao assumir a UPA, o Município 

também possuía alguns deveres, como a contratação de mais médicos, manter as 

Unidades Básicas de saúde em funcionamento, os ESF‟s em funcionamento até o 

horário das 19:00h (dezenove horas); relatou ainda alguns serviços que não estão 

sendo realizados pelo Município, como curativos nas Unidades Básicas de Saúde, 

aplicações de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde, aplicação de 

medicamentos de leishmaniose, trocas de sondas e entre outros. Disse que a UPA 

seria o pronto socorro do Hospital Roberto Arnizaut Silvares, mas quando foi 

inaugurada a UPA, o Município fechou o pronto socorro municipal com a justificativa de 

que começariam as obras na US3, que no entanto foi transferida para o local do pronto 

socorro, mas que tudo que havia no Pronto Socorro seria remanejado para a UPA, mas 

segundo a Diretora, a UPA não recebeu nenhum médico do pronto socorro. A Diretora 

pediu aos Vereadores para fiscalizarem se as Unidades Básicas do Município estão 

em funcionamento, pois quando as mesmas não funcionam, acontece a superlotação 

no hospital, e que o hospital é de média alta complexidade e consequentemente como 

a UPA é o pronto socorro do hospital, a mesma também é de média alta complexidade, 

mas a diretora informou que isso não está acontecendo. Explicou que o estado usa o 

método da Classificação de Manchester, que respectivamente é identificado por ocres, 

sendo que a cor verde significa que o paciente pode esperar, ou que o paciente 

poderia ser atendido pela Unidade Básica, e quando o mesmo chega ao hospital com a 

classificação verde, se caso funcionasse o pronto socorro municipal, o paciente seria 

encaminhado para o mesmo, mas como não existe mais o pronto socorro municipal, o 

paciente fica no hospital, mas a Diretora explicou que por o hospital ser de Urgência e 
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Emergência, quando chega pacientes com as pulseiras laranja, amarela ou vermelha, 

por mais que o paciente com a pulseira verde tenha chegado primeiro, a prioridade é 

para amarelo, laranja e vermelho. Concedeu um aparte ao Vereador Francisco Amaro 

de Alencar Oliveira que teceu comentários pertinentes à saúde pública, e informou que 

possui conhecimento de que existem grandes desafios na área da saúde. Disse que 

quando a UPA foi inaugurada, ainda era de responsabilidade do Município, no entanto 

justificou a ausência do pronto socorro municipal, mas que quando a UPA foi entregue 

para o Estado, o Município encontrou diversas dificuldades, mas segundo o Vereador, 

assim que as obras da US3 forem entregues, o planejamento é de voltar o pronto 

socorro para o mesmo lugar de antes; finalizou garantindo que o Município vai manter 

contato com o Governo do Estado para juntos solucionarem todos os problemas. Com 

a palavra, a Diretora informou que não é interesse do Estado devolver a UPA para o 

Município, pois se o Município está sem atendimento básico, quem sofrerá é a 

população e pediu ao Vereador Francisco Amaro de Oliveira, para que intercedesse 

juntamente ao Prefeito para que fosse concedido 04 (quatro) Clínicos Gerais e 03 

(três) Pediatras para atuarem no hospital. Concedeu um aparte a Vereadora Jaciara 

Teixeira, que perguntou a Diretora a respeito da quantidade de médicos, se já não 

possuía médicos quando a mesma assumiu a UPA, e informou que com o fim do 

programa mais médicos, São Mateus sofreu um “baque” muito grande em relação as 

ESF‟s (Estratégia de Saúde na Família) e que foi aprovado nesta Casa de Leis o 

Projeto para a contratação dos profissionais na saúde, mas que ainda não foram 

contratados. Como resposta, a Diretor informou a Vereadora que na UPA só possuem 

Clínicos Gerais e quando a mesma foi instaurada no Município, o Estado liberou 

vínculos para a contratação de mais médicos e enfermeiros e que a questão da falta 

de médicos é que a mesma encontra dificuldades para contratar, visto que o salário 

oferecido pelo Município é maior do que o Estado oferece e disse ainda que a mesma 

solicitou os médicos ao Município porque o mesmo possui os médicos efetivos que 

estavam no pronto socorro. Concedeu um aparte ao Vereador Doda Mendonça, e o 

Vereador disse que confia no trabalho da atual Diretora, justamente por conhecê-la de 

outros setores no Município e sugeriu aos Vereadores para que levassem as 

solicitações da Diretora até ao Prefeito, para juntamente apoiarem e atenderem as 

demandas da população. Concedeu um aparte ao Vereador Carlos Alberto que 

informou que os atendimentos da Rede Cuidar foram cancelados no Município de São 

Mateus. Disse ainda que ouviu muitos elogios pertinentes a administração do hospital, 

e disse que sabe da importância que é o Hospital Roberto Arnizaut Silvares para São 

Mateus, mas que cabe ao Município cumprir com as obrigações para o melhor 

funcionamento do mesmo. De volta com a palavra, a Diretora informou que de acordo 

com o contrato, o Estado pode devolver a UPA para o Município a qualquer momento 

que achar que não é mais viável para os mesmos, desta forma também o Município 

pode solicitar de volta no momento em que perceber que o Estado não está cumprindo 
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com as obrigações, mas a Diretora voltou a esclarecer que não é de desejo do Estado 

devolver a UPA para o Município, pois quem sofrerá será a população. Finalizou 

agradecendo ao espaço concedido. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o 

GRANDE EXPEDIENTE: Com uso da palavra, o Vereador Jozail do Bombeiro que 

após cumprimentar a todos, solicitou que constasse na íntegra toda a sua fala. O 

Vereador proferiu comentários pertinentes a Rede Cuidar no Município de São Mateus 

e informou que infelizmente o Município perderá a Rede Cuidar, pois essa será a 

ultima semana com a presença deles na Cidade; o Vereador relatou que em setembro 

de 2016 (dois mil e dezesseis) foi a época de inauguração da Rede Cuidar no 

Município de Nova Venécia; disse que a partir de outubro de 2016 no final do mandato 

do Prefeito anterior já começou a faltar pagamento, e então nos anos de 2017 (dois mil 

e dezessete), 2018 (dois mil e dezoito), e 2019 (dois mil e dezenove) até a presente 

data, São Mateus foi o único Município que não pagou nenhuma parcela do convênio 

firmado entre os 14 (quatorze) Municípios do Norte que contempla a Rede Cuidar, e 

informou que São Mateus possui uma dívida no valor de R$ 645.000,00 (seiscentos e 

quarenta e cinco mil reais) para ser pago, na qual o Município foi oficiado 

extrajudicialmente e judicialmente; disse ainda que foram várias tentativas de diálogo 

com o Poder Executivo do Município, mas todas sem sucesso. Na oportunidade, o 

Vereador solicitou uma reunião com o Presidente do Convênio, que atualmente é o 

Prefeito do Município de Nova Venécia, Sr. Mario Sérgio Lubiana Barrigueira, para que 

a Câmara Municipal de São Mateus se faça presente na reunião para juntos 

entenderem a situação, se é falha é realmente no Município. Disse ainda que o causa 

estranheza o fato de que em dezembro de 2016, os Prefeitos dos 14 (quatorze) 

Municípios do Norte do Estado assinaram um convênio par gestão de financiamento da 

unidade, mas somente o Município de São Mateus não pagou, mas que todos os dias 

saem ônibus cheios do Município até a Rede Cuidar, mas o Município não efetua o 

pagamento. Finalizou agradecendo ao espaço concedido. Após, o Sr. Presidente 

solicitou ao Vereador Antônio Luiz Cardoso, para assumir os trabalhos para que os 

mesmo pudesse fazer uso da Tribuna Popular. Com uso da palavra, o Vereador Carlos 

Alberto, que após cumprimentar a todos, teceu comentários pertinentes à manifestação 

da plateia com cartazes e frases pertinentes ao atual mandato dos Vereadores. O 

Vereador disse que o poder emana do povo e concordou com uma das frases descrita 

em um dos cartazes, que dizia: “o povo elege e o povo tira”; continuou sua oratória 

dizendo que o povo tira quem não tem compromisso para com os mesmos, tira quem 

os assaltam e tira quem engana o eleitor com promessas que não são cumpridas. 

Destacou outro ponto, onde disse que o Secretário de comunicação do Município 

deveria se dedicar para desenvolver um trabalho com conteúdo propositivo para 

transmitir os acontecimentos a sociedade e não ficar transmitindo informações para 

terceiros, os orientando a fazerem charges a respeito do mesmo para denegrir a sua 

imagem; o Vereador enfatizou que esse não é o papel do Secretário e que não está 
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preocupado com as redes sociais presentes no Município que tentam denegrir a sua 

imagem. Finalizou informando que é pago para legislar e fiscalizar e que não se furtará 

de denunciar e dizer a verdade toda vez que for necessário. Não havendo mais 

nenhum Veredor inscrito, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: Na 

oportunidade, o Sr. Presidente solicitou aos Srs. Vereadores e Vereadora para que 

realizassem a votação das indicações em blocos. Em seguida, o Sr. presidente 

submeteu em discussão: Indicações n°s 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 

229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 e 239/2019. Com uso da palavra, a 

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

pertinentes à indicação n° 232/2019 de sua autoria, e disse que foi votado nesta Casa 

de Leis o Projeto de Lei 008/2018 de autoria do Vereador Aquiles, que: “Altera a 

redação do Art. 1° da Lei Municipal N° 1388, datada de 19 de setembro de 2014” e que 

a mesma recebeu uma denúncia de que a empresa EBS, não está cumprindo com a 

Lei Municipal n° 1741/2019, no entanto a mesma solicitou que a Prefeitura faça a 

fiscalização, mas que, além disso, é necessário que seja feito o protocolo de 

atendimento para as empresas que chegam ao Município. Disse ainda respeito da 

indicação n° 233/2019 de sua autoria, que segundo a mesma, tem recebido denúncias 

de lotes sem capina que acarretam consequências como mosquitos que podem 

transmitir o vírus da dengue e animais peçonhentos. No entanto a Vereadora solicitou 

a fiscalização do Município em relação ao código de posturas da Lei n° 948/2010, pois 

segundo o mesmo, caso o Munícipe não cumpra com a capina e limpeza de seus 

lotes, o Município realiza a limpeza e envia a conta para o proprietário. Finalizou 

solicitando o voto favorável dos demais Vereadores. Continuou em discussão, e na 

oportunidade o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Antônio Luiz Cardoso para que 

assumisse os trabalhos, para que o mesmo pudesse discutir as suas indicações. Com 

uso da palavra, o Vereador Carlos Alberto teceu comentários pertinentes às indicações 

226 e 227/2019 de sua autoria, pois de acordo com o mesmo, em relação ao Projeto 

de 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 providencias” que foi votado na Sessão Ordinária 

anterior, e mediante a isso, o mesmo se comprometeu a realizar as indicações dessa 

semana voltadas aos agentes de saúde, pois segundo o mesmo, só através deles é 

possível combater as doenças provenientes do mosquito causador da dengue e outras 

doenças. A questão das bicicletas é para facilitar a locomoção dos agentes, pois 

dependendo da região do Município, o lugar é extenso, o que acaba dificultando o 

trabalho dos agentes. De imediato, o Sr. Presidente submeteu em votação: Indicações 

n°s 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 

236, 237, 238 e 239/2019; sendo estas aprovadas por unanimidade. Em seguida, o Sr. 

Presidente submeteu em discussão: Requerimento 027/2019. Com uso da palavra e 

após pedir licença das formalidades, a Vereadora Jaciara Teixeira disse que possui o 
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conhecimento de que várias escols estão sem a presença das ASG‟s, e que a mesma 

recebeu denúncias de que o Município está contratando profissionais como estagiários 

para estarem realizando o trabalho das ASG‟s nas escolas; disse ainda que o 

Município possui uma Lei sobre celebração de convênios com as instituições de ensino 

com o estágio, e que a Lei é específica para o estágio na área em que o estudante 

está desenvolvendo. No entanto a Vereadora disse que, solicitou o requerimento para 

que haja a fiscalização e o cumprimento correto da Lei. De imediato, o Sr. Presidente 

submeteu em votação: Requerimento n° 027/2019; sendo este aprovado por 

unanimidade. Após, o Vereador Carlos Alberto solicitou a inclusão do Requerimento 

n° 028/2019 de sua autoria, que solicita: Envie documentos, por meio do Setor 

Contábil, Da Secretaria Municipal de Administração e da Controladoria Geral do 

Município, todos ligados ao assunto em pauta, tais como: Cópia das Notas de 

Empenho, liquidação e pagamento relativas ao valor de R$ 603.851,93 (seiscentos e 

três mil oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos); Cópias das 

Folhas de Pagamento não contabilizadas no valor de R$ 603.851,93 (seiscentos e três 

mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos), que, segundo o 

Relatório Final da Comissão foram valores pagos de forma devida aos servidores; 

Cópia da relação de servidores, por Secretaria, discriminando os valores por eles 

recebidos de forma regular, segundo apurado em Relatório Final da Comissão, no 

montante de R$ 603.851,93 (seiscentos e três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e 

noventa e três centavos); Cópia da planilha contendo matrícula, nome do servidor, 

valor localizado, Secretaria de origem e centro de custo, citado no Relatório Final da 

Comissão e não acostada aos documentos entregues; Documento contábil 

comprovando a baixa de R$ 24.544,15 (vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e 

quatro reais e quinze centavos) efetivado em 2018, visto que a diferença total apurada 

era de R$ 757.501,55 (setecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e um reais e 

cinquenta e cinco centavos), exceto a Secretaria de Saúde e no exercício de 2019 

iniciou com o saldo de R$ 732.957,40 (setecentos e trinta e dois mil, novecentos e 

cinquenta e sete reais e quarenta centavos), conforme Balancete Contábil de 

Verificação de 2019, acompanhado da relação de servidores e valores 

correspondentes a essa baixa no ativo; Cópia dos lançamentos contábeis relativos aos 

valores descontados dos servidores que receberam em duplicidade em Folha de 

Pagamento até março de 2019, cujo evento é 60896 – Desc. de Recebimento Indevido 

2017; A Secretaria de Saúde foi informada oficialmente do resultado final da apuração 

da Comissão de Trabalho para Saneamento das Inconsistências na Folha de 

Pagamento? Se positivo, encaminhar cópia desse documento; Foi efetuado desconto 

em duplicidade dos servidores lotados na Secretaria de Saúde? Se positivo, anexar 

documentos comprobatórios; Temos ciência de que as Folhas de Pagamento dos 

servidores de todas as Secretarias são confeccionadas pelo Setor de RH da Secretaria 

de Administração, inclusive da Secretaria de Saúde. Se por acaso a Comissão de 



125 
 

Trabalho não comunicou o que foi apurado em sua auditoria à Secretaria de Saúde em 

momento algum, gostaríamos que fosse explicado o motivo; Em seguida o Sr. 

Presidente submeteu em discussão e votação: Requerimento 028/2019; sendo este 

aprovado por unanimidade. Em seguida, o Vereador Francisco Amaro de Alencar 

Oliveira solicitou a inclusão do Requerimento n° 029/2019 de sua autoria, que solicita: 

Disponibilizar transporte aos alunos universitários que estudem nas cidades de 

Linhares e Nova Venécia, nos termos da Lei n° 027/89 (autoriza a realização de 

despesa com transporte de alunos e professores). De imediato, o Sr. Presidente 

submeteu em discussão: Requerimento n° 029/2019. Com uso da palavra o Vereador 

Francisco Amaro de Alencar Oliveira disse que no passado a Prefeitura já custeou a 

despesa com transporte de alunos universitários para se deslocarem até outro 

município para estudarem; informou que fez uma rápida conversa com o Prefeito, que 

achou interessante a proposta e se colocou a disposição para a execução do projeto. 

De imediato, o Sr. Presidente submeteu em votação: Requerimento n° 029/2019; 

sendo este aprovado por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu em 

discussão: Moção n° 031/2019. Com uso da palavra, o Vereador Carlos Alberto eu um 

breve histórico do estabelecimento homenageado e prestou suas singelas 

homenagens e gratificações ao Bar Maracanã, na pessoa do Sr. Júlio César Polato 

Barbosa. De imediato, o Sr. Presidente submeteu em votação: Moção n° 013/2019; 

sendo esta aprovada 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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