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Ata nº 002/2019 da Sessão Ordinária, realizada aos 05 (cinco) dias do mês de
fevereiro 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 a vereadora Jaciara Teixeira,
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: Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz
Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda Mendonça, Francisco Amaro de Alencar
Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla, Jozail do Bombeiro e Paulo
Chagas. Em seguida, o Sr. Presidente, determinou Leitura das Atas anteriores de nºs
055/2018 e 001/2019, e considerou-as aprovadas. Em ato contínuo o Sr. Presidente
solicitou ao Secretário que procedesse a leitura dos expedientes, que constou o
seguinte: PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/SEMUS/GAB N°
1.446/2018, protocolizado sob o n°1777/2018, da Secretaria Municipal de Saúde, que
encaminha resposta à Indicação nº 754/2018, de autoria do Vereador: Doda
Mendonça. Leitura do expediente OF/SEMUS/GAB/N° 1.447/2019, protocolizado sob o
n°1778/2018, da Secretaria de Saúde, que encaminha resposta ao Ofício nº 332/2018,
de autoria do Vereador: Aquiles. Leitura do expediente OF/SEMUS/GAB/N°
1.470/2019, protocolizado sob o n°1780/2018, da Secretaria de Saúde, que encaminha
resposta ao Ofício nº 345/2018, de autoria do Vereador: Aquiles. Leitura do expediente
OF/SEMUS/GAB/N° 1.481/2019, protocolizado sob o n°1781/2018, da Secretaria de
Saúde, que encaminha resposta ao Ofício nº 354/2018, de autoria do Vereador:
Aquiles. Leitura do expediente OF/SEMUS/GAB N° 1.448/2018, protocolizado sob o
n°1782/2018, da Secretaria Municipal de Saúde, que encaminha resposta à Indicação
nº 798/2018, de autoria do Vereador: Doda Mendonça. Leitura do expediente
OF/SEMUS/GAB N° 1.496/2018, protocolizado sob o n°1783/2018, da Secretaria
Municipal de Saúde, que encaminha resposta à Indicação nº 812/2018, de autoria do
Vereador: Doda Mendonça. Leitura do expediente OF/SEMUS/GAB N° 1.497/2018,
protocolizado sob o n°1784/2018, da Secretaria Municipal de Saúde, que encaminha
resposta à Indicação nº 832/2018, de autoria do Vereador: Paulo Chagas. Leitura do
expediente OF/SEMUS/GAB N° 1.527/2018, protocolizado sob o n°1854/2018, da
Secretaria Municipal de Saúde, que encaminha resposta à Indicação nº 794/2018, de
autoria do Vereador: Aquiles Moreira. Leitura do expediente OF/SEMUS/GAB N°
1.537/2018, protocolizado sob o n°1856/2018, da Secretaria Municipal de Saúde, que
encaminha resposta à Indicação nº 861/2018, de autoria do Vereador: Aquiles Moreira.
Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 624/2018, protocolizado sob o
n°1882/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta à
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Indicação nº 854/2018, de autoria do Vereador: Paulo Chagas. Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB Nº 631/2018, protocolizado sob o nº 1881/2018, da Prefeitura
Municipal de são Mateus, que encaminha a Lei Complementar nº 132/2018. Leitura da
Lei Complementar nº 132/2018 que “EXTINGUE OS CARGOS DE AGENTE DE
SERVIÇOS GERAIS, SERVENTE DE OBRAS, PINTOR E PEDREIRO, CONSTANTES
NOS ANEXOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 073, DE 03 DE
DEZEMBRO DE 2003, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Leitura do expediente
OF/PMSD/FMAS N° 032/2019, protocolizado sob o n°000019/2019, do Fundo
Municipal de Assistência Social de São Mateus, que encaminha resposta à Indicação
nº 872/2018, de autoria do Vereador: Jorge Recla. Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N° 003/2019, protocolizado sob o n° 000052/2019, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha resposta às Indicações nºs 900 à 917/2018,
de autoria dos Vereadores: Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos
Alberto, Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge
Recla, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. Leitura do expediente do
OF/PMSM/SMGAB Nº 012/2019 protocolizado sob o n° 00055/2019, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha cópia em atendimento ao que dispõe o
Parágrafo Único do Art. 3º da Lei Municipal nº 1.735/2018. Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N° 021/2019, protocolizado sob o n° 00104/2019, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei n° 1.737/2019. Que “DISPÕE SOBRE
A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES, PEDAGOGOS E OUTROS”.
Leitura da Lei n° 1.737/2019. Que “DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE PROFESSORES, PEDAGOGOS E OUTROS”. Leitura do
expediente OF/PMSM/SMGAB N° 022/2019, protocolizado sob o n° 00105/2019, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei n° 1.738/2019. Leitura da Lei
nº 1.738/2019, que “AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
DOAR ÁREA DE TERRAS AO SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE E AO
SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM”. Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N° 027/2019, protocolizado sob o n° 00117/2019, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto Lei n° 005/2019. Leitura do Projeto
Lei n° 005/2019, que “DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E OUTROS PROFISSIONAIS PARA
ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
PARA ATUAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. O
Sr. Presidente concedeu a palavra ao Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira
que após cumprimentar à todos, teceu comentários sobre o Projeto de Lei, e
esclarecendo todas as duvidas do público presente. O Sr. Presidente efetuou a leitura
do Projeto de Lei n° 005/2019, que “DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR
TEMPO
DETERMINADO
DE
MÉDICOS,
ENFERMEIROS
E
OUTROS
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PROFISSIONAIS PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 37 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA ATUAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. E de imediato, especificou os cargos e a quantidade de
vagas, sendo: Agente Administrativo = 07 (Sete) vagas, Cargo Horária de 40h
(Quarenta Horas); Assistente Social = 01 (um) vaga, Cargo Horária de 30h (Trinta
Horas); Atendente de Consultório Dentário = 10 (Dez) vagas, Cargo Horária de 40h
(Quarenta Horas); Cirurgião Dentista = 04 (Quatro) vagas, Cargo Horária de 40h
(Quarenta Horas); Enfermeiro = 06 (Seis) vagas, Cargo Horária de 40h (Quarenta
Horas); Farmacêutico = 04 (Quatro) vagas, Cargo Horária de 20h (Vinte Horas);
Fisioterapeuta = 03 (Três) vagas, Cargo Horária de 30h (Trinta Horas); Medico
Cardiologista = 02 vagas, Cargo Horária de 04h (Quatro Horas); Medico Ortopedista =
02 vagas, Cargo Horária de 04h (Quatro Horas); Medico ESF = 03 (Três) vagas, Cargo
Horária de 40h (Quarenta Horas); Medico Ginecologista Obstetra = 02 vagas, Cargo
Horária de 04h (Quatro Horas); Medico Infectologista = 01 (um) vaga; Cargo Horária de
04h (Quatro horas); Medico Psiquiatra = 03 (Três) vagas, Cargo Horária de 04h
(Quatro Horas); Medico Psiquiatra = 02 (Dois) vagas, Cargo Horária de 20h (Vinte
Horas); Medico Pneumologista = 01 (Um), Cargo Horária de 04h (Quatro Horas);
Medico Sanitarista = 01 (Um) vaga, Cargo Horária de 04h (Quatro Horas); Medico do
Trabalho = 01 (Um) vaga, Cargo Horária de 04h (Quatro Horas); Motorista = 20 (Vinte)
vagas, Cargo Horária de 40h (Quarenta Horas); Nutricionista = 01 (um) vaga, Cargo
Horária de 20h (Vinte Horas); Psicólogo = 02 (Dois) vagas, Cargo Horária de 20h
(Vinte Horas); Técnico em Enfermagem = 15 (Quinze) vagas, Cargo Horária de 40h
(Quarenta Horas). Totalizando = 91 (Noventa e Um) vagas. Em seguida submeteu em
votação a solicitação do Prefeito, que requer a tramitação do Projeto em regime de
urgência, urgentíssima, sendo Aprovado por Unanimidade. Em seguida, solicitou ao
Secretário que desse continuidade à leitura do expediente. PODER LEGISLATIVO:
Leitura do expediente, ofício protocolado sob nº 0163/2019, de autoria do Vereador
Jorge Recla, solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia
05 de fevereiro de 2019, para que o Sr. João Coelho da Silva possa fazer uso da
Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre a Audiência Pública sobre a
APAC e Assembleia de Aprovação e Eleição do Conselho Provisório, Diretoria
Executiva Provisória e Conselho Fiscal Provisório da APAC. Visto que o Sr. João
Coelho da Silva não estava presente, o Secretário prosseguiu com a leitura do
expediente. Leitura das proposições: Indicações nºs 001 e 002/2019 de autoria do
Vereador Ajalirio Caldeira, que solicita: Construção de redutor de velocidade nas
imediações do Mineirão Atacarejo, localizado na Rodovia Othovarino Duarte Santos; e
Patrolamento das estradas da Comunidade Santa Leocádia – Km 23, sobretudo as que
fazem parte da rota do transporte escolar; Indicações nºs 003 e 004/2019 de autoria
do Vereador Antonio Luiz Cardoso, que solicita: Recuperação da encosta, localizada
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no início da ladeira do Besouro até a praça do Mirante; e Conceder ticket alimentação
aos servidores da Câmara Municipal de São Mateus; Indicações n°s 005 e 006/2019
de autoria do Vereador Aquiles Moreira, que solicita: Término do calçamento da
Avenida Maria Calixto da Conceição e calçamento da Rua Jozias da Silva (Rua 11),
situadas no Bairro Bonsucesso II; e Calçamento em torno do Centro de Educação
Infantil Municipal Santo Antônio, situado na Avenida do Contorno, no Loteamento
Caiçara, bairro Santo Antônio. O Vereador solicitou a retirada de sua indicação n°
005/2019 para o mesmo assinar a indicação n° 009/2019 juntamente ao Vereador
Doda Mendonça; Indicação nº 007/2019 de autoria dos Vereadores Carlos Alberto e
Jozail do Bombeiro, que solicita: Construção da capela mortuária no bairro Guriri;
Indicação nº 008/2019 de autoria do Vereador Carlos Alberto, que solicita: Pintura de
faixas de pedestre na Avenida José Tozze, no bairro de Fátima (em frente a loja
Rossini Rações); Indicação nº 009/2019 de autoria dos Vereadores Doda Mendonça e
Aquiles Moreira, que solicita: Construção de quadra poliesportiva na comunidade
Paulista – BR 101; Indicação nº 010/2019 de autoria do Vereador Doda Mendonça,
que solicita: Viabilizar o estudo de impacto financeiro com o objetivo de retornar a
distribuição de kit maternidade às gestantes de baixa renda do município de São
Mateus; Indicações nºs 011 e 012/2019 de autoria do Vereador Francisco Amaro de A.
Oliveira, que solicita: Calçamento da Rua Maria Barbosa Toscano, situada no bairro
Jacqueline; e Conclusão do calçamento da Rua Tancredo Neves, situada no bairro
Jacqueline; Indicações nºs 013 014/2019 de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira,
que solicita: Instalação de chuveiros em diversos pontos da extensão da praia de
Guriri; e Elaboração de Projeto para construção de Rede de Esgoto no Bairro Nova
Era; Indicações nº 015 e 016/2019 de autoria do Vereador Jerri Pereira, que solicita:
Aquisição de área de terra na sede do município para construção de um Cemitério
Público; e Construção de barragem no Córrego do Bamburral para preservação de
água potável; Indicações nºs 017 e 018/2019 de autoria do Vereador Jorge Recla, que
solicita: Término da rede de esgoto sanitário do bairro Colina; e Recapeamento
asfáltico em toda extensão da Avenida Dom José Dalvit, (trecho que inicia entre o
Bairro Aroeira e lateral da BR 101, Bairro Santo Antônio); Indicação nº 019/2019 de
autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, que solicita: Reaparelhamento da central de
vídeo monitoramento de São Mateus, bem como aquisição de equipamentos para
garantir maior tempo de armazenamento das imagens e retorno dos servidores
qualificados para execução dos serviços; Indicações nº 020 e 021/2019 de autoria do
Vereador Paulo Chagas, que solicita: Substituição das lâmpadas queimadas dos
postes situados na Rua Milão, no bairro Vila Nova; e Sinalização de trânsito na
Rodovia Othovarino Santos até o balneário de Guriri; Requerimento nº 001/2019 de
autoria do Vereador Aquiles Moreira, que solicita: Forneça cópia do balancete
simplificado e relatório dos pagamentos realizados pela Câmara Municipal de São
Mateus, referente ao período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018; Requerimento
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nº 002/2019 de autoria da Vereadora Jaciara, que solicita: Realização de Sessão
Solene em comemoração ao Dia Internacional da Mulher; Requerimento nº 003/2019
de autoria do Vereador Jerri Pereira, que solicita: Realização de Audiência Pública, em
local, data e horário a serem definidos posteriormente, para discussão, com todos os
segmentos organizados da sociedade mateense, do seguinte tema: "Implantação da
Petrocity, qualificação da mão de obra, ordenamento do solo e impacto ambiental;
Moção nº 001/2019 de autoria dos Vereadores Antônio Luiz Cardoso e Jorge Recla,
que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO à Terceira Igreja Batista de São Mateus,
pelo seu aniversário de 30 anos de fundação. Moção n° 002/2019 de autoria dos
Vereadores Carlos Alberto, Jozail do Bombeiro e Jorge Recla que solicita: VOTO DE
PESAR aos familiares da Senhora FLORIZA BERNINI BELTRAME, em virtude do seu
falecimento ocorrido no dia 25 de janeiro de 2019. DIVERSOS: Leitura do Expediente
OF.COMDISAM/SM Nº 009/2019 – protocolizado sob o n° 00112/2019 o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Mateus, por meio do
Presidente Amaro Vicente Ribeiro de Souza, solicita ao Sr. Presidente desta Casa de
Leis duas indicações de representatividades (titular e suplente) para compor o
respectivo Conselho e informa que a Assembleia Geral de entidades sociais que
comporão, biênio 2019-2022, desse conselho será no dia 27 de fevereiro de 2019, às
13h30min (Treze Horas e Trinta Minutos), na Faculdade Multivix São Mateus. O Sr.
Presidente indicou os Vereadores Paulo Chagas e Aquiles Moreira para compor o
respectivo Conselho, sendo o Vereador Paulo Chagas como Titular e o Vereador
Aquiles Moreira como Suplente. Em seguida o Secretário prosseguiu com Leitura do
Expediente OF/Nº 1650/2018/GIGOV/VT, da Caixa Econômica que informa sobre o
Contrato de Repasse celebrado entre o Município de São Mateus e a Caixa Econômica
Federal no valor R$460.952,38 (quatrocentos e sessenta mil e novecentos e cinquenta
e dois reais e trinta e oito centavos), que tem por finalidade “Construção da Orla da
Praia de Guriri”; Leitura do Expediente OF/Nº 48/2019/CICON/CGCON/DGE/SECEXMER-SEIO, do Ministério do Esporte – Secretária Executiva de Brasília comunica
sobre o Convênio nº 880386/2018 que foi celebrado entre o Município de São Mateus
no valor R$ 240.394,69 (duzentos e quarenta mil, trezentos e noventa e quatro reais e
sessenta e nove centavos), que tem por objetivo a “Implantação de um Núcleo do
Projeto Seleção do futuro, para atendimento de beneficiados com idade de 06 (seis) a
17 (dezessete) anos em São Mateus-ES”; Leitura do Expediente, Comunicado o
Senhor Presidente – Jorge Recla, que solicita aos Senhores Vereadores e Vereadora,
a entrega até o dia 08 de fevereiro dos nomes das mulheres que serão homenageadas
com Título de Homenagem à Mulher Mateense (Lei nº 506/97), no seu Dia
Internacional, 08 de Março, mesmo dia que ocorrerá a Sessão Solene. Leitura do
Expediente ofício nº 5070198/2019-GERAT-ES, da Agência de Correios e Telégrafos,
informa que existe um repasse mensal de R$1.420,29 (Hum mil, quatrocentos e vinte
reais e vinte e nove centavos) da Prefeitura Municipal para cada convênio, referente a
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manutenção e custeio da agência, da localidade de Nestor Gomes, mediante Termo de
Convênio 066/2018, com início em 18/12/2018 e término em 17/12/2023. Em seguida o
Sr. Presidente suspendeu a Sessão por tempo indeterminado para que fosse realizada
a eleição das Comissões. Reiniciados os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao
Secretário que efetuasse a chamada dos Senhores Vereadores para a verificação do
Quórum Legal, que responderam presente todos os Vereadores. A, seguir, o Sr.
Presidente procedeu a leitura da relação das Comissões Permanentes desta Casa de
Leis, para o Biênio Legislativo 2019/2020 que, em conformidade com o art. 43 da
Resolução n° 003/2009 – Regimento Interno, ficaram assim constituídas: COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA E REDAÇÃO –
Presidente: Jozail do Bombeiro (PTB), Vice-Presidente: Ajalírio Caldeira Varges
(PHS), Membros: Antônio Luiz Cardoso (PRTB) e Aquiles Moreira da Silva (PMN).
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO – Presidente: Carlos
Alberto Gomes Alves (PSB), Vice-Presidente: Antônio Luiz Cardoso (PRTB),
Membros: Jerri Pereira (PRTB) e Jaciara Teixeira do Nascimento (PT). COMISSÃO
DE OBRAS, URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL – Presidente:
Jozimar de Oliveira Mendonça (PRB), Vice-Presidente: Francisco Amaro de Alencar
Oliveira (AVANTE), Membros: Paulo Paschoal Chagas (PT) e Jerri Pereira (PRTB).
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAUDE, AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE – Presidente: Aquiles Moreira da Silva (PMN), Vice Presidente: Jaciara
Teixeira do Nascimento (PT), Membros: Francisco Amaro de Alencar Oliveira
(AVANTE) e Ajalirio Caldeira Varges (PHS). DO GRANDE EXPEDIENTE: O Sr.
Presidente concedeu a palavra para o Vereador Antônio Luiz Cardoso para uso da
Tribuna, que após cumprimentar à todos presentes, teceu comentários sobre sua
indicação nº 858/2018, que se refere à Criação de linha de ônibus com o itinerário
COHAB – Guriri e vice-versa, informando que fez o encaminhamento de um ofício à
Viação São Gabriel, e a empresa respondeu que não chegou Projeto algum até a
mesma. Na oportunidade o orador concedeu um aparte ao Vereador Aquiles Moreira e
o mesmo sugeriu que fosse convocado o representante da Viação São Gabriel, visto
que já foi feito o requerimento e até então o mesmo não foi atendido, pois a empresa
alega que o número de passageiros não corresponde a quantidade necessária para
atender o referido requerimento. Retornando à sua oratória, o Vereador Antônio Luiz
Cardoso diz que encontra-se com o Ofício que foi encaminhado à empresa, mas a
mesma alega que o Executivo que não está realizando o pedido. Na oportunidade, o
Vereador concede um aparte ao Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que o
parabenizou pela iniciativa e disse que com o contrato a Viação São Gabriel adquiriu
muitos direitos, mas que em cima desses direitos, a empresa demanda muitos deveres
e que nem sempre esses deveres são cumpridos. Disse ainda, que a viabilidade das
alterações das linhas ou criação de novas linhas, vem da tramitação da Secretaria de
Obras juntamente à empresa, onde a mesma realiza uma avaliação para saber a
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viabilidade do pedido, e que, já era pra estar ocorrendo essas cobranças à empresa,
pois se existe a possibilidade de quebra de contrato, o não cumprimento do que está
previsto no contrato, resultaria na quebra do mesmo. Finalizou parabenizando os
Vereadores Antônio Luiz Cardoso e Aquiles, e disse que a câmara precisa olhar para
essa situação com mais atenção. Prosseguindo a sua oratória o vereador Antônio Luiz
Cardoso pediu o apoio do Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveiria para essa
situação. A seguir, o Sr. Presidente propôs que fosse chamado o representante da
Viação São Gabriel, o Secretário de Obras e o Fiscal do Contrato, para prestarem
esclarecimentos. Ato contínuo, concedeu a palavra ao Vereador Doda Mendonça, que
após cumprimentar a todos e teceu comentários sobre a melhoria no Município,
agradecendo ao Prefeito sobre o trabalho que vem sendo realizado na cidade e
colocou-se à disposição do povo Mateense. Na oportunidade, o Sr. Presidente
concedeu a palavra ao vereador Jozail do Bombeiro, que, após cumprimentar à todos,
teceu comentários sobre sua indicação N° 120/2018 na qual solicitou “Colocar em
funcionamento a Central de videomonitoramento da cidade de São Mateus”, mas que
até a presente data não aconteceu nenhuma melhoria no setor. Disse que esteve com
as Polícias Civil e Federal, que por diversas vezes solicitou, através de Ofício, imagens
que pudessem ajudar em caso de algum tipo de crime, mas que as respostas foram
sempre negativas, pois não teriam em poder as imagens, pois o equipamento que
mantém por um tempo maior a imagem, a Central não o possui, sendo gravado por no
máximo 12h (doze horas). Alegou ainda que por muito tempo não vê uma melhora no
referido setor, visto que os crimes de furto, homicídios e pequenos delitos estão com
uma demanda muito grande e a Polícia Militar não está tendo condições de
acompanhá-los; e que foi previsto no orçamento para o exercício de 2019, um valor de
660.000 (seiscentos e sessenta mil) destinados à implantação e manutenção de vídeo
monitoramento, permitindo fazer além do necessário. Disse que espera que até o final
desse ano seja colocado em prática, para que obtenha sucesso. Ato continuo o Sr.
Presidente disse que construiu no Plenário desta Casa de Leis uma rampa para que os
cadeirantes também tenham acesso, e em seguida concedeu a palavra a Vereadora
Jaciara Teixeira, que após cumprimentar à todos, teceu comentários, destacando três
pontos importantes: Disse que em relação a Viação São Gabriel no ano passado a
mesma fez uma solicitação para que a própria Câmara, através de sua Procuradoria,
ingressasse com uma ação judicial questionando a Licitação, visto que a empresa já
perdeu em Primeira Instância quando o Dilton Pinha entrou com uma ação
questionando a Licitação, ganhou em Primeira Instância e depois desistiu da Ação. Na
oportunidade a Vereadora pediu que a Câmara fizesse os questionamentos
necessários em relação a essa Licitação. Em continuidade, falou sobre a reunião
realizada na Prefeitura, no dia anterior com a Petrocity, sendo feita uma exposição da
empresa, e que fez um questionamento sobre o que a Prefeitura tem feito em relação
ao Projeto, pois com um empreendimento de tamanho porte, a cidade atrairá pessoas
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de todos os lugares á procura de emprego, devido a grande necessidade, e que
também foi questionado por diversos Vereadores a preferência de empregos para a
população de São Mateus, mas que isso não impede que pessoas venham até a
cidade à procura de emprego, até porque quem será mais cobrada será a Prefeitura,
por mais escola, mais saúde e ação social. Na oportunidade questionou dois pontos
importantes: Se a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem discutido com o
Conselho Municipal de Meio Ambiente, já que o Município possui um Conselho
Municipal de Meio Ambiente, que é um Conselho Deliberativo e não está participando
dessas discussões. Disse ainda que foi realizada uma Audiência Pública no centro da
cidade, pois o que também está sendo pedido é uma alteração no PDM (Plano Diretor
Municipal), pois para o PDM ser feito são necessárias diversas audiências públicas, e
para ele ser mudado exige a mesma coisa, e foi feita apenas uma Audiência Pública
no centro da cidade, onde não teve a participação da Comunidade que será
diretamente afetada. Falou ainda que é necessário saber o que está sendo tratado
com a comunidade, pela Prefeitura, e não pela Petrocity. Pontuou ainda sobre uma
reunião feita no ano passado, com o Secretário de Obras, quando solicitou
esclarecimentos sobre a Praça de Guriri que foi desfeita, e que o mesmo apresentou
um Projeto do que seria feito no local, mas nada foi feito e o local está servindo de
estacionamento para carros, ao invés do plantio de árvores. Finalizou pedindo para
que fosse revisto a situação da praça, para que as pessoas possam caminhar e que
não vire um estacionamento. Em seguida, o Sr. Presidente parabenizou a Vereadora
pela fala e disse que saíram mentiras nas redes sociais, dizendo que a reunião foi um
fracasso, mas na verdade a reunião foi um sucesso, sendo investido R$120.000.000
(cento e vinte milhões), entre compra de terrenos, projetos e gastos. Disse que é
preciso olhar com responsabilidade para os munícipes da região, pois criará um Grupo
de Trabalho, sendo uma agenda positiva para 40 (quarenta) a 60 (sessenta) anos à
frente para a proteção dos mesmos, para que não vire um problema social na cidade.
Falou que o Projeto financeiramente é excelente, mas que não pode só pensar no lado
financeiro. Disse que anunciará esse Grupo de Trabalho no início da próxima semana,
e quer que todos os vereadores participem do Grupo de Trabalho, pois é nele que
discutirão a Lei, envolvendo as Associações de Moradores, com a participação de
alguns Secretários, e que, se o Porto chegar sem nenhum planejamento, que existirão
alguns ricos na cidade, mas também muitas pessoas com problemas sociais. Disse
que a Petrocity realizou Audiências Públicas no local, pois sem as Audiências, a
empresa não conseguiria as Licenças. De imediato, o Sr. Presidente concedeu a
palavra ao Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que, após pedir licença das
formalidades, falou sobre a reunião realizada no gabinete do Prefeito, no dia anterior,
que tratou sobre algumas pendências ainda encontradas no Município, avaliando a
reunião como proveitosa, pois a preocupação do Município é a mesma desta Casa de
Leis e a população também, que é a de estar trazendo esse empreendimento dentro
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da legalidade. Reforçou as palavras do Prefeito na reunião, que colocou o seu
secretariado à disposição de todos, sendo que a única exigência do Prefeito foi de
andar corretamente com a legalidade do Processo. O Vereador concedeu um aparte
ao Vereador Paulo Chagas que, disse que: “Se a empresa cumprir todos os quesitos
da Lei e prevê todos os impactos sociais que acontecerão com a implantação do
Projeto, mesmo que seja tudo prevenido, algo ainda poderá acontecer”, e que a
sociedade deve se preparar para receber um Projeto de tal tamanho, pois os mesmos
não devem matar o sonho da cidade de receber um Projeto como esse, sendo um
Projeto que irá dar um passaporte ao Município para o futuro, com uma Agenda
Positiva construída. Dando continuidade à sua oratória, o Vereador Francisco Amaro
de Alencar Oliveira disse que com um investimento desse tamanho, haverá impactos
positivos e negativos e a comunidade precisa saber absorver, e que o município irá
fazer uma Audiência Pública para a alteração do PDM. Teceu comentários sobre o
problema encontrado em relação ao Cemitério, e que o Prefeito e sua equipe vêm
tentando resolver o problema do novo Cemitério Municipal e afirmou que não é um
problema fácil de resolver, visto que o Prefeito anterior, Amadeu Boroto, já havia
tentado resolver o problema e não teve êxito, pois o mesmo não conseguiu uma área
para a implantação do novo Cemitério, existindo dois caminhos que vem sendo
trabalhados, um juntamente aos representantes da Fibria para possível doação de uma
área de terra para a construção do Cemitério e o outro a aquisição de um terreno.
Enfatizou ainda que, o Prefeito Daniel Santana nunca se retraiu para tentar resolver os
problemas do Município, já que o próprio Vereador (Francisco Amaro), juntamente com
os Vereadores Doda Mendonça, Paulo Chagas e Aquiles, levam suas demandas e
cobranças diariamente até o Gabinete do Prefeito. Na oportunidade o orador concedeu
aparte ao Vereador Antônio Luiz Cardoso que informou a existência de uma área de
terra da Prefeitura, localizada no Bairro Litorâneo, para construção do cemitério.
Retornando à sua oratória, o Vereador Francisco Amaro disse que a área citada, é
uma área de APP (Área de Preservação Permanente) perdendo assim a possibilidade
de implantação do Cemitério nesse local. Ato contínuo, o Sr. Presidente disse que há
uma conversa sobre uma área localizada no Bairro Aroeira, para a implantação do
Cemitério, mas que não será possível a construção do cemitério, bem como que há
uma outra área localizada a 800m (oitocentos metros) da pista do Bairro Pedra D’agua,
que a empresa Fibria disponibilizou para a compra. A seguir, o Sr. Presidente
concedeu a palavra ao Vereador Carlos Alberto que, após cumprimentar à todos, teceu
comentários sobre as competências do atual Prefeito Daniel Santana, e disse que
respeitava as falas dos vereadores anteriores, mas que nem sempre é o que o povo
quer ouvir. Falou que conheceu diversos Prefeitos que passaram pela cidade, e que,
pelos seus conhecimentos como administrador, afirma que não é fácil administrar um
Município, pois para uma pessoa incompetente e corrupta, é mais difícil ainda
administrar um Município, e designou essas qualidades ao Prefeito Daniel Santana.
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Disse que não iria se furtar de ir à Tribuna e falar o que pensa e o que quer; falou que
nesse terceiro ano de mandato do Prefeito, a Viação São Gabriel repassa uma parcela
do que faturou no ano anterior, um valor mediano de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais) para a construção e reforma de abrigos do transporte urbano no Município.
Alegou não saber onde se encontra esse dinheiro, pois não se vê reforma dos abrigos,
e que provavelmente o dinheiro foi destinado para outros fins, como trios elétricos e
pagamentos de bandas; definiu o perfil do Prefeito como um Prefeito Festeiro, pois
com as festas, o mesmo alimenta suas empresas. Falou que o Município não progride,
pois se encontra na mão de um incompetente, e que perdeu, recentemente, por inveja
e por incompetência, uma Montadora de Avião com proprietários Mateenses, e, por
achar que o dono fosse o antigo Prefeito Amadeu Boroto, perseguiu por mais de anos
até o Município perder a Montadora, que seguiu para o Município de Jaguaré. Disse
que o Prefeito alegou a falta de documentos, sendo que todos os documentos foram
entregues, mas em um Município administrado por um incompetente, onde em seu
mandato não fica um Secretário fixo, e que o Prefeito não sabe dialogar, que é sem
educação e deselegante. Alegou que o Município perdeu a Fábrica de Carrocerias
Rondon para o Município de Linhares, e se não tivesse um investimento no Distrito de
Urussuquara, que o Município também teria perdido a Petrocity. Finalizou dizendo que
Daniel Santana, como Prefeito, é uma vergonha e, inclusive, tem momentos que o
mesmo se envergonhava em dizer que pertence a este Município, e que, a periferia
quer uma educação e merenda escolar de qualidade, ruas sem buracos, coleta de lixo
e iluminação pública de qualidade, respeito e qualidade de vida, bem como que está
presente para defender todas as classes sociais presentes em São Mateus. Em
seguida o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Vereador Ajalirio Caldeira, que após
cumprimentar à todos, teceu comentários a respeito da Administração do Município de
São Mateus, que, segundo ele, no ano de 2017 ocorreram muitas reclamações em
relação a Iluminação Pública da cidade; e que a empresa responsável pelo serviço não
possui condições para a prestação do mesmo. Na oportunidade, teceu comentários,
ainda, em relação ao início do Ano Letivo, alegando que, o transporte escolar, em
muitos casos, tem gerado preocupação, já que a maioria dos pontos de ônibus estão
localizados distante das casas dos moradores, que enfrentam medo em aguardar o
transporte, por conta da falta de Iluminação Pública. Concluiu a sua oratória
manifestando a sua preocupação em relação a falta de Professores e Transporte
Escolar no início desse Ano Letivo. A seguir, o Sr. Presidente, concedeu a palavra ao
Vereador Paulo Chagas que, após cumprimentar à todos, teceu comentários a respeito
da democracia, onde todos tem o direito de falar e expressar o que pensam. Falou
sobre a dificuldade encontrada na agricultura, pois não possui solo fértil para o seu
desenvolvimento, salário desvalorizado, e estradas ruins para o acesso. Ocasião em
que concedeu um aparte ao Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que
afirmou que o debate é importante, mas que quando o mesmo parte para o lado do
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desrespeito, acaba partindo para o lado da ignorância, declarando ainda que, nesta
Casa acontece o desrespeito, onde vereadores chegam diretamente nas câmeras e
insultam o Prefeito com palavras de baixo calão e, no seu entendimento, isso não é
debate e que o desrespeito é uma das piores coisas consideradas por ele. Finalizou a
sua fala, esclarecendo sobre a Montadora de Aviões que não foi instalada no
município. Retomando à sua oratória, o Vereador Paulo Chagas teceu comentários
sobre a importância do debate e, sem ser muito extenso, elogiou o trabalho realizado
pelo atual Prefeito. Prosseguindo os trabalhos, o Sr. Presidente, parabenizou o
vereador Jerri Pereira pela realização da reunião ocorrida no sábado, no distrito de
Barra Seca, que pertence ao município de São Mateus, mas que estava “perdendo”
para o município de Linhares, porém o Vereador, no âmbito do exercício de sua
função, teve a preocupação de intervir para evitar que isso ocorra. Ato contínuo, o Sr.
Presidente passou para a ORDEM DO DIA e submeteu: em discussão as Indicações
de n°s 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017,
018, 019, 020, 021/2019. Fez uso da palavra o Vereador Antônio Luiz Cardoso que,
após pedir licença das formalidades, teceu comentários sobre as suas indicações nºs
003 e 004/2019 e pediu apoio dos Vereadores para aprovação das mesmas. Na
oportunidade, o Sr. Presidente, concedeu a palavra a vereadora Jaciara Teixeira, que,
após pedir licença das formalidades, teceu comentários sobre as indicações de sua
autoria, enfatizando a necessidade da implantação de chuveiros em diversos pontos
da Orla de Guriri, para atender a necessidade dos banhistas, principalmente dos
idosos, crianças e cadeirantes, bem como sugeriu que fosse feito juntamente a
implantação dos redutores de velocidade nas imediações do Mineirão Atacarejo, e,
referente à indicação nº 001/2019 do vereador Ajalirio Caldeira, sugeriu que fosse feito
um retorno em frente a entrada e saída do Atacarejo, pois vem acontecendo muitos
acidentes naquele ponto. Fez uso da palavra o Vereador Jerri Pereira que, após pedir
licença das formalidades, teceu comentários referentes às suas indicações,
destacando que no Cemitério do Bairro Aviação, existe uma licença, mas não se
encontra nos padrões Legais, pois o mesmo se encontra impedindo uma nascente que
vem sendo coberta com terra preta, que é inapropriada para a situação. Disse que
levou a Polícia Ambiental que constatou a irregularidade e automaticamente impediu a
obra. Comentou também sobre a importância da construção da barragem no
Bamburral, e pediu o defendeu o apoio dos demais vereadores para aprovação das
mesmas. A Seguir, fez uso da palavra o Vereador Jozail do Bombeiro que, após pedir
licença das formalidades regimentais, teceu comentários sobre a sua indicação de n°
007/2019, que solicita a construção da capela mortuária no bairro Guriri, dizendo que
além de ser um desejo, é mais do que uma necessidade dos moradores. Disse que no
ano de 2017, além de ter feito uma indicação, foi feito ainda uma emenda ao
orçamento destinando R$ 100.000.00 (cem mil reais) para o início da construção, mas
que nada foi feito, e que em 2018 voltou a fazer a indicação juntamente com a emenda
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do orçamento estipulado, mas até o presente momento, não obtiveram nenhum retorno
em relação a citada indicação. De imediato fez uso da palavra, o Vereador Ajalírio
Caldeira, que, após pedir licença das formalidades, teceu comentários sobre a sua
indicação N° 001/2019 que diz respeito a um redutor de velocidade nas proximidades
do Mineirão Atacarejo, destacando o perigo encontrado no trecho, e que, o empresário
da referida empresa não tem culpa, uma vez que, quando foi construída a loja, já não
existia o redutor e nem um retorno em frente ao local. Na oportunidade fez uso da
palavra o vereador Doda Mendonça, que, após pedir licença das formalidades
regimentais, falou sobre as indicações de n°s 009 e 010/2019, de sua autoria,
destacando a necessidade de e importância do atendimento, quando pediu o apoio dos
colegas vereadores para aprovação das mesmas. Ato contínuo, o Sr. Presidente,
submeteu em votação as Indicações de n°s 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009,
010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021 /2019, sendo todas
aprovadas por unanimidade. O Sr. Presidente submeteu: em discussão os
Requerimentos de nºs 001, 002 e 003/2019, e fez uso da palavra o Vereador Carlos
Alberto, que solicitou ao autor do Requerimento 001/2019, Vereador Aquiles, que fosse
até a Tribuna da Câmara para esclarecer o porquê do pedido apresentado (Cópia do
balancete simplificado e relatório dos pagamentos realizados pela Câmara Municipal,
referente ao período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018), alegando que, quando o
mesmo foi Presidente desta Casa de Leis já havia prestado contas de todos os meses.
Na oportunidade o Vereador Aquiles rebateu o orador, dizendo que fez o requerimento
por ter o direito de fazer o mesmo, como qualquer outro Vereador. Concluindo a
discussão do supracitado Requerimento, o vereador Carlos Alberto disse que teve a
felicidade de todos os Vereadores receberem do Contador, os gastos do mês de
Dezembro de 2018, e disse ser muito transparente no tempo em que foi presidente
desta Casa de Leis. A seguir, o Sr. Presidente submeteu em votação os
Requerimentos de n°s 001, 002 e 003/2019, sendo os mesmos aprovados por
unanimidade. O Sr. Presidente colocou em discussão a Moção de n° 001/2019, que
solicita que seja consignado VOTO DE CONGRATULAÇÃO à Terceira Igreja Batista
de São Mateus, pelo seu aniversário de 30 anos de fundação. Fez uso da palavra o
Vereador Antônio Luiz Cardoso, que, justificou o não comparecimento do Pastor da
mencionada igreja, porém tendo em vista um incêndio ter se alastrado próximo à igreja,
o mesmo não pode comparecer, contudo o vereador solicitou à Mesa Diretora a
votação da referida Moção. De imediato, o Sr. Presidente submeteu em votação a
Moção de n° 001/2019 sendo a mesa aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente
retirou a Moção de n° 002/2019 que solicita: VOTO DE PESAR aos familiares da
Senhora FLORIZA BERNINI BELTRAME, em virtude do seu falecimento ocorrido no
dia 25 de janeiro de 2019; para ser votada na próxima Sessão Ordinária. Não havendo
mais nada a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente Sessão e para
constar, eu................................................, Aquiles Moreira da Silva – 2° Secretário.
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Fiscalizei a presente Ata, que lida e achada conforme será assinada por mim, pelo
Senhor Presidente e demais Vereadores Presentes.

JORGE LUIZ RECLA DE JESUS
Presidente

JOZAIL FUGULIM
1° Secretário

CARLOS ALBERTO GOMES ALVES
Vice-Presidente

AQUILES MOREIRA DA SILVA
2° Secretário

