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Ata nº 005/2019 da Sessão Ordinária, realizada aos 19 (dezenove) 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 Vereador Sr. 

Jorge Luiz Recla de Jesus (Jorge Recla), e Secretariado pelo Vereador Sr. Jozail 

Fugulim (Jozail do Bombeiro). O Sr. Presidente convidou o vereador Ajalírio Caldeira, 

para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. DO PEQUENO 

EXPEDIENTE, Em ato contínuo, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que 

efetuasse a chamada dos Srs. Vereadores, para verificação do Quórum legal, 

responderam presente 11 (onze) Srs. Vereadores: 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. Em seguida, o Sr. Presidente, determinou  Leitura da Ata anterior de nº 

003/2019, e considerou-a aprovada. 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/PMSM/SMGAB N° 002/2019, protocolizado 

sob o n° 0173/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha a Projeto 

Lei n° 001/2019. Leitura do Projeto Lei n° 001/2019, que “REVOGA LEI Nº834/2009 - 

que” AUTORIZA A INSERÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL DO EXTREMO NORTE 

CAPIXABA – PRODNORTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Leitura do expediente 

OF/PMSM/FMAS N° 247/2019, protocolizado sob o n° 0247/2019, da Secretária 

Municipal de Assistência Social, que encaminha resposta à Indicação nº 847/2018, de 

autoria da Vereadora: Jaciara Teixeira. Leitura do expediente OF/PMSM/FMAS N° 

230/2019, protocolizado sob o n° 0248/2019, da Secretária Municipal de Assistência 

Social, que encaminha resposta à Indicação nº 010/2019, de autoria do Vereador: 

Doda Mendonça. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 052/2019, protocolizado 

sob o n° 0255/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta 

ao OF.GP/CMSM/ES 054-2019 – Prefeito justifica a não realização da reunião 

institucional sugerida pelo Legislativo no dia 04 de fevereiro de 2019 , devido a reunião 

com a Equipe de Secretários e a Equipe da Petrocity ter ocorrido no mesmo dia , a 

outra data sugerida pelo Legislativo foi dia 05 de fevereiro de 2019, porém nesta data, 

não foi possível, tendo o excelentíssimo Prefeito outro compromisso. Leitura do 

expediente OF/PMSM/SMGAB N° 051/2019, protocolizado sob o n° 0256/2019, da 

Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta às Indicações nºs 001, 

002, 003, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020 e 

021/2019 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. PODER 
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LEGISLATIVO: Leitura do expediente, ofício protocolado sob nº 0278/2019, de autoria 

do Vereador Jorge Recla, solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão 

Ordinária do dia 19 de fevereiro de 2019, para que o Sr. Orlando Gualberto Sampaio 

possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre a Segurança 

Pública. Leitura do expediente, OF.CMSM/SF. Nº 0034/2019, protocolizado sob o n° 

00281/2019 de autoria do Setor de Finanças – Prestação de Contas referente ao mês 

de Janeiro – 2019 – Nota de Movimentação Financeira (VPA – Variação Patrimonial 

Aumentativa, referente ao Repasse Recebido da Prefeitura Municipal de São Mateus) 

e Relatório de Pagamentos e Balancete Analítico da Despesa Orçamentária. Leitura do 

expediente, Projetos de Decreto Legislativo n°s 001 e 002/2019, que “Concede título 

em homenagem ao Dia Internacional da Mulher”. Autoria: Antônio Luiz Cardoso. 

Leitura do expediente, Projetos de Decreto Legislativo n°s 003 e 004/2019, que 

“Concede título em homenagem ao Dia Internacional da Mulher”. Autoria: Jozail do 

Bombeiro. Leitura do expediente, Projetos de Decreto Legislativo n°s 005 e 006/2019, 

que “Concede título em homenagem ao Dia Internacional da Mulher”. Autoria: Aquiles. 

Leitura do expediente, Projetos de Decreto Legislativo n°s 007 e 008/2019, que 

“Concede título em homenagem ao Dia Internacional da Mulher”. Autoria: Paulo 

Chagas. Leitura do expediente, Projetos de Decreto Legislativo n°s 009 e 010/2019, 

que “Concede título em homenagem ao Dia Internacional da Mulher”. Autoria: Jerri 

Pereira. Leitura do expediente, Projetos de Decreto Legislativo n°s 011 e 012/2019, que 

“Concede título em homenagem ao Dia Internacional da Mulher”. Autoria: Ajalírio 

Caldeira. Leitura do expediente, Projetos de Decreto Legislativo n°s 013 e 014/2019, 

que “Concede título em homenagem ao Dia Internacional da Mulher”. Autoria: Carlos 

Alberto. Leitura do expediente, Projetos de Decreto Legislativo n°s 015 e 016/2019, que 

“Concede título em homenagem ao Dia Internacional da Mulher”. Autoria: Francisco 

Amaro de A. Oliveira. Leitura do expediente, Projetos de Decreto Legislativo n°s 017 e 

018/2019, que “Concede título em homenagem ao Dia Internacional da Mulher”. 

Autoria: Doda Mendonça. Leitura do expediente, Projetos de Decreto Legislativo n°s 

019 e 020/2019, que “Concede título em homenagem ao Dia Internacional da Mulher”. 

Autoria: Jorge Recla. Leitura do expediente, Projetos de Decreto Legislativo n°s 021 e 

022/2019, que “Concede título em homenagem ao Dia Internacional da Mulher”. 

Autoria: Jaciara Teixeira. Leitura do expediente, Projetos de Decreto Legislativo n°s 

023, 024, 025 e 026/2019, que “Concede título em homenagem ao Dia Internacional da 

Mulher”. Autoria: Mesa Diretora. Leitura das proposições: Indicações n°s 044 e 

045/2019 de autoria do Vereador Ajalírio Caldeira, que solicita: Iluminação do cemitério 

de Nestor Gomes – Km 41; e Extensão de rede elétrica com instalação de 12 (doze) 

postes com luminárias na Rua Beira Rio, que dá acesso à Vila da Matinha, situada no 

Km 35, Distrito de Nestor Gomes. Indicações n°s 046 e 047/2019 de autoria do 

Vereador Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Construção de redutor de velocidade e 

sinalização de trânsito pertinente na Rua José Monte (conhecida como ladeira do 
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DER), no Bairro Santa Tereza; e Capina, limpeza e poda das árvores situadas na Rua 

José Monte (conhecida como ladeira do DER), no Bairro Santa Tereza.  Indicações 

n°s 048 e 049/2019 de autoria do Vereador Aquiles, que solicita: Criação de escolinha 

de esportes no Bairro Bonsucesso, para competições interbairros; e Ampliação e 

reforma da Unidade de Saúde “Marizete Bernardo da Silva”, localizada no Bairro Pedra 

D’água. Indicações n°s 050 e 051/2019 de autoria do Vereador Carlos Alberto, que 

solicita: Colocação de tampa no bueiro situado na Avenida Dom José Dalvit, no Bairro 

Santo Antônio (em frente à entrada da farinheira); e Substituição das lâmpadas 

queimadas dos postes situados na Rua Liberdade, a partir da Av. José Tozze no 

sentido Bairro Sernamby. Na oportunidade, o Vereador Jerri Pereira solicitou a retirada 

do Requerimento N° 007/2019 de sua autoria. De Imediato a Vereadora Jaciara 

solicitou a inclusão do Requerimento N° 008/2019 de autoria dos Vereadores: Jaciara 

Teixeira, Ajalírio Caldeira, Aquiles, Jorge Recla e Jerri Pereira. Na oportunidade o 

Vereador Temperinho solicitou a inclusão do Requerimento N° 009/2019 de sua 

autoria. Em seguida o Vereador Jozail do Bombeiro solicitou a inclusão do 

Requerimento N° 010/2019 de sua autoria. Indicações n°s 052 e 053/2019 de autoria 

do Vereador Doda Mendonça, que solicita: Instalação de ponto de apoio da saúde na 

Comunidade Nova Vista, para atender às Comunidades: São Jorge, Morro da Arara, 

Córrego do Sapato, Córrego do Chiado e Contendas; e Instalação de torre de telefonia 

móvel nas Comunidades São Geraldo, Nova Lima e Itauninhas. Indicações n°s 054 e 

055/2019 de autoria do Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que solicita: 

Realização de Processo Seletivo para preenchimento de vagas no cargo de Agente 

Comunitário de Saúde; e Implantação de Consultório Odontológico na Unidade de 

Saúde situada no Bairro Litorâneo. Indicações n°s 056 e 057/2019 de autoria da 

Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Construção de abrigos nos pontos de ônibus, 

do município, com acessibilidade; e Elaboração de Projeto para instalação de lixeiras 

subterrâneas em diversos pontos do município. Indicações n°s 058 e 059/2019 de 

autoria do Vereador Jerri Pereira, que solicita: Calçamento da Avenida Jasmim, situada 

no Bairro Jardim Eldorado; e Calçamento da Rua Orquídea, situada no Bairro Jardim 

Eldorado. Indicações n°s 060 e 061/2019 de autoria do Vereador Jorge Recla, que 

solicita: Reforma do prédio e da quadra poliesportiva da EMEF “Professora Dora 

Arnizaut Silvares”, localizada no Bairro Santo Antônio; e Elaboração de Projeto para 

Construção de Rede de Esgoto Sanitário e Sistema de Drenagem Pluvial em todas as 

ruas do Bairro Guriri. Indicações n°s 062 e 063/2019 de autoria do Vereador Jozail do 

Bombeiro, que solicita: Substituição das barracas das feiras livres dos Bairros Vila 

Nova e Guriri; e Patrolamento da estrada de acesso à beira rio, a partir do Km 08 da 

Rodovia BR 381 (nas proximidades da empresa Imunizon). Indicações n°s 064 e 

065/2019 de autoria do Vereador Paulo Chagas, que solicita: Viabilize, junto à empresa 

que presta serviços de limpeza pública no município, a coleta regular do lixo domiciliar 

nas Comunidades Rurais; e Melhoria da iluminação pública das ruas de Nestor Gomes 
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– Km 41. Requerimento n° 008/2019 de autoria dos vereadores: Jaciara Teixeira, 

Ajalírio Caldeira, Aquiles, Jorge Recla e Jerri Pereira, que solicita: Encaminhe à esta 

Casa de Leis cópia de todas as etapas do Processo Licitatório já realizadas até a 

presente data para contratação de empresa para revisão do Plano Municipal de 

Saneamento. Requerimento n° 009/2019 de autoria do Vereador Antônio Luiz 

Cardoso, que solicita: Convocar o Secretário Municipal de Defesa Social e de 

Infraestrutura e Transporte Sr. Walter Luiz Pigati, para comparecer à reunião das 

comissões permanentes desta Casa de Leis, que acontecerá no dia 25 (vinte e cinco) 

de fevereiro de 2019 (dois mil e dezenove), às 14:00h (quatorze horas), no plenário da 

Câmara Municipal de São Mateus, para que possa prestar esclarecimentos em relação 

à Central de Videomonitoramento e outros assuntos pertinentes. Requerimento n° 

010/2019 de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, que solicita: Envie a esta Casa 

de Leis relatório detalhado do que foi executado da dotação orçamentária 

0170017010.0618200572.023 – implantação e manutenção do Videomonitoramento, 

constante da Lei N° 1647/2017. DIVERSOS: Leitura do Expediente OFÍCIO Nº 

083/2019 – GABPRMI-JMS - protocolizado sob o n° 00233/2019 o Ministério Publico 

Federal – Procuradoria da República no município de São Mateus-ES – Encaminha 

cópia da decisão de tutela de urgência proferida na Ação Civil Pública nº 5001270-

75.2018.4.02.5003 - em trâmite na Vara Federal de São Mateus, que determinou que o 

Município de São Mateus iniciasse as medidas administrativas necessárias as revisões 

do Plano Municipal de Saneamento Básico. O Ministério Público Federal põe a 

disposição para unir forças junto aos representantes populares deste município, 

Legislativo e Executivo, que superem as eventuais divergências políticas, em prol da 

prestação de um serviço público digno para a população mateense. Leitura do 

Expediente, Comunicado o Senhor Presidente – Jorge Luiz Recla, solicita aos 

Senhores Vereadores e Vereadora, que em função do mês de fevereiro ser curto e do 

recesso do Carnaval cair na primeira semana de março, quando ocorre a nossa Quarta 

Sessão Ordinária que será dia 07 de Março de 2019, que cada vereador, entrega até o 

dia 25 de fevereiro suas preposições à Secretaria Legislativa. Na oportunidade o Sr. 

Presidente informou que por motivo de terça-feira, 05 (cinco) de março, ser feriado a 

Sessão Ordinária acontecerá na quinta-feira, 07 (sete) de março e que a Sessão 

Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher acontecerá no dia 08 (oito) de 

março na Escola Viva. De imediato solicitou que o Secretário processe a leitura dos 

expedientes.  Leitura do Expediente, Convite – Câmara Municipal de Teixeira de 

Freitas – Convida o Presidente Jorge Recla de Jesus e demais acompanhantes do 

parlamento e assessores, para uma visita legislativa ao plenário da Câmara Municipal 

de Teixeira de Freitas – às 09:00h da manhã de quarta-feira dia 12 de março de 2019 

e para uma inspeção técnica e conhecer em loco as instalações dos nossos projetos 

modelo no país. Leitura do Expediente – OF/PJCSM/Nº197/2019 - protocolizado sob o 

n° 00268/2019 o Ministério Público do Estado do Espírito Santo - Referente: Inquérito 



41 
 

Civil MPES 2017.033.24.042-60 – Promove o arquivamento do presente Inquérito Civil 

Público instaurado para apurar possíveis irregularidades quanto à extração irregular de 

areia e uso indevido de patrimônio público no estádio de futebol municipal de Guriri. 

Após a leitura, o Sr. Presidente convidou os Sr. Orlando Gualberto Sampaio e o Dr. 

Antônio Pessali para se assentarem nos lugares reservados para convidados. Em 

seguida o Sr. Presidente realizou a leitura do Requerimento de autoria dos vereadores: 

Ajalírio Caldeira, Aquiles, Jaciara Teixeira, Carlos Alberto, Jozail do Bombeiro, Antônio 

Luiz Cardoso, Francisco Amaro, Jerri Pereira, Doda Mendonça e Paulo Chagas que 

solicita que seja incluída na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 19 de fevereiro 

do corrente ano, para votação de imediato dos seguintes Projetos: 001, 002, 003, 004, 

005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 

022, 023, 024, 025 e 026/2019, que concede Título Horário de Honra ao Mérito em 

homenagem ao Dia Internacional da Mulher, do Poder Executivo. De imediato o Sr. 

Presidente defere o referido Requerimento e suspende a Sessão por tempo 

indeterminado para que as Comissões pertinentes pudessem prover os seus 

pareceres. Retomada a Sessão, o Sr. Presidente convidou o Sr. Orlando Gualberto 

Sampaio para fazer uso da Tribuna. Com a palavra, o Sr. Orlando Gualbertto Sampaio 

solicitou ajuda aos Vereadores em relação à segurança no comércio de São Mateus, 

pois os assaltos acontecem frequentemente gerando medo e prejuízo para os 

comerciantes onde muitos trabalham em suas lojas cercadas com grades por conta do 

perigo que é constante e solicitou além da ajuda dos Vereadores, a ajuda da 

sociedade para se manifestarem juntamente aos comerciantes na intenção de reduzir 

a violência. Concedido um aparte ao Vereador Carlos Alberto, o mesmo sugeriu que 

fosse marcada uma agenda juntamente com o comandante da Polícia Militar de São 

Mateus, com os Delegados de Polícia de São Mateus e convidar o Secretário de 

Segurança do estado do Espírito Santo para juntos montarem uma estrutura de 

combate ao crime organizado dentro do Município. Na oportunidade o Vereador 

Aquiles disse que o Governador Renato Casagrande juntamente com o Secretário de 

Segurança Pública lançou um Projeto chamado Estado Presente, que de acordo com 

matéria publicada na A Gazeta, consiste em Militares presentes em 06 (seis) bairros da 

cidade (Guriri, Bonsucesso, Vila Nova e Cacique) e mais dois bairros que o mesmo 

não se recordou. Concedido um aparte ao Vereador Jozail do Bombeiro, o mesmo 

informou que o 13° (décimo terceiro) Batalhão encontra-se com um déficit de mais de 

100 (cem) policiais, para atender a 04 (quatro) Municípios, que compreende o 13º 

(décimo terceiro) Batalhão de São Mateus, Jaguaré, Pedro Canário e Conceição da 

Barra e informou que também se informou através da matéria publicada, mas que o 

Projeto Estado Presente funcionará no Município de São Mateus, apenas como uma 

Força Tarefa e disse que talvez nesse governo, os mesmos não consigam atingir o 

número necessário de Militares para atender as necessidades do Município e que a 

população precisa ser mais participativa e se atentar para não serem influenciados por 
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notícias que não sejam verídicas. Na oportunidade, o Sr. Presidente solicitou ao 

Procurador desta Casa de Leis, que realizasse um convite ao Ministério Público, a 

Defesa Social, ao Tenente Coronel Giuliano Menegatti, a Presidente do CDL de São 

Mateus, a Secretária de Defesa Social, o Secretário de Segurança do estado, os 

Delegados da Polícia Civil, o Conselho Tutelar e o Ministério Público do Trabalho para 

uma reunião nesta Casa de Leis ou no CDL de São Mateus, para discutir a questão da 

Segurança na cidade. De imediato o Vereador Carlos Alberto, sugeriu que ao invés da 

reunião, que fosse solicitada uma Audiência Pública através de Requerimento, 

solicitando as autoridades citadas pelo Sr. Presidente para discutir as questões da 

Segurança do Município. Na oportunidade, o Sr. Presidente solicitou ao Secretário 

Legislativo desta Casa de Leis para que preparasse o Requerimento para ser 

apresentado na presente data. Em seguida o Sr. Orlando Gualberto Sampaio finalizou 

sua fala agradecendo o espaço que a ele foi concedido por esta casa de Leis. De 

imediato o Sr. Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE: Com uso da palavra 

o Vereador  Francisco Amaro de Alencar Oliveira após cumprimentar à todos, teceu 

comentários a respeito da fala do Sr. Lucas Valadares Mota na Sessão Ordinária 

anterior, onde  mesmo apresentou informações para o público presente de que a 

implantação da Montadora de Aviões não foi concedida por implicações de parte do 

Poder Executivo para com a empresa. O Vereador na presente Sessão , apresentou 

provas com base em todo o processo de implantação da TAF, que o Sr. Lucas 

Valadares Mota alegou não ter permissão de parte do terreno localizado no aeroporto 

da cidade, comprovando que o proprietário da empresa LVM cedeu a permissão para o 

proprietário  da TAF, sendo o Sr. Lucas Valadares Mota proprietário das duas 

empresas, a que concedeu e a que recebeu. Relatou que com o andamento do 

processo, a arquiteta e urbanista da Secretaria de Obras do Município detectou 

pendências no processo, que de primeiro instante foram sanadas algumas das 

pendências pela empresa, mas que com o encaminhamento para o setor jurídico do 

Município, a arquiteta ainda detectou 04 (quatro) irregularidades que não foram 

sanadas pela empresa. Disse ainda que o Município não concedeu o alvará para a 

empresa, por decorrência dessas pendências, e que a aeronáutica tem um contrato 

com o Município que diz que todo Projeto realizado dentro da área do aeroporto 

necessita de passar pelo COMAR (Comando Aéreo Regional) e que para ser realizado 

o encaminhamento para o Comando Aéreo, o Processo precisa estar sem nenhuma 

pendência para a aprovação do mesmo. Falou que o Sr. Lucas Valadares Mota disse 

que o Município não se manifestou nas tentativas de contato da empresa, mas o 

Vereador apresentou cópias dos e-mails encaminhados pela Secretaria de Obras aos 

representantes da empresa, onde prova que o Poder Executivo não esteve contra a 

implantação da empresa. Finalizou informando que registrou um Boletim de Ocorrência 

contra o morador de São Mateus, Sr. Valtenir Vinhati, que proferiu calúnias e 

difamações contra o mesmo em suas redes sociais, portanto disse que o morador terá 
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que provar as acusações judicialmente. Com uso da palavra e após cumprimentar à 

todos o Vereador Antônio Luiz Cardoso realizou uma cobrança a esta Casa de Leis, 

para que  o Sr. Presidente solicitasse ao Chefe do Poder  Executivo as sanções das 

Leis aprovadas pelo Poder Legislativo, pois de acordo o Vereador, o Prefeito só 

sancionou as Leis do Poder Executivo, nas quais são de seu interesse, mas as Leis 

aprovadas do Poder Legislativo, nenhuma foi sancionada. Na oportunidade, o Sr. 

Presidente disse que solicitou ao procurador desta Casa de Leis e a Secretaria 

Legislativa que realizassem o levantamento de todos os Projetos de Leis que o Prefeito 

deveria sancionar, no entanto está aguardando o levantamento para tomar todas as 

providências cabíveis. Em seguida, o Sr. Presidente concedeu o uso da fala ao 

Vereador Carlos Alberto, que após cumprimentar à todos apresentou uma nota, ora 

postada em redes sociais, de autoria do ex Vereador Nilis Castberg que repudiava o 

trabalho realizado pelo Poder Legislativo, designando como um Legislativo omisso as 

demandas  apresentadas pela cidade. O vereador em sua oratória retrucou ao ex 

Vereador, autor da nota, para que o mesmo possa apreciar o trabalho do Legislativo 

antes que publique notícias que não sejam verídicas e que denegre a imagem desta 

Casa de Leis. Disse também em resposta ao Vereador Francisco Amaro de Alencar 

Oliveira que o último e-mail enviado pela Secretaria de Obras ao Sr. Lucas Valadares 

Mota foi no ano de 2017 (dois mil e dezessete), sendo que o empresário compareceu a 

esta Casa de Leis para explicar que no ano de 2018 (dois mil e dezoito) o mesmo 

compareceu a Prefeitura por 04 (quatro) vezes para apresentar a solução das 

pendências detectadas pela arquiteta, mas não conseguiu contato; no entanto o 

Vereador disse que está claro que São Mateus deixou de possuir um grande 

investimento e que agora não há mais nada a se fazer, visto que a montadora se 

instalou no Município de Jaguaré. No momento da fala do Vereador Carlos Alberto, um 

integrante da plateia de nome Anderson de Jesus (conhecido como Pastorzinho), 

alterou a voz ameaçando o Sr. Presidente desta Casa de Leis, onde retrucou que o Sr. 

Presidente realizou um trabalho mal feito em uma das ladeiras do Bairro em que 

reside, que é o mesmo do Sr. Anderson Santos, que ameaçou o Sr. Presidente com as 

seguintes palavras: “Entra no meu Bairro para você ver o que te acontece”. Em 

seguida o Vereador Carlos Alberto retoma a sua oratória, que relatou um contato do 

mesmo com o presidente do Conselho Municipal de Saúde decorrente de uma 

informação, que, existe recursos da saúde sendo desviados para outra finalidade, 

sendo que a verba é Federal, no entanto disse ainda que para o mesmo tomar 

conhecimento da veracidade dos fatos, foi convocada uma reunião para o dia 27 (vinte 

e sete) de fevereiro onde o mesmo se propôs a participar juntamente com o Conselho 

Municipal de Saúde e os membros da Secretaria Municipal de saúde, pois se 

confirmado a veracidade, esta Casa de Leis encaminhará uma denúncia ao Ministério 

Público Federal, visto que a verba é Federal. Finalizou rebatendo as competências do 

Prefeito para com a cidade, pois o mesmo afirma que o Prefeito presta um desserviço 
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ao Município, pois prioriza festas, trios, ao invés da saúde, educação e outras áreas de 

grande importância no Município. Em seguida e com uso da palavra o Vereador Jozail 

do Bombeiro teceu comentários pertinentes ao OF/PJCSM/N°197/2019 – protocolizado 

sob n° 00268/2019, e declarou ser com muita tristeza a realização da leitura, pois 

quando o mesmo, juntamente com os Vereadores Jerri Pereira e Jorge Recla, 

receberam a denúncia, mantiveram a cautela de averiguar a veracidade da mesma, e 

disse não entender o que levou o Ministério Público ao arquivamento dessa denúncia. 

Falou também a respeito do trabalho de videomonitoramento que acontece na cidade, 

pois os representantes responsáveis pelo setor relatam um trabalho excelente, mas o 

que está sendo oferecido para cidade não é um trabalho com toda a excelência 

relatada. De Imediato, o Sr. Presidente solicitou ao 1° (primeiro) Secretário desta Casa 

de Leis para assumir os trabalhos, para o mesmo proferir seus pronunciamentos na 

Tribuna. Com uso da palavra, o Vereador Jorge Recla cumprimentou a todos e teceu 

comentários pertinentes ao dinheiro público da cidade, pois afirma que os legisladores 

desta Casa de Leis não andam em perseguição ao mandato do Prefeito, mas que 

realizam um trabalho de acompanhamento da aplicação do dinheiro público. Informou 

que todo serviço executado necessita de garantia de 05 (cinco) anos e citou uma obra 

realizada pela empresa GSF (fundada trinta dias após a posse do Prefeito que oferece 

o serviço de “tapa buraco”), na região do Bairro Aroeira onde o Prefeito firmou o 

primeiro contrato no ano de 2017 (dois mil e dezessete) no valor de R$ 3.944.999,94 

(três milhões novecentos e quarenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e 

noventa e quatro centavos), outro no valor de R$ 1.148.671,54 (um milhão cento e 

quarenta e oito mil seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) e 

um aditivo ao contrato no valor de R$ 287.167,64 (duzentos e oitenta e sete mil cento 

sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) para tapa buracos na cidade. 

Segundo vereador, pelo valor pago a empresa, não era para encontrar nenhum buraco 

na cidade, era para as ruas estarem em perfeitas condições. Relatou mais um aditivo, 

mas no ano de 2018 (dois mil e dezoito) no valor de R$ 125.313,37 (cento e vinte cinco 

mil trezentos e treze reais e tinta e sete centavos) e outro contrato no valor de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) onde o Vereador considerou uma aberração com o 

dinheiro público e disse que o Município encontra no estado precário não por falta de 

dinheiro, mas, por falta de gestão. Continuo sua oratória dizendo que a empresa 

realizou o serviço com todos esses valores pagos e que a mesma foi investigada pelo 

serviço prestado, visto que o serviço deve possuir garantia de cinco anos, e a cidade já 

apresentou demandas com apenas três anos de mandato do prefeito; falou que foi feita 

uma nova licitação para tapar os buracos da cidade, e a empresa que ficou 

responsável pelo serviço foi a mesma referida, a GSF com um contrato de R$ 

5.799.099,89 (cinco milhões setecentos e noventa e nove mil noventa e nove reais e 

oitenta e nove centavos) para realização do mesmo serviço ora já feito, mas que não 

obteve garantia, no entanto informou que apresentará denúncia ao Ministério Público 
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para que não possa acontecer a contratação da mesma empresa e até mesmo para 

que ela devolva o dinheiro mal investido nas obras para os cofres públicos. Concedido 

um aparte a Vereadora Jaciara Teixeira, a mesma sugeriu que fosse feito um 

Requerimento para a próxima Sessão Ordinária, solicitando a execução orçamentária 

de cada um dos processos citados pelo Sr. Presidente, e a indicação de quais ruas 

foram realizadas obras, referente ao pagamento efetuado. De imediato o Sr. 

Presidente, Vereador Jorge Recla, retornou a assumir os trabalhos e passou para a 

ORDEM DO DIA: Proposições sujeitas à discussão e votação: Em discussão 

indicações de n°s 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 

058, 059, 060, 061, 062, 063, 064 e 065/2019. Na oportunidade, a Vereadora Jaciara 

Teixeira que após cumprimentar a todos teceu comentários sobre a indicação de n° 

056/2019 de sua autoria, pois de acordo com a mesma, aconteceu uma reunião nesta 

Casa de Leis com o Secretário de Obras do Município que disse que serão reformados 

e construídos 50 (cinquenta) pontos de ônibus, no entanto ela afirmou a necessidade 

de existir acessibilidade para as pessoas com deficiências, pois as mesmas não 

possuem um espaço adequado para aguardar o transporte coletivo. Continuou sua 

oratória comentando sobre a indicação de n° 057/2019, pois para a mesma é uma 

ideia de inovação, visto que outros Municípios de outros estados aderiram às lixeiras 

subterrâneas, pois as lixeiras na parte superior são comuns, mas na parte inferior 

possuem containers que armazenam grandes quantidades de lixo, evitando que fique 

exposto pelas ruas e pediu o voto favorável dos demais vereadores. Em seguida, o Sr. 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Doda Mendonça, que após cumprimentar 

à todos, teceu comentários sobre a indicação de n° 052/2019 de sua autoria, pois 

relata a necessidade de possuir  um ponto de apoio médico nas comunidades referidas 

por existir grande fluxo de quilombolas no local que precisam do atendimento médico. 

Continuou a discussão sobre a indicação de n° 053/2019 de sua autoria, pois as 

pessoas das referidas comunidades estão sem comunicação, dificultando a vida social 

das mesmas e finalizou pedindo o voto favorável dos demais Vereadores. Após, o Sr. 

Presidente concedeu o uso da fala ao Vereador Jozail do Bombeiro, que após pedir 

licença das formalidades, teceu comentários a respeito da indicação 063/2019 de sua 

autoria, pois foi comunicado ao mesmo, de que uma pessoa utiliza a estrada várias 

vezes por dia para tratamento médico e a estrada encontra-se em condições precárias 

de uso, no entanto foi solicitado ao mesmo essa indicação. Continuou sua oratória 

colocando em discussão a indicação 062/2019 de sua autoria, e informou que as 

barracas fornecidas aos feirantes é uma parceria do Governo do Estado com o 

Município e que no ano anterior foi feita a entrega pela Secretaria do estado ao 

Município, mas que o Município não realizou a entrega aos feirantes e finalizou 

pedindo o voto favorável dos demais Vereadores. Em seguida, o Vereador Ajalírio 

Caldeira com uso da palavra, cumprimentou a todos e destacou a indicação de n° 

044/2019 de sua autoria pois de acordo com o mesmo, já havia feito a indicação no 
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ano anterior, mas não foi solucionado o problema e então refez a indicação para que 

possa ser solucionado o problema. Continuou discutindo a indicação de n° 045/2019 

de sua autoria, pois, de acordo com o mesmo, as pessoas residentes na referida vila 

atravessam um trecho escuro e perigoso para realizarem os seus devidos afazeres, no 

entanto a necessidade de iluminação na vila citada. Em seguida, o Vereador Jorge 

Recla teceu comentários pertinentes à indicação 060/2019 de sua autoria e comunicou 

a importância da reforma da referida escola, pois a mesma encontra em condições 

impróprias para uso e, no entanto, há necessidade de reforma para que as crianças 

estudem com dignidade. Continuou sua oratória comunicando que em relação a 

indicação n°061 de sua autoria, esta Casa de Leis já aprovou e já está autorizado para 

o orçamento do presente ano o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões) para a 

construção das galerias para combater o alagamento nas ruas do bairro Guriri. De 

Imediato o Sr. Presidente submeteu em, votação: as indicações de n°s 044, 045, 046, 

047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 

064 e 065/2019; sendo estas aprovadas por unanimidade. Em seguida o Sr. 

Presidente submeteu em discussão: Requerimento de n° 008/2019. Na oportunidade o 

Vereador Carlos Alberto solicitou a retirada de sua assinatura do referido 

Requerimento, pois de acordo com o mesmo ele solicitará na mesma Sessão Ordinária 

um Requerimento que também é de suma importância. De imediato o Sr. Presidente 

submeteu em, votação: Requerimento de n°008/2019; sendo este aprovado por 

unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente submeteu em, discussão e votação: 

Requerimento de n° 009/2019; sendo este aprovado por unanimidade. Após, o Sr. 

Presidente submeteu em, discussão: Requerimento de n° 010/2019. Na oportunidade o 

Vereador Carlos Alberto sugeriu que fosse marcada, pelo procurador desta Casa de 

Leis juntamente com a Câmara de Vereadores, uma reunião desta Casa de leis com o 

comando da Polícia Militar de São Mateus, Ministério Público e o representante do DPJ 

Municipal para jutos discutirem a questão da segurança no período de carnaval no 

Município de no máximo até sexta-feira dia 24 (vinte e quatro) do mês vigente. De 

imediato o Sr. Presidente acatou a sugestão do Vereador Carlos Alberto solicitando a 

reunião para a referida data e submeteu em, votação: Requerimento de n° 010/2019; 

sendo este aprovado por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente realizou a leitura 

do Requerimento n° 011/2019 de autoria dos Vereadores Jorge Recla, 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, que solicita: Realização de Audiência Pública com todos os segmentos da 

sociedade mateense para discussão do seguinte tema: “Segurança Pública no 

Município de São Mateus”, a ser realizada em local, data e horário a serem definidos 

posteriormente. De imediato submeteu o referido requerimento em, discussão e 

votação; sendo este aprovado por unanimidade. Na oportunidade o Vereador Carlos 

Alberto solicitou a inclusão do Requerimento n° 012/2019 de sua autoria, que solicita: 
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Convocar o Secretário Municipal de Educação, Sr. José Adilson Vieira de Jesus, para 

comparecer a esta Casa de Leis, na Sessão ordinária do dia 26 de fevereiro de 2019, 

no horário das 18:00h (dezoito horas), para prestar esclarecimentos em relação ao 

transporte escolar, merenda, contratação de DT’s e a falta de auxiliar de serviços 

gerais nas escolas. De Imediato o Sr. Presidente submeteu o referido Requerimento 

em, discussão e votação; sendo este aprovado por unanimidade. Em seguida o Sr. 

Presidente realizou a leitura da Moção n° 004/2019 de autoria do Vereador Carlos 

Alberto , que solicita: Requer, ainda, que seja dado conhecimento a família enlutada, 

por meio de dispositivo oficial desta casa de Leis. De imediato o Sr. Presidente 

submeteu a referida moção em, discussão e votação; sendo esta aprovada por 

unanimidade. Após o Sr. Presidente realizou a leitura dos Projetos de Decreto n°s 001, 

002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 

019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 e 026/2019 – Do Poder Legislativo; solicita: Título 

Honorário de Honra ao Mérito em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. De 

Imediato o Sr. Presidente submeteu em, discussão e votação em turno único os 

Projetos de Decretos n°s 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 

013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 e 026/2019 – Do 

Poder Legislativo; sendo estes aprovados 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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