Ata nº 025/2020 da Sessão Ordinária, realizada aos 14 (quatorze) dias do mês
de agosto de 2020 (dois mil e vinte), às 16:00 (dezesseis) horas, Reuniu-se na
Câmara Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo, na sede da
Câmara, sob a Presidência do Vereador Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, e
Secretariado pelo Vereador Sr. Jozail Fugulim. O Sr. Presidente convidou a
Vereador Paulo Chagas, 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 10 (dez) Srs. Vereadores:
Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Francisco
Amaro, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Doda Mendonça, Jozail do Bombeiro e
Paulo Chagas. Em ato continuo o presidente solicitou que procedesse a leitura
do
expediente:
PODER
EXECUTIVO:
Leitura
do
expediente
OF/PMSM/SMGAB N° 264/2020, protocolizado sob o n° 000561/2020, datado
de 21 de Julho de 2020, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha Resposta do Requerimento de n° 022/2020, de autoria dos
Vereadores: Jaciara Teixeira, Ajalírio Caldeira e Jozail do Bombeiro. Leitura do
expediente OF/PMSM/SMDS N° 333/2020, protocolizado sob o n°
000596/2020, datado de 31 de Julho de 2020, da Prefeitura Municipal de São
Mateus, que solicita 05 (cinco) representantes e 05 (cinco) suplentes, para
integrar o COMUTTRAN – Conselho Municipal de Transporte e Transito do
Município de São Mateus/ES. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°
278/2020, protocolizado sob o n° 000803/2020, datado de 03 de Agosto de
2020, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha respostas das
indicações n°s 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357 e 358/2020, de autoria dos Vereadores;
Ajalírio Caldeira, Antonio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda
Mendonça, Francisco Amaro de A. Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira,
Jorge Recla, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N° 267/2020, protocolizado sob o n° 000806/2020, datado
de 03 de Agosto de 2020, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha Resposta do Requerimento de n° 025/2020, de autoria do Vereador:
Carlos Alberto. PODER LEGISLATIVO: Leitura do expediente PROJETO DE
LEI N° 082/2020 que - “TORNA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE
PEQUENOS AGRICULTORES DE SÃO JOSÉ DA BARRA SECA - APSJOBS”,
do Poder Legislativo, autoria: Vereador Jozail do Bombeiro. Indicações nºs
359 e 360/2020: de autoria do vereador Sr. Ajalírio Caldeira, que solicita:
Aquisição de terreno na comunidade Campo Grande, para construção de
campo de futebol; e Patrolamento das ruas do bairro Colina. Indicações nºs
361 e 362/2020 de autoria do vereador Sr. Antônio Luis Cardoso, que solicita:
Revitalização do campo de futebol situado no bairro Cricaré; e Aquisição de
terreno no bairro Porto para construção de prédio para instalação da unidade
de saúde. No decorrer da leitura, foi solicitado a retirada da indicação
362/2020, pelo pedido do autor. Sendo aprovado pelo Sr. Presidente.

Indicações nºs 363 e 364/2020 de autoria do vereador Sr. Aquiles Moreira, que
solicita: Reitera a indicação nº 005/2020, que diz respeito ao término do
calçamento em toda extensão da avenida Maria Calixto da Conceição, situada
no bairro Bonsucesso II, município de São Mateus-ES; e Reitera a indicação nº
131/2020, que diz respeito ao reparo e recapeamento da Avenida Maria Elisa
Rios, no bairro Bonsucesso I (principalmente nas proximidades do Bairro
Morada do Lago). Indicações nºs 365 e 366/2020 de autoria do vereador Sr.
Carlos Alberto Gomes Alves, que solicita: Viabilizar a retirada de areia da
Avenida Dom José Dalvit (trecho compreendido entre as imediações da
Unidade Básica de Saúde ‘verônica Favalessa Pestana’, no bairro Santo
Antônio, até a altura do bairro Bonsucesso); e Criar ponto de apoio fixo da
Guarda Municipal no Mercado Municipal Wilson Gomes, situado no Centro da
cidade. Indicação nºs 367 e 368/2020 de autoria do vereador Sr. Doda
Mendonça, que solicita: Instalação de antena de internet móvel livre (num
ponto estratégico), na localidade Morro da Arara, Distrito de Itauninhas,
município de São Mateus/ES; e Instalação de antena de internet móvel livre
(num ponto estratégico), na Comunidade São Geraldo, Distrito de Itauninhas,
município de São Mateus/ES. Indicações nºs 369 e 370/2020, de autoria do Sr.
Francisco Amaro, que solicita: Extensão de rede elétrica com instalação de 06
(seis) luminárias nos postes situados na Rodovia Miguel Curry Carneiro, no
final do bairro Santa Tereza; e Envie, para apreciação deste Poder Legislativo,
Projeto de Lei criando programa para doação de prótese dentária à população
carente do município de São Mateus-ES, por meio da Secretaria Municipal de
Saúde. Indicações nºs 371 e 372/2020 de autoria da Srª. Vereadora Jaciara
Teixeira, que solicita: Regulamentação e Execução da Lei Nº 1.666/2018 que
“Dispõe sobre a instituição do programa de adoção de praças, áreas públicas
de esporte, cultura e de lazer e dá outras providências”; e Elaboração de
projeto para implantação no município do Serviço Especial ‘Mão na Roda’.
Indicações nºs 373 e 374/2020, de autoria do Sr. vereador Jerri Pereira, que
solicita: Construção de barragem no córrego Bamburral; e Regularização
fundiária do loteamento Jardim Eldorado, situado no bairro Pedra D’água,
município de São Mateus/ES. Indicações nºs 375 e 376/2020, de autoria do Sr.
vereador Jorge Recla, que solicita: Reitera a indicação nº 035/2020, que diz
respeito à reforma do prédio e da quadra poliesportiva da EMEF “Professora
Dora Arnizaut Silvares” - CAIC, localizada no bairro Vitória; e 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. Indicações nºs 377 e 378/2020, de autoria do Sr. Vereador
Jozail Fugulim, que solicita: Criação de cronograma para patrolamento das
ruas e avenidas do bairro Guriri; e Capina e limpeza, bem como instalação de
lixeira comunitária na Rua Maria Mathilde Barbosa Alves, lado sul, no bairro
Guriri. Indicações nºs 551 e 552/2018, de autoria do Sr. Paulo Chagas, que
solicita: Manilhamento do valão que corta os bairros Novo Horizonte, Vila Nova,
Vila Verde e Alvorada; e Construção de praça com área de lazer no bairro Vila

Nova (no terreno localizado entre a Unidade de Saúde e o campo de futebol
society). Moção nº 035/2018, de autoria do vereador Jozail Fugulim, que
solicita: VOTO DE PESAR aos familiares da Senhora JUSSIMAR
MENEGASSI, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 23 de julho do
corrente ano.
DIVERSOS: Leitura do expediente Ofício 046/2020 –
PRODNORTE, que: “Exmo Sr. Vereador Presidente Jorge Recla. Prezado
Senhor, em resposta ao OF.GP/CMSM/ES M° 015/2020 vimos informar o que
segue: O PRODNORTE, consórcio multidisciplinar de desenvolvimento do
Norte do Espírito Santo fundado em 2008, é composto pelos municípios de
Boa Esperançam Conceição da Barra, Ecoporanga, Jaguaré, Montanha,
Mucuri, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus e
Vila Pavão, abrangendo uma população de 374.880 habitantes numa área de
12.181,590 km2. O presidente atual é o prefeito de Pedro Canário, Bruno
Teófilo Araújo. Já se fazendo presente na Sessão o Sr. Presidente, Jorge
Recla. Com a palavra a vereadora Jaciara Teixeira, onde a mesma solicitou
uma alteração na indicação 371/2020, informando ser apenas a execução e
não regulamentação e execução. Sendo aprovado a alteração pelo Sr.
Presidente. Em continuidade Sr. Presidente passou para o GRANDE
EXPEDIENTE: fazendo a leitura do Requerimento apresentado pelo vereador
Francisco Amaro, assinado pelos vereadores e vereadora, Jaciara Teixeira,
Aquiles Moreira, Doda Mendonça, Paulo Chagas e pelo Francisco Amaro, para
que o mesmo possa ser inserido na Ordem do dia para Discussão e Votação.
Após a leitura o vereador Francisco Amaro, questionou se iria ou não para
discussão. O Sr. Presidente informou que caso esteja, com os pareceres
necessários poderiam ser inclusos na Ordem do Dia. Após o Sr. Presidente
indeferiu a solicitação do nobre vereador Francisco Amaro por não haver por
não haver assinaturas da maioria. E sobre o da vereadora Jaciara, porque
ainda falta passar nas Comissões para ser votado, podendo apenas após das
deliberações das mesmas. Com a palavra o vereador Francisco Amaro, que
após cumprimentar a todos, teceu comentário sobre o requerimento ora
solicitado por ele. Falando que é de seu direito apresentar um Requerimento,
seja interpretado pelos nobres Edis como uma oportunidade para fazer
palanque ou não. Assim como os demais tem o mesmo direito. E que, o que se
vê nas redes sociais, são pessoas denegrindo a imagem desta Casa de Leis,
como a de vereadores, quanto a honra pessoal. E que tem como incomodo a
população dizer que não é colocado para votação as contas do Ex Prefeito a
mais de um ano, como outros projetos porque a mala preta passou, indagando
que é assim que a população expressa nas redes sociais. Não sendo para A ou
para B, mas sim para a Câmara de Vereadores. Disse também que quando se
solicita a inclusão de um Requerimento para a Ordem do Dia, é um ato
excepcional, por não estar na Pauta, ou não foi deliberado nas Comissões, e
que inúmeras vezes já foi aprovadas para votação, sendo aprovado ou
reprovado. E que entende a importância do Requerimento, sendo este para
quebrar o monopólio da empresa São Gabriel, tendo que haver mais de uma

empresa. Em seguida solicitou para que a população ligasse para seus
vereadores, fazendo um apelo para que estes votem favoráveis. Encerrando
assim a sua fala. Após com a oportunidade a vereadora Jaciara, que após
cumprimentar a mesa, disse que já á algum tempo, não se tem passado por
boas situações nesta Casa, pois todos estão muito exaltados. E que os
Projetos que estão solicitando para serem colocados na Ordem do Dia, são
Projetos que a tempos se encontram nesta Casa. Dizendo ainda que precisam
parar e fazerem uma Reunião de Comissão verdadeira, já que não
entendimento, pois enquanto um esta expressando os seus dizeres, os outros
estão em conversa, não tendo a ciência do que esta sendo votado. Sendo esse
Projeto sempre engolido por não existir discussão. Existindo apenas um contra
e outro a favor. Ainda sobre a Empresa São Gabriel, expressou que o parecer
do Jurídico, foi informando que estava tudo dentro dos parâmetros da Lei,
tendo apenas que ir para o Plenário, mas que, no entanto, o relator de uma das
Comissões disse que era contra as leis sem nem ao menos ler o parecer do
jurídico desta casa. E que se discutir sobre o Município precisa haver
argumentos na mesa. Encerrando assim a sua fala. Após com a palavra o
vereador Paulo Chagas, que após cumprimentar a todos, teceu comentários
sobre o vírus que havia adquirido recentemente. E que era normal não ter
tempo para os amigos, tempo para descansar, tempo para a família, e que a
anormalidade que este vírus esta trazendo esta oferecendo a oportunidade
para todos terem reflexão no decorrer de seus dias. E mediante a todo o
ocorrido, o mesmo só poderia agradecer, por todas as ligações de
solidariedade que recebeu. Após com a palavra o vereador Jozail, que após
cumprimentar a todos, disse que concorda com a fala da vereadora Jaciara
Teixeira, e que sim, precisa ser melhorado em relação a Reunião das
Comissões, mas que, no entanto, dentro desta Casa, há dois grupos políticos,
sendo um do favor e outro do contra, esse titulo dado pela população. No
entanto mesmo jamais traria algo que pudesse denegrir a imagem de uma
pessoa, que seu aparelho de celular se encontra a disposição caso a justiça
solicite, pois n a há o que esconder, e que não acredita que os demais
vereadores teriam a mesma coragem em entregar seu aparelho. Sendo muito
fácil, falar bonito enganar as pessoas e usar o nome de Deus, mas que jamais
o faria, pois trabalha com coragem. Após falou sobre o Projeto de Lei, 03/2020,
que Dispões sobre o Parcelamento de Débitos de Serviços Autônomos de
Agua e Esgoto, e que no dia anterior havia chegado outro Projeto que iria para
Procuradoria e que na próxima semana para leitura, sobre num valor que a
Prefeito irá destinar ao Saae, sendo este aproximadamente de R$
6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil), informando que já deveria ter
ocorrido em outros mandatos, não fazendo também o atual prefeito. E que
agora existe um Projeto de Lei que trata sobre os parcelamentos dos débitos
sendo este de R$ 6.5278.000,00 (seis milhões, duzentos e setenta e oito mil
reais), e que agora a prefeitura quer doar R$ 6.500.000,00 (seis milhões e
quinhentos mil). Disse ainda que debateu outrora com o diretor do Saae, aqui

nesta Casa, sobre dois Contratos, que chegavam a R$ 775.000.00 (setecentos
e setenta e cinco mil), no que se refere às contratações de caminhões pipa.
Podendo chegar a seis meses, serviços esses pagos pelo Saae e não pela
prefeitura, sendo um serviço que deveria ser prestado pelo município. Como o
outro para Manutenção e Água e Esgoto, sendo este também pago pelo Saae.
Dizendo ainda sobre contrato de um veiculo para o diretor do Saae andar,
atingindo quase R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mês. Como inúmeros outros.
Não havendo responsabilidade e gestão. Informando que não vota por não
haver confiança, votando assim contrário. Encerrando assim sua fala. Em
seguida o Sr. Presidente solicitou que o Vice Presidente, Carlos Alberto
presidisse para que pudesse fazer uso da Tribuna. Após cumprimentar a todos,
disse que se pergunta se moram em cidades diferentes, pois nets casa há 11
(onze) vereadores, e que 6 (seis) declaram o seu total apoio a sociedade de
São Mateus, havendo varias denuncias, assinadas apenas pelos seis
vereadores, não havendo em momento algum onze assinaturas para uma
denuncia contra o prefeito. Sendo este o grupo que em quase todas as
Reuniões das Comissões tem chamado os secretariados para das explicações.
E que esta Casa tem feito o seu papel e defendido o interesse da população. E
que no anterior foi autorizado um Projeto de Leis autorizando a doação da área
de terra para a empresa Oxford, sendo mais de R$ 60.000.000,00 (sessenta
milhões) de investimento. Gerando mais de 500 (quinhentas) novas vagas de
emprego a partir do próximo ano. Dizendo ainda que sempre defenderam o
Projeto do Porto da Petrocity em Urussuquara, gerando apenas no Porto mais
de 3.000 (três mil) vagas de emprego. Tendo parte a palavra o Sr. Presidente
Carlos Alberto, dizendo que São Mateus caminha a passos largos, para um
futuro promissor, tendo as empresas Volare, Oxford, Petrocity, como inúmeras
outras que estarão por vir. Mas que, no entanto, os eleitores precisam ter
responsabilidades com seus votos. Que as redes sociais nos dias de hoje, tem
tanto quanto, ou mais poder que a televisão, pois virou um meio de fofoca.
Fazendo com que as verdades virem mentiras, e as mentiras verdade. Após
deixou bem claro que em nenhum momento por ele, sobre o Projeto que tange
o IPTU, ou que se lembre sobre os demais vereadores desta Casa, sendo o
aumento do IPTU de 800%, sendo o aumento de ate 800%, e que esta Câmara
teve a responsabilidade de derrubar este Projeto, sendo que este vinha sendo
engavetado desde 2018, mas votaram contrario com decência e coerência,
mas que, no entanto, não se vê uma postagem os defendendo. E que descorda
completamente da fala da vereadora Jaciara Teixeira, ao dizer ter vergonha,
podendo esse termo ser substituído por outro, pois o respeito cabe em todo o
lugar. Que se essa Casa na sua totalidade tivesse responsabilidade e
comprometimento com seu mandato, o município estaria em outro rumo. Em
seguida afirmou não ser candidato a vereador ou a prefeito neste ano,
pretendendo voltar em 2022, como candidato a deputado estadual. Encerrando
assim fala de ambos. Em ato continuo o Sr. Presidente falou que a prefeitura
esta solicitando cinco representantes, sendo cinco titulares e cinco suplentes

para integrar a Comutran (Conselho Municipal de Transporte) do Município de
São Mateus, sendo indicados dois vereadores, sendo o Vereador Carlos
Alberto Titular e a vereadora Jaciara Teixeira suplente. Após o Sr. Presidente
passou para: ORDEM DO DIA: Sugerindo que as indicações fossem votadas
em blocos, sendo aprovada a solicitação o Sr. Presidente submeteu em
DISCUSSÃO: Indicações de nºs 360 à 380/2020. Com a palavra o Sr.
Presidente que teceu comentários sobre a importância de suas indicações.
Onde o mesmo reiterou uma indicação, sendo esta a de nº 035/2020, que diz
respeito à reforma do prédio e da quadra poliesportiva da EMEF “Professora
Dora Arnizaut Silvares” - CAIC, localizada no bairro Vitória; sendo
aproximadamente terceira vez que o mesmo solicita. Pois o seu papel é
solicitar, no entanto a execução cabe ao Sr. Prefeito. Falando também sobre a
solicitação da 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. Após com a palavra o vereador
Francisco Amaro, que após solicitar despensa das formalidades, destacou suas
indicações, solicitando que o executivo envie para esta Casa um Projeto de Lei
que atenta a população mais humilde no que se trata de prótese dentaria.
Sendo este serviço de extrema importância. Como também a indicação onde o
mesmo solícita para que o município faça extensão de rede elétrica com
instalação de 06 (seis) luminárias nos postes situados na Rodovia Miguel Curry
Carneiro, no final do bairro Santa Tereza. Após o vereador Paulo Chagas,
teceu comentários a respeito de suas indicações, informando que foi uma
solicitação feita pela população. Em seguida o Sr. Presidente submeteu em
VOTAÇÃO, sendo aprovado por unanimidades as indicações de nºs 360 a
380/2020. Após o Sr. presidente solicitou para que submetesse para votação o
Requerimento nº 028/2020, de autoria do vereador Jozail, que solicita a
seguinte providência: Que envie a esta Casa de Leis cópia (IMPRESSA E
DIGITAL) da folha de pagamento dos servidores inativos da prefeitura
municipal de São Mateus , referentes aos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2019. Em Discussão, em Votação: Aprovado por unanimidade.
Em seguida o vereador Carlos Alberto solicitou a inclusão do Requerimento de
numero 029/2020, sendo este deferido pelo Sr. Presidente. Requerimento
029/2020: de autoria do vereador Carlos Alberto, que solicita a seguinte
providência: Envie a esta Casa de Leis cópia de Contrato do veiculo locado
pelo serviço autônomo de agua e esgoto – SAAE de São Mateus, que fica a
disposição do direto, com a quilometragem e todas as notas fiscais dos gastos
com combustível, bem como cópia do contrato de locação e dos comprovantes
de pagamentos das bombas hidráulicas utilizadas para drenagem da agua da
chuva no bairro Guriri. Em Discussão, em Votação: Aprovado por unanimidade.
Após o vereador Francisco Amaro solicitou ao Sr. Presidente a inclusão do
Requerimento de nº 030/2020, sendo este aprovado pelo Sr. Presidente.
Requerimento 030/2020: de autoria do vereador Francisco Amaro, que solicita
a Câmara Municipal a seguinte providência: Envie Cópia de toda

documentação da aquisição do material para prevenção à Covid-19, tais como:
nota fiscal, forma de pagamento , cópia de cheque, nome das empresa
fornecedoras, quais os materiais adquiridos, quais foram distribuídos, quais
restam, bem como que quaisquer outros materiais que por ventura tenham sido
adquiridos, e informe ainda se houve licitação. Em Discussão, em Votação:
Aprovado por unanimidade. Moção nº 014/2018, de autoria do vereador Jozail
Fugulim, que solicita: VOTO DE PESAR aos familiares da Senhora JUSSIMAR
MENEGASSI, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 23 de julho do
corrente ano. Em Discussão, em Votação: Aprovado por unanimidade. Após o
Sr. Presidente passou para Discussão e Votação em Primeiro Turno do Projeto
de Lei Complementar n° 001/2019 que – ALTERA A LEI COMPLEMENTAR
MUNICIPAL N° 079, DE 14 DE DEZEMVRO DE 1989 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO
MUNICIPAL, INSTITUINDO ALÍQUOTA ÚNICA DE ISSQN E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”, do Poder Executivo, com parecer contrário da Comissão de
Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação e da Comissão
de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Em Discussão: tendo a palavra a
vereadora Jaciara Teixeira, que após pedir dispensa das formalidades, disse
que esse Projeto esta se igualando com a alíquota do INSS, sendo um
percentual diferente, sendo que uns pagam 2%, outros 3%. Não tratando os
serviços com igualdade. E que este Projeto é que eu iguale 5% para todos,
exceto três setores. Igualando para todos da mesma forma. Que este Projeto é
do ano passado e que poderia imaginar os últimos acontecimentos de 2020,
paralisando tudo, sendo uma situação totalmente adversa ao ano anterior. E
nesse momento, onde a mesma entende que deva ter igualdade para todos,
não deveria haver qualquer tipo de acerto, mesmo esta Lei sendo para o ano
de 2021. Informando ser contraria a esse Projeto. Com a palavra o vereador
Antônio Luiz Cardoso, que após cumprimentar a todos, informou que na
semana anterior estava nesta Casa o aumento do IPTU, e nessa semana,,
imposto sobre serviço de quaisquer natureza, saindo de 2% para 5%, para os
comerciantes, disse entender, que no momento é improprio o aumento, pois a
empresários que demitiram seus funcionários e que estão trabalhando
sozinhos. E solicitou aos nobres vereadores para que votem contraio a esse
aumento. Com a palavra o vereador Amaro, que após pedir despensa das
formalidades, disse que que esses processos se encontram na Casa desde o
ano passado, sendo solicitado pela justiça para que fosse votado, e como líder
do governo esta sempre defendendo os projetos que são necessários, sendo
muitas vezes como esse determinado pela justiça, e orientado pelo Tribunal de
Contas, dizendo ainda que defende o projeto no diz respeito à aprovação.
Tendo a palavra o vereador Carlos Alberto, dizendo que parabeniza o relator,
Antônio Luiz Cardoso, pois o mesmo como funcionário publica, tem visto a
dificuldade de uma empresa se manter, sendo esse mais um emposto enviado
por esse prefeito e que qualquer Projeto que venha tramitar nesta Casa ate 31
de dezembro de 2020, não será aprovado, pois o mesmo grupo de vereadores
que é taxado de inúmeros nomes não permitirá que o povo pague as contas.

Pois sendo esse Projeto aprovado, tramitará a partir do mês de Janeiro.
Deixando claro que votará contrário. Com a palavra o vereador Jozail informou
ser contrario ao Projeto. Em Votação, em Primeiro Turno, rejeitado por 6 votos
a 4, tendo sido favoráveis para o aumento, os vereadores, Aquiles Moreira,
Paulo Chagas, Francisco Amaro e Doda Mendonça. Discussão e votação em
Turno Único do Projeto de Lei n° 019/2019 que – “AUTORIZA A CESSÃO EM
COMODATO
DE
BEM
PÚBLICO
MÓVEL AS
ASSOCIAÇÕES,
COOPERATIVAS E SINDICATOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, do Poder
Executivo com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos
Humanos, Cidadania e Redação. Em Discussão em Votação: Aprovado por
unanimidade. Discussão e votação em Turno Único da Emenda aditiva
006/2020, de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira, ao Projeto de Lei n°
002/2020 que – “ESTABELECE NORMAS PARA RECUPERAÇÃO
ECONOMICO-FINANCEIRA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO (SAAE), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, do Poder Executivo com
parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos,
Cidadania. Em Discussão: Após a vereadora solicitar dispensa das
formalidades, a mesma informou ter votado sobre a concessão do SAAE a
Cesan. Em Discussão: Com a palavra a vereadora Jaciara Teixeira, que após
pedir desculpas das formalidades, falou q dois terços dos votos votaram
contrario para a concessão do Saae, e que discutiam a respeito da
recuperação da Autarquia, que no inicio deste ano foi encaminhado um Projeto,
e dentre o que esta colocado é preciso haver Emendas. Dizendo ainda que
colocou dois servidores para se integrar ao sindicato, para que possam fazer
parte deste projeto. Após teceu comentário a respeito da Emenda modificativa.
Solicitando o voto favorável aos nobres pares. Tendo a palavra o vereador
Carlos Alberto, que após pedir dispensa das formalidades, discutiu sobre as
duas emendas, dizendo que as duas emendas já estão condenadas ao
fracasso. E que espera que no futuro se renove o prefeito como uma Câmara
de vereadores, e que o povo tenha a sabedoria, para não cometerem o mesmo
erro novamente. Para que não andem para trás. Solicitando aso nobres pares
para que votem contrario as duas emendas. Em Votação, houve o empate, em
seguida o Presidente votou contrario, rejeitando a Emenda Aditiva 006/2020.
Discussão e votação em Turno Único da Emenda Modificativa 006/2020, de
autoria da Vereadora Jaciara Teixeira, ao Projeto de Lei n° 002/2020 que –
“ESTABELECE NORMAS PARA RECUPERAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA
DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, do Poder Executivo com parecer contrário da Comissão de
Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania. Em Discussão em
Votação, havendo novamente o empate, em seguida o Presidente votou
contrario, rejeitando a Emenda Modificativa 006/2020. Discussão e votação em
Turno Único do Projeto de Lei n° 002/2020 que – “ESTABELECE NORMAS
PARA
RECUPERAÇÃO
ECONOMICO-FINANCEIRA
DO
SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,

do Poder Executivo com parecer contrário da Comissão de Constituição,
Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação e da Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização. Em Discussão, tendo a palavra o vereador
Francisco Amaro, que após pedir dispensa das formalidades, fez uma breve
reflexão a respeito do Saae, dizendo que é de conhecimento da população a
rejeição da concessão do Saae para Cesan, e que o discurso sempre usando
de dava para a recuperação do Saae, e que tomaram todas as medidas
necessárias para que houvesse a concessão, e ao chegar na tribuna, votaram
contrario. Após solicitaram que o prefeito elaborasse um projeto para a
recuperação do Saae, e que esse projeto foi feito e encaminhado para esta
Casa, e que lhe causa estranha que após todas as solicitações, quando o
projeto chega nesta Casa, não se pode mais, pois já esta acabando o mandato,
entre outras desculpas. Dizendo ainda que são contra pois o prefeito Daniel é
quem esta no mandato, e que só não caçaram o mesmo porque não tiveram
oito votos. Encerrando a sua fala, com a palavra o vereador Jozail Fugulim, que
após pedir despensa das formalidades, disse que vê outra saída para reerguer
qualquer autarquia que não seja através de privatização, e que o prefeito disse
que enquanto ele estiver no poder não irá conceder, e que quanto ao interior, o
projeto não contemplava o interior, e que esse projeto quem teria que fazer
deveria ser o a prefeitura. Que a estrutura que o Saae tem, pagando contas do
município e fazendo contratos caros, no que tange a recuperação financeira,
não ira acontecer com a atual administração. Dizendo ainda que nesta gestão é
contrario. Com a palavra a vereadora Jaciara Teixeira solicitou despensa das
formalidades e disse ser enquerente no momento dizerem que ano da para
aprovar por não confiarem. E que ao falarem que deixaram essa questão para
os próximos vereadores é muito fácil, sabendo assim, os mesmo nem precisam
continuar a vir, sendo muito cômodo. Com a palavra o vereador Carlos Alberto,
que após pedir dispensa das formalidades, disse que cada um defende a sua
bandeira e que ele defende a dele, e essa se chama povo de São Mateus. E
que esse projeto trás pontos que os preocupam, e que a vereadores havia
solicitado o aumento de mais dois integrantes para compor a comissão,
passando de 8 (oito) para 12 (doze), mas que no entanto o controle continuaria
nas mãos do prefeito, e que caso esse projeto fosse aprovado o prefeito criaria
uma comissão, e que após a criação dessa comissão poderiam mudar
inúmeras coisas, como ponto de captação, sistema de drenagem de esgoto,
entre outras modificações. Dizendo ainda que esta Casa precisa ter
responsabilidades. Em Votação, havendo o empate, em seguida o Presidente
votou contrario, rejeitando o Projeto de Lei n° 002/2020. Discussão e votação
em Turno Único do Projeto de Lei n° 003/2020 que – “DISPÕE SOBRE O
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – SAAE SÃO MATEUS – COM O
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, do Poder
Executivo com parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos
Humanos, Cidadania e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e

Fiscalização. Em Discussão, tendo a palavra o vereador Francisco Amaro, que
após pedir despensa das formalidades, informou que esse Projeto se trata de
mais um projeto que diz respeito ao Saae, e que desde o ano de 2016, houve a
grande dificuldade no que se tratava da seca, e que o Saae já vinha tendo
certa dificuldade. E que esse projeto foi sugerido para que esse projeto de lei
desse regulamentação a divida contida, e que o Saae precisa Devolver,
dizendo ainda que será para dar uma legalidade, para que o próximo prefeito
que venha estar assumindo o município venha ter isso ordenado, e o Saae
fazendo mensalmente a devolução. Com a palavra o vereador Carlos Alberto,
que após pedir dispensa das formalidades, diz que após aprovarem, estarão
dando legalidade a todo o ato de improbidade administrativa cometido pelo
diretor da autarquia, como aqueles que antes estiveram, que se apoderaram de
um recurso que não pertence ao Saae e sim a prefeitura, ao município, sendo
este um imposto sobre a tarifa de esgoto e coleta de lixo que a população
paga. Em seguida solicitou que os nobre pares votassem contrario. Com a
palavra a vereadora Jaciara Teixeira, dizendo que o Saae só estava pagando
os salários dos servidores por causa da taxa de limpeza, não sendo certo, mas
que garantiu o pagamento dos servidores, o que é tanto defendido nesta Casa,
que nesse momento, caso o Saae precise novamente desembolsar esse
montante de uma única vez, o mesmo poderá falir. E que a proposta é para que
o Saae devolva parcelado. Em Votação, havendo o empate, em seguida o
Presidente votou contrario. Sendo rejeitado o Projeto de Lei 003/2020.
Comunicado de lideranças: A vereadora Jaciara Teixeira, que após pedir
dispensa das formalidades, disse que o maior ícone, sendo este o expresidente Lula, e que ficou mais do que comprovado pela intercept, a armação
peita contra o mesmo, para que não pudesse concorrer a eleição, sabendo que
o mesmo ganharia. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente declarou
encerrada a presente Sessão, para constar, eu................................................,
Aquiles Moreira – 2º Secretário, conferi a presente Ata, que por estar em
conformidade será assinada por mim, pelo Sr. Presidente e demais membros
da mesa.
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