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Ata nº 030/2019 da Sessão Ordinária, realizada aos 06 (seis) dias do mês de agosto
de 2019 (dois mil e dezenove), às 18:00h (dezoito horas), Reuniu-se na Câmara
Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo, situada na Av. Dom José Dalvit
100, Blocos 11 e 12 – Bairro Santo Antônio, sob a Presidência do Sr. Vereador Jorge
Luiz Recla de Jesus (Jorge Recla), e Secretariado pelo Sr. Vereador Jozail Fugulim
(Jozail do Bombeiro). O Sr. Presidente convidou o Vereador Doda Mendonça, para que
efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Do PEQUENO EXPEDIENTE. Em
ato contínuo, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que efetuasse a chamada dos
Srs. Vereadores, para verificação do Quórum legal, que responderam presente 11
(onze) Srs. Vereadores: Ajalírio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto,
Doda Mendonça, Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira,
Jorge Recla, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. Em seguida o Sr. Presidente
solicitou ao Secretário que procedesse com a leitura dos expedientes, que constou o
seguinte: PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°
308/2019, protocolizado sob o n° 1205/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
que encaminha o CONVITE para todos os vereadores , reunião urgente – Tratativa do
Convênio de cooperação entre o município de São Mateus e a CESAN , objetivo do
Projeto de Lei Nº016/2019, a ser realizada no auditório do SAAE, no dia 09.08.2019 às
10:00H. PODER LEGISLATIVO: Projeto de Emenda a Lei Orgânica Nº001/2019 que
“SUPRIME O INCISO V DO ARTIGO 30 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO
MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DATADA DE 05 DE ABRIL DE 1990, Poder
Legislativo, autoria: Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles Moreira, Carlos
Alberto, Doda Dendonça, Francisco Amaro de A. Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri
Pereira, Jorge Recla, Jozail do Bombeiro, Paulo Chagas. Leitura do Projeto de Lei n°
029/2019 que “DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO ANTIDROGAS NO
INÍCIO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo, Autoria: JOZAIL DO BOMBEIRO. Leitura do
Projeto de Lei n° 030/2019 que “DISPÕE SOBRE O DESCARTE DE
MEDICAMENTOS VENCIDOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo,
autoria: Jozail do Bombeiro. Leitura do Projeto de Lei n° 031/2019 que “DISPÕE
SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS
EDIFICAÇÕES QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder
Legislativo, autoria: Jozail do Bombeiro. Leitura do Projeto de Lei n° 054/2019 que
“DISPÕE SOBRE A DESTINAÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DO TOTAL DE
MORADIAS POPULARES DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PÚBLICOS ÀS
MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AS OFENDIDAS POR
TENTATIVA DE CRIME DE FEMINICÍDIO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo, autoria: Jorge Recla. Leitura do
Projeto de Lei n° 056/2019 que “DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE, NO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – ES, DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE
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OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARALISADAS, CONTANDO OS MOTIVOS E
TEMPO DE INTERRUPÇÃO” do Poder Legislativo, autoria: Jozail do Bombeiro.
Leitura do expediente, ofício protocolado sob n° 001166/2019, de autoria do
Vereador Antônio Luiz Cardoso solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão
Ordinária do dia 06 de agosto de 2019, para que o Sr° LUIZ CARLOS SOSSAI – EX –
Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, possa fazer uso da Tribuna
Popular, para proferir pronunciamento sobre “PRIVATIZAÇÃO DA AUTARQUIA”.
Leitura do expediente, ofício protocolado sob n° 001189/2019, de autoria do
Vereador Jorge Recla solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária
do dia 30 de julho de 2019, para que a Sr° JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA – , possa fazer
uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre “AS REIVINDICAÇÕES
REALIZADAS PELOS EMPREGADOS, PENSIONISTAS, APOSENTADOS E ATIVOS
DA PETROBRAS EM RELAÇÃO A PETROS”. PROPOSIÇÃO: Indicações nº 565 E
566/2019 de autoria do Vereador Ajalirio Caldeira, que solicita: Poda das Árvores na
rua Principal, situada na Comunidade Nova Aymorés – KM-35, Rodovia BR-381 Miguel
Curry Carneiro (São Mateus - Nova Venécia), Distrito de Nestor Gomes, município de
São Mateus-ES; e Limpeza do ginásio poliesportivo municipal “Antônio Houri”,
localizado no bairro Boa Vista, município de São Mateus-ES. Indicações de nºs 561 e
568/2019 de autoria do Vereador Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Instalação de torre
de telefonia móvel (VIVO) para atender os moradores do distrito de Nativo de Barra
Nova, município de São Mateus-ES; e Término do calçamento da rua Albino Negris,
lado Norte (trecho compreendido entre a Praça Vinícius Cavaleiro Milleri e Avenida
Espera Feliz), bairro Guriri, município de São Mateus-ES. Indicações de nºs 569 e
570/2019, que solicita: Criação de um ponto de ônibus e construção do respectivo
abrigo na Avenida Gileno Santos (entorno da EMEFTI “Ayrton Senna”), bairro Ayrton
Senna, município de São Mateus-ES; e Calçamento da Avenida Gileno Santos,
localizada no bairro Ayrton Senna, município de São Mateus-ES. Indicações de nºs
571 e 572/2019 de autoria do Vereador Carlos Alberto, que solicita: Pavimentação
asfáltica da Travessa João Figueiredo (entre as ruas CEL Constantino Cunha e CEL
Cunha Júnior) bairro Centro, Município de São Mateus-ES; e Limpeza e colocação de
tampas nos bueiros situados nas ruas e avenidas do bairro Centro, município de São
Mateus-ES. Indicações de nºs 573 e 574/2019 de autoria do Vereador Doda
Mendonça, que solicita: Colocar em funcionamento o poço artesiano situado na
Comunidade Córrego do Chiado, Distrito de Itauninhas, Município de São Mateus-ES;
e Reitera a indicação n° 075/2019, que diz respeito a construção de muro em torno da
escola pluridocente municipal „Córrego do Gama‟, situada à Rodovia São Mateus a
Boa Esperança, Distrito de Itauninhas, município de São Mateus-ES. Indicações de
nºs 575 e 576/2019 de autoria do Vereador Francisco Amaro, que solicita: Substituição
das luminárias e respectivas lâmpadas dos postes situados no bairro Jambeiro,
município de São Mateus-ES, por outras a vapor metálico de 250 watts; e Substituição
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das luminárias e respectivas lâmpadas dos postes situados no bairro Litorâneo,
município de São Mateus-ES, por outras a vapor metálico de 250 watts. Indicações de
nºs 577 e 578/2019 de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Construção
de redutor de velocidade (QUEBRA-MOLA) na rua João Pinto Bandeira (em frente ao
CEIM Carmelina Rios), bairro Carapina, município de São Mateus-ES; e Pavimentação
da rua Luiz João Berto (trecho compreendido entre as avenidas Terra e Mariza Eliza
Rios), situada no bairro Bonsucesso I, município de São Mateus-ES. Indicações de
nºs 579 e 580/2019 de autoria do Vereador Jerri Pereira, que solicita: Extensão de rede
elétrica com instalação de postes com luminárias, nas ruas ainda não contempladas,
no bairro Liberdade, município de São Mateus-ES; e Construção de praça com área de
lazer, no bairro Liberdade, município de São Mateus-ES. Indicações de nºs 581 e
582/2019 de autoria do vereador Jorge Recla, que solicita: Construção de rede de
esgoto na Av. Dom José Dalvit (iniciando próximo ao Posto de Saúde do bairro Aroeira
ligando à rede de esgoto do bairro Colina) município de São Mateus-ES; e Construção
de vestiário no campo de futebol localizado no bairro Aroeira, município de São
Mateus-ES. Indicações de nºs 583 e 584/2019 de autoria do Vereador Jozail do
Bombeiro, que solicita: Reitera a Indicação N° 128/2019, que diz respeito ao
reordenamento do trânsito nas ruas São João e Copa 70, situadas no bairro Santo
Antônio, município de São Mateus-ES; e Instalação de semáforo no cruzamento da
Avenida Dom José Dalvit com a rua Copa 70, bairro Santo Antônio, município de São
Mateus-ES. Indicações de nºs 585 e 586/2019 de autoria do Vereador Paulo Chagas,
que solicita: Criação de um Centro de referência especializado para população em
situação de Rua – Centro POP no município de São Mateus-ES; e Extensão de rede
de água potável na localidade do KM 44, rodovia BR-381 Miguel Curry Carneiro (São
Mateus - Nova Venécia), distrito de Nestor Gomes, município de São Mateus-ES.
Moção nº 030/2019 de autoria do Vereador Jorge Recla, que solicita: VOTO DE
CONGRATULAÇÃO ao Sr. JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA, funcionário da PETROBRAS,
por representar as reivindicações realizadas pelos Empregados, Pensionistas, Ativos e
Aposentados da PETROBRAS, em relação à PETROS. Em seguida o Sr. Presidente
passou para a segunda parte do Pequeno Expediente e concedeu o uso da fala ao ExDiretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, que após cumprimentar a
todos, teceu comentários sobre o valor de investimento sobre a CESAN ao SAAE,
falou também sobre um determinado levantamento financeiro de mais de 396
(trezentos e noventa e seis) milhões de reais, para resolução da problemática do
município em geral , tanto água como esgoto, o orador disse que em nossos dias
atuais o valor atualizado da planilha está no valor de 496 (quatrocentos e noventa e
seis) milhões de reais , falou também a preocupação sobre a forma de se “passar o
SAAE para a CESAN” dizendo que acredita ser um “tiro no escuro”, o orador trouxe
questionamento sobre fazer uma licitação para fazer um processo de concessão do
SAAE, acredita que a CESAN não comparecerá devido a falta de clareza ao valor do
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aporte e como ele será investido, disse que o município de São Mateus precisa aderir
um posicionamento ou o mesmo ficará “travado”, falou também que se o SAAE é o que
é nos dias de hoje o merecimento dos agradecimento está nos funcionários. Na
oportunidade o vereador Francisco Amaro teceu comentários em relação à CESAN,
por ser uma empresa de capital misto, disse ainda sobre a mesma fazer uma
terceirização de serviços que serão executados do município de São Mateus, disse
ainda que tudo tem um custo, disse que a preocupação maior é fazer com que o povo
sofra menos. De volta com a palavra o orador disse que é necessário tomarmos
cuidado em relação à CESAN, disse ainda que para fazer algo democrático é
necessário abrir um processo de concessão e abrir oportunidade para que todos
participem, sendo de iniciativa pública e iniciativa privada. Na oportunidade o Vereador
Carlos Alberto falou sobre em ter conhecimento do plano, que se o mesmo for
satisfatório e que atenda todo o município, é valido que faça a concessão, de volta com
a palavra o orado disse que existe uma passo a passo, disse ainda que o plano
municipal precisa cumprir todos os eixos. E encerrou fala. De imediato o Sr. Presidente
concedeu a fala ao Sr. José Algusto Oliveira em representação ao grupo denominado
“NOSSO FUTURO BRASIL”, que após cumprimentar a todos, teceu comentário sobre
os empregados da Petrobrás que os mesmos estão pagando valores altos em relação
as contribuições adicionais; falou também sobre o motivo da tal dificuldade, que no
decorrer dos anos de 2014 (dois mil e quatorze) e 2015 (dois mil e quinze) pela má
administração do Governo gerou-se as consequências atuais, disse também que a
Petrobrás precisa pagar as contas devidas, falou que já foi decretado a parada das
cobranças e que a Petros continua descontando, na oportunidade o Vereador Carlos
Alberto teceu comentários em relação ao Governo do PT, que em sua administração
gerou problemáticas financeiras ao País. De volta com a fala o orado mostrou em sua
apresentação os grupos nos Estados Brasileiros, disse ainda que a Petrobras foi
“assaltada” e os fundos de pensões foram destruídos e todos estão se sentindo
lesados, falou que antes já chegaram a ser a 22ª maior empresa de energia do mundo,
falou também sobre a venda das estações e sobre a forma de assalariar os novos
contratados, expressou suas dificuldades em relação a empresa, o orador disse ainda
sobre a pressão psicológica sofrida por amigos de trabalho devido a crise, que a
referida crise os levaram a morte ou suicídio; disse ainda que fora feita uma mudança
ao Estatuto da Petros, sendo as empresas envolvidas na Operação Lava Jato, disse
que o dinheiro não pode mais ser alcançado, e encerrou a fala. Na oportunidade,
sugeriu que as votações das indicações fossem feitas em blocos, e em seguida
submeteu em discussão: Indicações de nºs 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572,
573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585 e 586/2019. Com o
uso da palavra o Vereador Jozail do Bombeiro, teceu comentários sobre a indicação de
nº 583/2019 disse sobre a dificuldade de deslocamento no transito em relação aos
horários de picos na localidade, comentou também sobre a indicação de n 584/2019
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em relação a instalação de semáforo entre os bairro São Pedro, Santo Antonio entre
outros, especificamente na avenida Dom José Dalvit com a rua Copa 70. E encerrou a
fala. De imediato com o uso da palavra o Vereador Jorge Recla teceu comentários
sobre a indicação de nº 581, disse que na Av. Dom José Dalvit não tem rede de esgoto,
contudo fez uma solicitação para que a ligação fosse até o bairro Bonsucesso.
Comentou também sobre a indicação de nº 582/2019 sobre a construção do vestiário
de futebol na localização do bairro Aroeira. Em seguida o Sr. presidente submeteu em
discussão e votação Indicações de nºs 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573,
574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585 e 586/2019. Sendo estas
aprovadas por unanimidade. De imediato o Sr. Presidente submeteu em votação:
Moção de nº 030/2019 senda esta aprovada por 09 (nove) votos favoráveis: Ajalirio
Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda Mendonça, Franscisco
Amaro de Alencar Olivira, Jerri Pereira, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas e 01 (um)
voto desfavorável da Vereadora Jaciara Teixeira. Em seguida o Sr. Presidente
submeteu em discussão em turno único: Projeto de Lei n° 027/2019 - “DISPÕE
SOBRE A CRIAÇÃO DO DIA MUNICIPAL DO PROFISSIONAL DA LIMPEZA PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder
Legislativo, Autoria: Jorge Recla, com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Sendo este aprovado por
unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu em discussão e votação em
turno único: Projeto de Lei n° 049/2019 - “DISPÕE SOBRE A
RESPONSABILIZAÇÃO DO AUTOR DA PICHAÇÃO E/OU SEUS RESPONSÁVEIS”
do Poder Legislativo, Autoria: Jerri Pereira, com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Sendo este aprovado
por unanimidade. Na oportunidade o Sr. Presidente deferiu o pedido dos Srs.
Vereadores que: Requerem que sejam convocada uma sessão extraordinária de
imediato logo após o encerramento desta para votação da Redação Final de autoria da
comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação ao Projeto
de Lei nº 010/2019 – Que “ESTABELECE AS DIRETRIZES ORAÇMENTÁRIAS PARA
O EXERCÍCIO DE 2020” do Poder Executivo. 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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