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Ata nº 021/2019 da Sessão Ordinária, realizada aos 11 (onze) dias do mês de junho
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 solicitou o Vice-Presidente para assumir os
trabalhos, para que o mesmo pudesse efetuar a leitura de um trecho da Bíblia
Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: Feita a leitura, o Sr. Presidente reassumiu os
trabalhos e em ato contínuo, 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, determinou a Leitura da Ata de nº 010/2019, e considerou-a aprovada. Em
ato contínuo 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° 199/2019, protocolizado sob o n° 00908/2019, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, resposta às Indicações nºs 345, 346, 347, 348, 349, 350,
351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363 e 364/2019 de autoria
dos Vereadores: Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda
Mendonça, Francisco Amaro de A. Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla
e Jozail do Bombeiro. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 209/2019,
protocolizado sob o n° 00910/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha resposta do Requerimento nº 028/2019, de autoria do Vereador: Carlos
Alberto. PODER LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Lei n° 022/2019, que
“DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAMES
OFTALMOLÓGICOS NOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE OFICIAL DE
ENSINO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo, Autoria:
Jerri Pereira. Leitura do expediente, OF.CMSM/SF. Nº 0110/2019, protocolizado sob o
n° 000918/2019 de autoria Da Secretária de Finanças – Prestação de Contas referente
aos meses de Abril e Maio – 2019 – Nota de Movimentação Financeira e Relatório
de Pagamentos e Balancete Analítico da Despesa Orçamentária. Leitura do
expediente, ofício protocolado sob nº 00891/2019, de autoria do Vereador Jozail do
Bombeiro, solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 11
de Junho de 2019, para que os Srs. PAULO ROBERTO MARTINS, possa fazer uso da
Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre a “ACESSIBILIDADE”.
Indicações n°s 389 e 390/2019 de autoria do Vereador Ajalírio Caldeira, que solicita:
Patrolamento das ruas e avenidas do Bairro Morada do Lago; e Contratação de
fisioterapeuta para atendimento na região dos quilômetros. Indicações n°s 391 e
392/2019 de autoria do Vereador Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Capina e limpeza
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da Rua Paulo Tito Reganini, situada no Bairro Bonsucesso I; e Reitera a indicação de
nº 069/2019, que diz respeito à conclusão da reforma da biquinha, situada na Avenida
Cricaré. Indicações n°s 393 e 394/2019 de autoria do Vereador Aquiles, que solicita:
Conclusão da construção da rede de esgoto do Bairro Morada do Lago; e
Manilhamento do valão situado no Bairro Ayrton Senna. Indicações n°s 395 e
396/2019 de autoria do Vereador Carlos Alberto, que solicita: Regularização fundiária
do Bairro Carapina, de Acordo com a Lei nº 782/2009 – que “Autoriza o Poder
Executivo Municipal de São Mateus a estabelecer programa para promover a
Regularização Fundiária Municipal e dá outras providências”; e Colocação de 08 (oito)
postes com luminárias na Rua Rogério Campista Correia, no Bairro Guriri (trecho
compreendido entre as Ruas Montanha e Colatina). Indicações n°s 397 e 398/2019 de
autoria do Vereador Doda Mendonça, que solicita: Calçamento da Rua Wallace
Castello Dutra, situada no Bairro Residencial Park Washington; e Calçamento da Rua
Ceará, situada no Bairro Carapina. Indicações n°s 399 e 400/2019 de autoria do
Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que solicita: Limpeza dos bueiros
situados nas ruas e avenidas do Bairro Boa Vista, bem como colocação de tampa nos
bueiros abertos; e Capina e limpeza do cemitério situado na Comunidade Sapucaia.
Indicações n°s 401 e 402/2019 de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita:
Envie a este Poder Legislativo o Projeto de Lei elaborado pela Secretaria Municipal de
Agricultura que “Cria o programa de mecanização agrícola do município de São
Mateus”, para atender com equidade os agricultores do município; e Realização do
orçamento participativo para a elaboração do Orçamento de 2020, como obriga a Lei
Orgânica de São Mateus. Indicações n°s 403 e 404/2019 de autoria do Vereador Jerri
Pereira, que solicita: Calçamento da Rua João Barreira Silva, situada na Comunidade
Barra Seca, Distrito de Nativo de Barra Nova; e Aquisição do complexo esportivo do
GRECA para construção de vila olímpica. Indicações n°s 405 e 406/2019 de autoria
do Vereador Jorge Recla, que solicita: Patrolamento da estrada de acesso ao
Assentamento Córrego Grande e à Comunidade Cerejeira; e Recapeamento asfáltico
da Rua São Domingos do Norte, situada no Loteamento Parque das Brisas, no Bairro
Ayrton Senna. Indicações n°s 407 e 408/2019 de autoria do Vereador Jozail do
Bombeiro, que solicita: Retorno do FENATE (Festival Nacional de Teatro) em São
Mateus; e Remoção dos veículos apreendidos e ou abandonados na cidade.
Indicações n°s 409 e 410/2019 de autoria do Vereador Paulo Chagas, que solicita:
Instalação de placas indicativas, contendo o nome e CEP, nas ruas e avenidas do
Município; e Instalação de placas indicativas, contendo o nome, nas praças do
Município. Moção n° 019/2019 de autoria dos Vereadores Carlos Alberto, Ajalírio
Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Doda Mendonça, Francisco Amaro de Alencar
Oliveira, Jerri Pereira, Jorge Recla, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas, que solicita:
VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao Sr. SEBASTIÃO MACIEL DE AGUIAR, pelos
relevantes serviços prestados à frente da Secretaria Municipal de Cultura de Vila
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Velha. DIVERSOS: Leitura do Expediente, CRÉDITO DE RECURSOS DO
FINANCEIROS – ORÇAMENTOS GERAL DA UNIÃO – REFERENTE – CONTRATO
DE REPASSE OGU ME 838165/2016-OPERAÇÃO 1035220-31. Foi realizado uma
notificação ao Presidente desta Casa de Leis sobre o crédito de recursos financeiros,
sobre o BLOQUEIO, em 05/06/2019, no valor de R$146.250,00 (cento e quarenta e
seis mil e duzentos e cinquenta reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse
nº838165/2016, no âmbito do Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos, sob a
gestão do Ministério do Esporte, que tem por objetivo “ CONSTRUÇÃO DA QUADRA
POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE NESTOR GOMES – COMUNIDADE SÃO
PEDRO”. Coordenadora de Filia – Andressa Stelzer da Cruz e Gerente de Filial /
Gerência Executiva e Negocial de Governo - Vitória-ES – Jeferson Won Rodon de
Souza. Leitura do Expediente, OFÍCIO Nº0407/2019/GIGOV/VT- RETIFICAÇÃO DE
CRÉDITO DE RECURSOS FINANCEIROS – ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO. Foi
realizado uma notificação ao Presidente desta Casa de Leis sobre o crédito de
recursos financeiros, sobre o BLOQUEIO, em 26/16/2017, no valor de R$203.022,24
(duzentos e três mil e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), na conta vinculada
ao Termo de Compromisso nº0352711-34/2011, firmado com Município de São
Mateus, assinado em 28/10/2011, no âmbito do Programa PPI FAVELAS, sob a gestão
do Ministério das Cidades, que tem por objetivo “OBRAS DE INFRAESTRUTURA
PRODUÇÃO DE 114 UH pelo OGU Equipamentos comunitários (1 praça, 1 quadra
poliesportiva e 1 centro)”. Coordenadora de Filia – Andressa Stelzer da Cruz e
Gerente de Filial / Gerência Executiva e Negocial de Governo - Vitória-ES – Jeferson
Won Rodon de Souza. Na oportunidade, o Vereador Jerri Pereira solicitou o
arquivamento do Projeto de Lei n° 022/2019, do Poder Legislativo de sua autoria.
Em seguida, o Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, na posição de líder do
Governo, solicitou a devolução do Projeto de Lei Complementar n° 007/2018 que
“Aprova a planta genérica de terrenos e a tabela de preços de construção de imóveis,
para determinação do valor venal, base de cálculo do IPTU; e dá outras providências”;
do Poder Executivo; para a Secretaria de Finanças do Município, com a finalidade da
Secretaria fazer as devidas adequações. Na oportunidade, o Sr. Presidente informou
que esta Casa de Leis recebeu por 03 (três) vezes a informação de existem bloqueios
de recursos no Município; sugeriu que as Comissões de Obras, Justiça e Finanças
convidassem os Secretários de Obras e Esportes para prestarem esclarecimentos
sobre os bloqueios; disse ainda que se os mesmos não comparecerem, que seja feita
uma convocação. Em seguida, o Sr. Presidente fez a leitura do convite enviado pela
Secretaria de Assistência Social em parceria com a Secretaria de Educação e
Ministério Público do Trabalho, onde convida esta Casa de Leis e público presente
para participar do Seminário sobre a Erradicação do Trabalho Infantil com o tema:
Desmistificando o Trabalho Infantil, no dia 12 (doze) de junho de 2019 à partir das
07h30min (sete horas e trinta minutos) até às 12:00h (doze horas), na Escola Estadual
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de Ensino Fundamental e Médio Marita Mota Santos. De imediato, o Sr. Presidente
passou para a segunda parte do pequeno expediente e concedeu a palavra ao Sr.
Paulo Roberto Martins para fazer uso da Tribuna Popular por 10 (dez) minutos. Com
uso da palavra o Sr. Paulo Roberto Martins, falou sobre as barreiras de acessibilidade
e mobilidade urbana nas ruas e avenidas de São Mateus, o mesmo é portador de
limitação nas pernas e pediu intervenção nas calçadas para que os idosos e
deficientes possam trafegar com mais segurança. Disse ainda, que é preciso fazer
valer o código de postura, pois infelizmente as calçadas presentes no Município são
horríveis e inclinadas; falou que é ruim até para quem tem pernas boas andar, imagine
quem tem limitação; o orador fez uma reclamação a respeito da calçada cidadã, pois
segundo o mesmo, a população coloca cerâmica, granito e mármore e fica muito
escorregadio, principalmente quando chove. Relatou que em Guriri, os portadores de
deficiência física disputam espaço com os bares que invadiram as calçadas. O orador
disse ainda em relação ao transporte público e solicitou mais acesso, pois segundo o
mesmo, os elevadores nos ônibus não atendem os deficientes com muleta, o que torna
uma dificuldade muito grande. Finalizou sugerindo aos parlamentares a ampliação do
Projeto Mão na Roda, implantado em Vitória, voltado para atender os deficientes. Em
seguida, o Sr. Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE: Com uso da
palavra, o Vereador Ajalírio Caldeira que após cumprimentar a todos, teceu
comentários pertinentes ao pagamento dos funcionários que trabalham no transporte
escolar, e segundo o Vereador, o mesmo foi abordado pelos motoristas que relataram
que o pagamento encontra-se com 03 (três) meses de atraso; disse ainda que os pais
de famílias o pediram uma solução para o problema, pois não é de desejo dos mesmos
que ocorra uma paralisação para não prejudicar os alunos e finalizou agradecendo ao
espaço concedido. Em seguia, com uso da palavra e após cumprimentar a todos, o
Vereador Aquiles agradeceu ao Prefeito Daniel Santana por atender as suas
solicitações em relação ao trecho do Bairro Santo Antônio ao Bairro Aroeira; disse
ainda que o serviço já foi dado inicio e agradeceu também aos fiscais da referida obra.
O Vereador agradeceu também ao Secretário de Saúde Municipal pela reposição dos
remédios que estavam faltando nas unidades de saúde. Parabenizou a Vereadora
Jaciara Teixeira sobre a Audiência Pública realizada com o tema: Reforma da
Previdência; disse que a audiência foi muito proveitosa para quem se fez presente.
Parabenizou também o Vereador Jerri Pereira pelo apoio no time do São Mateus, no
qual foi campeão estadual da série B; concedeu um aparte ao Vereador Carlos Alberto
que sugeriu aos parlamentares que fizessem uma emenda na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, para que no ano seguinte quando chegar o orçamento, fique disponível
algum recurso para que o time possa disputar a primeira divisão. De volta com a
palavra, o Vereador Aquiles disse que concorda com o Vereador, mas que no time
ainda existem algumas burocracias para serem resolvidas antes do time receber algum
tipo de ajuda. Finalizou agradecendo ao espaço concedido. Em seguida, com uso da
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palavra e após cumprimentar a todos, a Vereadora Jaciara Teixeira disse que realizou
um levantamento no código de posturas do Município de 2010, e que constava uma
alteração feita pelo Vereador Eneias Zanelato, que estabelece especificamente o que
era necessário ter nas calçadas do Município, no entanto a Vereadora informou que o
modo que deve ser feito já existe no código de posturas do Município, mas o que está
havendo falhas é na hora de cobrar do Poder Executivo. A Vereadora agradeceu aos
funcionários desta Casa de Leis que trabalharam na realização da Audiência Pública
que ocorreu na última sexta feira; agradeceu também aos Vereadores em especial o
Vereador Jorge Recla, Aquiles e Ajalírio Caldeira, que se fizeram presentes. Disse que
considera importante a realização das Audiências Públicas, pois mostra que a Câmara
possui interesse em compartilhar a realidade com a população, independente do
comparecimento ou não da mesma. A Vereadora falou também sobre o Processo
Seletivo dos profissionais da área da saúde e informou que as inscrições estão
disponíveis até a próxima sexta-feira, 14 (quatorze de junho) de 2019; mas que o
Processo Seletivo para os agentes comunitários de saúde ainda não está disponível,
sendo que o mesmo é tão importante quanto o a contratação de médicos e
enfermeiros nas unidades de saúde. Falou também sobre ao assunto do julgamento do
Ex-Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, onde por muitos foi considerado
um julgamento pessoal; segundo a Vereadora as provas para essa afirmação
começaram a aparecer no último domingo, através de conversas que mostram a farsa
do julgamento; disse ainda que acha inadmissível o tipo de atitude do juiz (Sergio
Moro) que por muitos é considerado por herói, mas que para a Vereadora o mesmo
julgou o Ex-Presidente de forma pessoal. Finalizou agradecendo ao espaço concedido.
Em seguida, com uso da palavra e após cumprimentar a todos, o Vereador Jozail do
Bombeiro, teceu comentários pertinentes à saúde pública no Município de São Mateus
e demonstrou a sua preocupação em relação ao assunto. O Vereador citou a indicação
de n° 446/2018 que solicita: Intensificar o uso do carro fumacê no bairro Guriri. O
Vereador disse que na situação de hoje, o Bairro Guriri é o Bairro mais complicado em
relação a dengue, pois muitas casas ficam fechadas, em consequência dos
proprietários morarem em outras cidades e vir a Guriri somente para passeio; distante
dessa situação, o Vereador disse que dificulta a visita dos agentes de saúde. O
Vereador continuou sua oratória e citou a indicação de n° 572/2018 que solicita:
Intensificar as ações do carro fumacê em São Mateus, tendo em vista surto de malária
em municípios da região; citou também a indicação de n° 593/2018 que solicita:
Fiscalização do cumprimento, pelos munícipes, dos dispositivos dos artigos 16 e 17 da
Lei n° 948/2010 - código de postura do município de São Mateus/ES, que dizem
respeito à limpeza de terrenos situados no perímetro urbano de São Mateus. Diante
disso, o Vereador disse que a situação em que o Município se encontra em relação ao
surto de dengue, que tem saído várias notícias em vários jornais, não é por falta de
cobranças ou de solicitações e que falta atitude por parte do Poder Público Municipal;
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disse ainda que além do Poder Público fazer o seu papel, os moradores também
precisam ter ciência e cumprir com as obrigações, visto que também existe água
parada em muitas casas; no entanto além das falhas do Poder Público, os munícipes
não estão cumprindo com o seu papel. Concedeu um aparte ao Vereador Aquiles, que
disse que o carro do fumacê está passando em alguns bairros do Município. De volta
com a palavra o orador, Vereador Jozail do Bombeiro, disse que os moradores
alegaram que o carro estava realmente passando nos bairros, mas que sem o produto,
somente o barulho do carro em si, no entanto o Vereador informou que cessa
informação foi mentira, pois o produto estava faltando em todo o Brasil, mas que o
Município de São Mateus se adiantou e comprou o produto para poder atender aos
moradores; finalizou agradecendo ao espaço concedido. Em seguida, com uso da
palavra e após cumprimentar a todos, o Vereador Carlos Alberto teceu comentários
pertinentes a assuntos diversos no Município, dentre eles, destacou o surto de dengue.
Relatou o fato de dengue hemorrágica de um conhecido, onde o mesmo já estava em
estado de emergência; disse que somente um carro fumacê no Município não é o
suficiente, que são necessários no mínimo três; falou que além do Município fazer a
sua parte, é necessário que a população também faça a sua parte, pois segundo o
Vereador são muitas imprudências encontradas nas casas dos moradores, que só
fazem contribuir para o foco do mosquito. O Vereador destacou também a situação do
transporte escolar; disse que alguns proprietários de veículos o procuraram para
informar que estão a 03 (três) meses sem receber o pagamento da Prefeitura correndo
o risco de não trabalharem mais porque não tem como abastecer os veículos. O
Vereador questionou ainda sobre o Município ter dinheiro para investir em festas, mas
as necessidades básicas, como infraestrutura e transporte, são deixadas de lado. O
Vereador disse que não aguenta mais ser cobrado, que por muitas vezes é agredido
moralmente, pessoas que ferem a sua dignidade e que não entendem a real situação
da cidade. Na oportunidade, o Sr. Presidente solicitou ao Vice-Presidente para poder
assumir os trabalhos, para que o mesmo pudesse fazer uso da Tribuna. Com uso da
palavra, e após cumprimentar a todos, o Vereador Jorge Recla, teceu comentários
pertinentes ao GRECA localizado no Bairro Novo Horizonte; informou que na época do
último mandato do Ex-Prefeito Lauriano Zancanela, o mesmo encabeçou uma
discussão para o GRECA passar a ser do Município pelo período de 20 (vinte) a 30
(trinta) anos, no entanto uma pequena parte dos donos não concordaram e não foi
possível esse feito; mas de acordo com o Vereador, o mesmo teve a oportunidade de
estar com o Deputado Estadual José Eustáquio de Freitas e com os Srs. Leomar do
Conde – Relações de Gestão da Suzano, Júnior Abreu – Secretário Estadual de
Esportes e Angelita Brunoro – Gestão de Ativos na Suzano, onde informou que o
referido Deputado está intermediando as conversas entre o Governo do Estado e a
empresa Suzano, para que o GRECA possa vir para o Governo do Estado que irá
restaurar todo o complexo e entregar novamente para o Município. O Vereador
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parabenizou a fala do Sr. Paulo Roberto Martins sobre a fala da acessibilidade e disse
que no Município é raro encontrar uma calçada com acessibilidade e que acha
impossível este ano ainda o Município consiga colocar as mesmas acessíveis para as
pessoas com algum tio de deficiência física. O Vereador parabenizou ainda a
Vereadora Jaciara Teixeira pela Audiência Pública realizada na última sexta-feira e
disse que foi muito proveitosa para quem se fez presente; lamentou o fato de apenas
poucas pessoas da população terem comparecido e finalizou com um apelo para a
população, os convidando parra quando acontecer mais algum evento do mesmo
porte, que a população compareça para poder expressar suas ideias, antes que
alguém decida pelos mesmos. Após, o Vereador Jorge Recla retomou a sua condição
de Sr. Presidente desta Casa de Leis, e passou para a ORDEM DO DIA: Na
oportunidade, o Sr. Presidente sugeriu que a votação das indicações fossem feitas em
blocos e em seguida submeteu em discussão: Indicações de nºs 389, 390, 391, 392,
393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 e
410/2019. Com uso da palavra, a Vereadora Jaciara Teixeira, que após pedir licença
das formalidades, teceu comentários pertinentes a indicação de n° 402/2019 de sua
autoria, e disse que mais uma vez a mesma solicita que o Município cumpra com a Lei
Orgânica no que diz respeito a realização do orçamento participativo; destacou
também a indicação de n° 401/2019 e disse que solicitou a criação do Projeto de Lei,
para que as necessidades dos agricultores sejam atendidas de forma igualitária e com
equidade. Continuou em discussão, com uso da palavra e após cumprimentar a todos,
o Vereador Jozail do Bombeiro teceu comentários pertinentes a indicação de n°
407/2019 de sua autoria e disse que o Festival de Teatro que acontecia no Município
atraía as pessoas como uma forma de diversão, e até mesmo era uma forma de
ocupa-los diminuindo a violência no Município; destacou também a indicação de n°
408/2019, de sua autoria e disse que os veículos abandonados na cidade acumulam
água parada que pode gerar o foco do mosquito da dengue, disse ainda que na
questão visual para cidade fica bem feio e também na questão do tráfico de drogas,
onde os veículos abandonados facilitam essa prática; finalizou solicitando o voto
favorável dos demais Vereadores. De imediato, o Sr. Presidente submeteu em
votação: Indicações de nºs 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400,
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 e 410/2019; sendo estas aprovadas por
unanimidade. Na oportunidade, o Vereador Jozail do Bombeiro solicitou a inclusão do
Requerimento n° 039/2019 de sua autoria, que solicita: Envie a esta de Leis relação
nominal contendo a quantidade e onde estão lotados os agentes de combate às
endemias do Município de São Mateus. De imediato o Sr. Presidente submeteu em
discussão: Requerimento n° 039/201.Com uso da palavra, o Vereador Jozail do
Bombeiro disse que a sua solicitação é para simplesmente comprovar que o numero
dos agentes é baixo e a demanda do Município é grande, no entanto disse ainda que
se for necessário, futuramente o mesmo convidará o Secretário de Saúde para
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comparecer a esta Casa de Leis, para juntos encontrarem uma solução. De imediato, o
Sr. Presidente submeteu em votação: Requerimento n° 039/2019; sendo este
aprovado por unanimidade. Em seguida, o Sr. presidente submeteu em discussão:
Moção n° 019/2019. Com uso da palavra, o Vereador Carlos Alberto disse se sentir
honrado em poder realizar a presente moção ao Sr. Sebastião Maciel de Aguiar que já
foi Secretário de Estado, Vereador, escritor renomado; o Vereador fez um relato da
vida do homenageado, baseado na justificativa da presente moção onde destacou os
famosos livros escritos por ele, como “Pelé: Orei da Bola”, “Rei do Futebol” e
“Niemeyer: O Gênio da Arquitetura”; destacou também a legislatura do homenageado
nesta Casa de Leis no período 1989/1992 e relembrou também sobre o período em
que o Sr. Sebastião Maciel atuou como Secretário Municipal de Cultura de Vila Velha,
que de acordo com o Vereador, nesse período, o referido homenageado realizou
inúmeras atividades estruturantes que foi de grande importância para a Cidade. De
imediato, o Sr. Presidente submeteu em votação: Moção n° 019/2019; sendo esta
aprovada por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu em discussão:
Projeto de Lei n° 025/2019, que “FICA INSTITUÍDO NO CALENDÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – ES A “SEMANA MUNICIPAL DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA”, do Poder Legislativo, autoria: Jorge
Recla – com parecer favorável das Comissão de Constituição, Justiça, Direitos
Humanos, Cidadania e Redação. Com uso da palavra, o Vereador Jorge Recla,
realizou uma breve leitura a respeito da pessoa portadora da deficiência intelectual e
múltipla, onde considerou de suma importância para as famílias dessas pessoas, pois
o projeto de Lei além de aproximar o Poder Público com as entidades pertinentes ao
assunto, ele combate também ao preconceito contra essas pessoas promovendo uma
forma de inclusão das mesmas. De imediato, o Sr. Presidente submeteu em votação:
Projeto de Lei n° 025/2019, do Poder Legislativo, autoria: Jorge Recla, sendo este
aprovado por unanimidade. COMUNICADO DE LIDERANÇA: Com uso da palavra, o
Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, comunicou pertinente as falas ditas por
alguns Vereadores durante a presente Sessão, a respeito da saúde e surto de dengue
no Município; informou que conversou com o Secretário de Saúde e segundo o
Vereador, o Secretário informou sobre algumas ações feitas, como por exemplo os
mutirões feitos nas comunidades, movimentos nas escolas com as associações de
moradores, as equipes de endemias, campanhas de conscientização e carro fumacê.
O Vereador disse que as ações descritas acima não tem sido o suficiente, porque
assim como em todo o Brasil, São Mateus também tem sofrido com a questão da
dengue no período de falta de planejamento, mas que as Secretarias do Município tem
feito a sua parte. Disse ainda em relação aos lotes que estão sem capina onde
recebem entulhos e pneus velhos, a Prefeitura tem feito a fiscalização, mas que o
grande problema é que o município aplica a multa, mas os proprietários dos lotes não
efetuam o pagamento, o que leva esse custo para a dívida ativa do Município, no
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entanto o Município encontra essa dificuldade em relação aos lotes. Disse também em
relação a postura do Prefeito, o referido tem a sua maneira de trabalhar independente
de terno e gravata. Falou também sobre os recursos do Município, e que o Prefeito em
nenhum momento está acobertando algum tipo de empresa que tenha feito serviço
irregular e que o Tribunal de Contas faz os devidos acompanhamentos, e os
documentos estão disponíveis para qualquer Vereador, que sentir desejo, possa
verifica-los. Disse também em relação a lava-jato, no processo do Ex-Presidente Lula,
que independente do mesmo ter feito muitas coisas boas para o país, que isso não dá
o direito de ninguém fazer o que bem desejar com o dinheiro público; disse também
que em relação a postura do Juiz Sérgio Moro, que não o dá direito do mesmo se
juntar ao Ministério Público e a outras entidades para poder julgar e condenar um ExPresidente; finalizou agradecendo ao espaço concedido. 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.

JORGE LUIZ RECLA DE JESUS
Presidente

JOZAIL FUGULIM
1° Secretário

CARLOS ALBERTO GOMES ALVES
Vice-Presidente

AQUILES MOREIRA DA SILVA
2° Secretário

