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Ata nº 017/2019 da Sessão Ordinária, realizada aos 14 (quatorze) dias do mês de
maio de 2019 (dois mil e dezenove), às 18:00 (dezoito) horas, Reuniu-se na Câmara
Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo, situada na Av. Dom José Dalvit
100, Blocos 11 e 12 – Bairro Santo Antônio, sob a Presidência do Sr. Vereador Jorge
Luiz Recla de Jesus (Jorge Recla), e Secretariado pelo Sr. Vereador Jozail Fugulim
(Jozail do Bombeiro). O Sr. Presidente convidou 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,
determinou Leitura da Ata de nº 008/2019 e considerou-a aprovada. De imediato 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° 153/2019, protocolizado sob o n° 0642/2019, da Prefeitura Municipal de São
Mateus, que encaminha, DILAÇÃO DE PRAZO – Referente ao Requerimento
023/2019. Foi autorizado pelo Presidente da Câmara conforme OF.GP/CMSM/ES Nº
098/2019 a prorrogação para entrega da resposta do Requerimento 023/2019 dia
01/07/2019. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 169/2019, protocolizado sob
o n° 00715/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha cópia de
relatórios elaborados pela Gerência de Cadastro Imobiliário e pela Gerência de
Fiscalização Tributária, em atendimento ao que dispõe no Parágrafo Único do Artigo 11
da Lei nº 1.675/2018 que dispõe sobre a Recuperação de Débitos Fiscais em atraso REFIS/2018. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 172/2019, protocolizado sob
o n° 0749/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, resposta às Indicações nºs
260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276,
277 e 278/2019 de autoria dos Vereadores: Ajalírio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso,
Aquiles, Carlos Alberto, Doda Mendonça, Francisco Amaro de A. Oliveira, Jaciara
Teixeira, Jerri Pereira, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N° 173/2019, protocolizado sob o n° 000750/2019, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha Lei Nº 1.744/2019. Leitura da Lei Nº
1.744/2019, que “REGULA A PARTICIPAÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS
DIREITOS DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA PREVISTO NO INCISO I DO § 3° DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E NA LEI N° 13.460, DE 26 DE JUNHO DE 2017, NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 183/2019,
protocolizado sob o n° 00756/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha resposta do Requerimento nº 027/2019, de autoria da Vereadora: Jaciara
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Teixeira. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 182/2019, protocolizado sob o
n° 00757/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, resposta às Indicações nº s 279,
280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296,
297, 2987, 299 e 300/2019 de autoria dos Vereadores: Ajalírio Caldeira, Antônio 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° 177/2019, protocolizado sob o n°
00758/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta do
Requerimento nº 029/2019, de autoria do Vereador: Francisco Amaro de A. Oliveira.
PODER LEGISLATIVO: Leitura do expediente, ofício protocolado sob nº
00718/2019, de autoria do Vereador Paulo P. Chagas, solicitando espaço no Pequeno
Expediente da Sessão Ordinária do dia 14 de Maio de 2019, para que o Srº
JERÔNIMO Nunes Coutinho – Presidente da Associação de Pequenos Agricultores do
Nativo (ASTIVO) possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento
sobre “A COMUNIDADE DE PETROCITY”. Na oportunidade o Vereador Paulo Chagas
solicitou a retirada do referido ofício, pois o Sr. Jerônimo Nunes Coutinho não pode
comparecer a esta Casa de Leis. Leitura do expediente, ofício protocolado sob nº
00719/2019, de autoria do Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, solicitando
espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 14 de Maio de 2019, para
que o Srª ELIANE BALKE – Presidenta do Foro Norte possa fazer uso da Tribuna
Popular, possa fazer uso da Tribuna Popular, proferir pronunciamento sobre “O
ANDAMENTO DA TRAGÉDIA DO DERRAMAMENTO DA LAMA DA SAMARCO”. Na
oportunidade o Francisco Amaro de Alencar Oliveira solicitou a retirada do referido
ofício, pois o Srª Eliane Balke não pode comparecer a esta Casa de Leis. Leitura do
expediente, ofício protocolado sob nº 00737/2019, de autoria do Vereador Jaciara
Teixeira, solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 14 de
Maio de 2019, para que a Srª. LORENA BARROS DE MATTOS – Presidenta do
Diretório Acadêmico do CEUNES/UFES possa fazer uso da Tribuna Popular, para
proferir pronunciamento sobre “CORTE DE VERBA DA EDUCAÇÃO E O PROTESTO
ORGANIZADO PELOS ESTUDANTES”. Indicações n°s 301 e 302/2019 de autoria do
Vereador Ajalírio Caldeira, que solicita: Estudo de viabilidade visando oferecer suporte
e acompanhamento especializado de Fonoaudiólogo e Psicólogo nas Unidades
Escolares Municipais; e Realização de palestras com orientação de Primeiros Socorros
nas Unidades Escolares da rede pública municipal. Indicações n°s 303 e 304/2019 de
autoria do Vereador Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Aquisição de terreno no Bairro
Porto para construção de prédio para instalação do CEIM „Nossa Senhora Aparecida‟;
e Capina e limpeza das ruas e avenidas do Bairro Vitória. Indicações n°s 305 e
306/2019 de autoria do Vereador Aquiles, que solicita: Reforma da escadaria de
acesso à biquinha, situada no Bairro Vila Nova; e Desobstrução e colocação de tampas
nos bueiros situados nas Ruas Santa Maria e Cassimiro de Abreu, localizadas
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respectivamente nos Bairros Bonsucesso III e Ayrton Senna. Indicações n°s 307 e
308/2019 de autoria do Vereador Carlos Alberto que solicita: Reforma geral da praça
situada no Bairro Chácara do Cricaré (INOCOOP); e Reforma e limpeza da Praça José
Passos, situada no Bairro Pedra D‟água. Indicações n°s 309 e 310/2019 de autoria do
Vereador Doda Mendonça, que solicita: Instalação de torre de telefonia móvel para
atender os moradores das Comunidades São Jorge, Dilô Barbosa e Nova Vista I e II,
Distrito de Itauninhas; e Construção de abrigo nos pontos de ônibus situados ao longo
da Rodovia ES-315 (São Mateus à Boa Esperança), no município de São Mateus.
Indicações n°s 311 e 312/2019 de autoria do Vereador Francisco Amaro de Alencar
Oliveira, que solicita: Patrolamento das Ruas Pedro Alves Ribeiro, Raisa Bastos
Magnago e Mucurici, lado sul, no Bairro Guriri; e Calçamento da Rua Darcy Natalino
Formigoni, lado sul, no Bairro Guriri. Indicações n°s 313 e 314/2019 de autoria da
Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Restauração da ciclovia e acostamento da
Avenida Dom José Dalvit, no Bairro Santo Antônio; e Instalação de ciclovia na Avenida
Monsenhor Guilherme Schmitz (trecho compreendido entre as empresas Mol –
Comércio de Motos Ltda. e à Academia Movimentação). Indicações n°s 315 e
316/2019 de autoria do Vereador Jerri Pereira, que solicita: Calçamento da Rua Boa
Vista, situada na Comunidade Barra Seca, Distrito de Nativo de Barra Nova; e
Calçamento da Rua Bom Sossego, situada na Comunidade Barra Seca, Distrito de
Nativo de Barra Nova. Indicações n°s 317 e 318/2019 de autoria do Vereador Jorge
Recla, que solicita: Construção de Centro de Vivência no terreno situado em frente a
E.M.E.F. Professora Marizete Venâncio do Nascimento, no Bairro Aroeira; e
Regularização fundiária do Bairro Colina, 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”. Indicações n°s
319 e 320/2019 de autoria Vereador Jozail do Bombeiro, que solicita: Podas das
árvores situadas na Rua Octávio Boroto, lado norte, no Bairro Guriri; e Reforma do
parquinho da Praça Vinícius Cavaleiro Milleri, situada no Bairro Guriri. Indicações n°s
321 e 322/2019 de autoria do Vereador Paulo Chagas, que solicita: Ampliação e
reforma do vestiário do campo de futebol situado no Bairro Vila Nova; e Construção de
arquibancadas no campo de futebol situado no Bairro Vila Nova. Na oportunidade a
Vereadora Jaciara Teixeira solicitou a inclusão do Requerimento n° 033/2019 que
solicita: Realização de Audiência Pública, com todos os segmentos da sociedade
mateense, para a discussão do seguinte tema: Projeto de Lei Complementar n°
007/2018 – Poder Executivo, que „aprova a planta genérica de valores 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‟ em local, data e horário a serem agendados
posteriormente. DIVERSOS: Leitura do Expediente, Comunicado – Aos Senhores
Vereadores e Vereadora, que no dia 16 de maio (quinta-feira) – 14H no Plenário Lizete
Conde Rios – será realizada uma reunião entre os parlamentos desta Casa de Leis
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para discussão do Projeto de Lei do IPTU. Leitura do Expediente, Comunicado – Aos
Senhores Vereadores e Vereadora, que no dia 17 de maio (sexta-feira) – 09H no
auditório da Assenor – será realiza uma apresentação do Estudo Técnico de
Viabilidade da Barragem do Bamburral pelos técnicos do INCAPER e IDAF. Leitura do
Expediente, Convite – O Projeto Arte e Mania Araçá convidam os vereadores,
Vereadora e todos os presentes, para o evento cultural de encerramento do Encontro
da Arte em Comunicação, que acontecerá dia 23 de maio (quinta-feira) - 19h no Salão
São Benedito. Em seguida o Sr. Presidente passou para a segunda parte do pequeno
expediente e concedeu o uso da fala a Srª Lorena Barros de Mattos para fazer uso da
Tribuna Popular por 10 (dez) minutos. Com a palavra a após cumprimentar a todos, a
Srª Lorena Barros Mattos protestou contra o bloqueio de 30% na verba das instituições
de ensino federais, anunciado pelo Ministério da Educação, disse que a decisão do
MEC pode comprometer o futuro do Ceunes e pediu aos vereadores engajamento na
luta pela manutenção da universidade; disse ainda que é importante se posicionar
nesta hora, pois haverá corte de bolsas, comprometerá as pesquisas, e que são
estudantes com a possibilidade de ter que desistir dos cursos. Continuou sua oratória e
informou que o comunicado de bloqueio de recursos, que atinge também o IFES,
surgiu depois das reações críticas ao corte de verba de três universidades que tinham
sido palco de manifestações públicas; disse que no Ceunes não tem bagunça, e que
ciência está sendo produzida lá dentro e disse ainda que se houver balbúrdia em
alguma universidade, será nas ruas no dia seguinte, 15 (quinze) de maio do corrente
ano em um ato de protesto na BR 101, na manhã de quarta-feira. Em seguida
concedeu um aparte ao Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira que após
cumprimentar a todos, sugeriu ampliar a mobilização política, envolvendo os
Municípios do norte do estado e a bancada federal. Disse que a maior bagunça que
um governante pode fazer é retirar dinheiro da educação; sugeriu que São Mateus seja
referência nessa discussão, e que os mesmos mobilizem as Câmaras Municipais e a
bancada capixaba em Brasília, e disse que isso precisa ser discutido e levado à
Presidência da República e principalmente ao Ministério da Educação. Em seguida a
oradora concedeu um aparte a Vereadora Jaciara Teixeira, que após cumprimentar a
todos considerou válida a sugestão do Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira;
disse que concorda com a ideia do referido Vereador, e lembrou aos Prefeitos desses
Municípios e às Câmaras que todos nós corremos um risco, pois o Município lutou
tanto para trazer a universidade e agora tem a possibilidade de ir perdendo aos poucos
até sumir. Disse ainda que São Mateus, assim como iniciou a luta para trazer, tem que
iniciar a luta para manter. Em seguida, a oradora concedeu um aparte ao Vereador
Jorge Recla, que concordou em ampliar a mobilização. Disse que fez parte da Câmara,
no tempo em que os parlamentares votaram na aquisição do terreno para construção
do Ceunes. Em seu discurso, pediu ao vereador Aquiles Moreira para fazer contato
com o deputado federal Da Vitória (PPS), líder da bancada capixaba em Brasília e
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como resposta o Vereador Aquiles disse que irá tentar agendar a vinda do Deputado
ao município e informou que também é necessário marcar com os Prefeitos e
Vereadores do norte; finalizou se colocando à disposição dos alunos. De volta com a
palavra, a oradora informou que de acordo com a reitoria do Ifes, a porcentagem de
perda para a instituição corresponde a aproximadamente R$ 25 milhões dos R$ 64
milhões orçados para o ano de 2019. Para a Ufes, representa redução de R$ 20
milhões em recursos destinados ao custeio. Finalizou e pediu mais uma vez a ajuda
dos Vereadores nessa luta com os estudantes. Em seguida o Sr. Presidente passou
para o GRANDE EXPEDIENTE: Com uso da fala o Vereador Francisco Amaro de
Alencar Oliveira que após cumprimentar a todos agradeceu ao Prefeito Daniel Santana
pelo retorno da ambulância à Unidade de Saúde do Bairro Litorâneo de forma
permanente, onde a Unidade de Saúde funcionará em seu período normal, mas ao
terminar o expediente o motorista ficará de plantão e atenderá aos pedidos pelo
telefone com o mesmo número da Unidade de Saúde no período de 24:00h (vinte e
quatro horas). Na oportunidade o Vereador solicitou a permissão do Sr. Presidente
para que o mesmo pudesse se ausentar da presente Sessão, pois não se encontra
com estado de saúde muito bem, como resposta o Sr. Presidente autorizou o referido
Vereador a se ausentar da Sessão. Em seguida, com uso da palavra e após
cumprimentar a todos, o Vereador Aquiles, agradeceu ao Secretário Municipal de
Obras por atender as demandas do Município. Informou que compareceu em uma
reunião na tarde do dia anterior que tratou da Ordem de Serviço das obras de
calçamento do trecho que compreende o Bairro Santo Antônio ao Bairro Aroeira e
agradeceu a Prefeito Daniel e a empresa Reis Magos pelo compromisso com as obras;
apresentou o contrato e informou que as obras se iniciarão na próxima semana com o
intuito de retirar todo o asfalto e colocar um novo e disse que o mesmo fiscalizará as
obras para que seja feito um serviço de qualidade. Em seguida, com uso da palavra e
após cumprimentar a todos, o Vereador Paulo Chagas teceu comentários pertinentes
aos cortes nas universidades e disse que o anúncio do MEC já era esperado e que os
mesmos há alguns meses atrás já haviam conversado sobre o assunto e que hoje
todos presenciam o risco de fechamento das universidades. Alertou aos estudantes
que é hora de travar uma luta sem cessar e trazer para este debate toda a bancada,
pois a causa não é única, mas sim de todos. Em seguida, com uso da palavra e após
cumprimentar a todos, a Vereadora Jaciara Teixeira teceu comentários pertinentes ao
surto de dengue na Cidade, e informou que São Mateus não computa o número de
casos de dengue no Município, no entanto a Vereadora demonstrou a sua
preocupação em relação ao caso e disse que irá procura as devidas informações sobre
o assunto. Informou que a Audiência Pública para falar sobre a Reforma da
Previdência acontecerá no dia 07 (sete) de junho do corrente ano no auditório da
Escola Marita Motta Santos às 18h:30min (dezoito horas e trinta minutos) e convidou a
todos os presentes. Disse que recebeu a resposta do Requerimento n° 026/2019 de
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sua autoria, que solicitou a seguinte providência: “Envie para esta Casa de Leis a
relação das vias públicas onde foram realizadas obras de revitalização e manutenção
nos últimos dois anos, bem como os comprovantes de todos os pagamentos efetuados
às empresas responsáveis”; e explicou que não teve tempo de analisar a resposta que
veio via CD, mas que estava disponibilizando para que os demais Vereadores
pudessem tirar cópias e também analisar. Disse ainda que realizou o requerimento que
solicita audiência pública para discutir o aumento do IPTU e informou que a mesma
analisou o Projeto e informou que é um projeto complexo e que mudará a vida de
muitos moradores; falou que caso votem favorável ao aumento do IPTU, os moradores
cobrarão dos mesmos uma solução e poderão até mesmo os culparem pelo aumento,
mas que por outro lado o IPTU e o ISS são os únicos impostos diretamente do
Município e consequentemente com o aumento do IPTU a receita do Município
também aumentará, que é um dos desejos dos Vereadores e dos moradores. No
entanto a Vereadora sugeriu que fosse debatido com a população o Projeto antes de
votarem, para que todos tenham o conhecimento e a oportunidade de expor a sua
opinião. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vice-Presidente para assumir os
trabalhos para o mesmo pudesse proferir seus pronunciamentos na Tribuna Popular.
Com uso da palavra e após cumprimentar a todos, o Vereador Jorge Recla teceu
comentários pertinentes a reunião interna que aconteceu há duas semanas com os
funcionários desta Casa de Leis onde o tema abordado foi o assédio mora e sexual no
ambiente de trabalho; o Vereador informou que na última sexta-feira realizou uma
reunião com as mulheres funcionárias desta Casa de Leis e disse que não aceitará
nenhum tipo de assédio e que as mesmas estão autorizadas a denunciar caso
aconteça. Continuou sua oratória e agradeceu ao Prefeito e ao Secretário de Obras
pelo início das obras no recapeamento asfáltico da Av. Dom José Dalvit e disse que
fiscalizará as obras para que não seja desperdiçado mais dinheiro dos cofres públicos.
Concedeu um aparte ao Vereador Carlos Alberto, que informou que nos dias atuais no
Brasil, o número de casos de feminicídios aumentou após a Lei Maria da Penha e se
questionou sobre alguns pontos da referida Lei que de acordo com o mesmo precisa
ser melhorada e aprimorada de forma que dê mais segurança para as mulheres. Disse
ainda que em relação às obras na Avenida Dom José Dalvit, o mesmo também
fiscalizará, pois cabe ao mesmo acompanhar tudo o que está sendo feito. De volta com
a palavra, o Vereador Jorge Recla aconselhou as mulheres a denunciar todo tipo de
violência contra as mesmas, e disse ainda que as que não têm coragem, que denuncie
anonimamente. Não havendo mais nenhum Vereador inscrito, o Sr. Presidente passou
para a ORDEM DO DIA: Em seguida, o Sr. Presidente informou que as indicações de
n°s 311 e 312/2019 de autoria do Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira foram
prejudicadas decorrente da ausência do Vereador e de imediato submeteu em
discussão e votação: Indicações n°s 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321 e 322/2019; sendo estas aprovadas por

154

unanimidade. Em seguida, o Vereador Carlos Alberto solicitou a inclusão do
Requerimento n° 034/2019 de sua autoria, que solicita: Envie a esta Casa de Leis
cópia do Processo Licitatório que originou o contrato n° 126/2019, firmado com a
empresa Reis Magos construtora e incorporadora LTDA. – ME. De imediato o Sr.
Presidente submeteu em discussão: Requerimento n° 033/2019. Com uso da palavra,
o Vereador Carlos Alberto que após cumprimentar a todos, disse que votará a favor do
requerimento, mas que acha sem necessidade a realização da audiência pública para
discutir um projeto que vai contra a vontade popular, pois a população não quer o
aumento do imposto; disse ainda que conversou com os Vereadores Ajalírio Caldeira,
Antônio Luiz Cardoso, Jerri Pereira, Jorge Recla e Jozail do Bombeiro e os mesmos
estão em acordo de votar contrário ao projeto de aumento do IPTU, visto que só irá
afetar no salário dos moradores e que o atual Prefeito não tem compromisso em
manter a Cidade com sua devida organização. De imediato, o Sr. Presidente submeteu
em votação: Requerimento n° 033/2019; sendo este aprovado por unanimidade. Em
seguida o Sr. Presidente submeteu em discussão e votação: Requerimento n°
034/2019; sendo este aprovado por unanimidade. COMUNICADO DE LIDERANÇA:
Com uso da palavra, o Vereador Jozail do Bombeiro que após cumprimentar a todos,
informou que todos os parlamentares foram convidados pela Assenor para uma
reunião na próxima sexta-feira às 09:00h (nove horas) que acontecerá na sede da
empresa para a apresentação do Estudo Técnico de Viabilidade da Barragem do
Bamburral. O Vereador pediu para que os demais Vereadores abram mão de qualquer
outra agenda para poder comparecer a esta reunião. 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

