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Ata nº 015/2019 da Sessão Ordinária, realizada aos 30 (trinta) dias do mês de abril 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. Carlos Alberto Gomes Alves
(Carlos Alberto), e Secretariado pelo Sr. Vereador Jozail Fugulim (Jozail do Bombeiro).
O Sr. Presidente justificou a ausência do Vereador Jorge Recla, pois o mesmo
encontrava-se impossibilitado de comparecer à Sessão Ordinária do dia de hoje, em
face de estar acometido com problemas de saúde e em seguida convidou o Vereador
Paulo Chagas, para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. DO
PEQUENO EXPEDIENTE, Na oportunidade o Sr. Presidente convidou o Vereador
Ajalírio para se assentar no local de Vice-Presidente desta Casa de Leis e em seguida,
solicitou ao Sr. Secretário que efetuasse a chamada dos Srs. Vereadores, para
verificação do Quórum legal, que responderam presente 10 (dez) Srs. Vereadores:
Ajalírio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda Mendonça,
Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jozail do
Bombeiro e Paulo Chagas. Em seguida, o Sr. Presidente, determinou Leitura das Atas
de nºs 006 e 007/2019, e considerou-as aprovadas. De imediato o Sr. Presidente
solicitou ao Secretário que procedesse a leitura dos expedientes, que constou o
seguinte: Leitura do Expediente: PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N° 595/2018, protocolizado sob o n° 001761/2018, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto Lei Complementar n° 007/2018.
Leitura do Projeto de Lei Complementar nº007/2018, que “APROVA A PLANTA
GENÉRICA DE VALORES DE TERRENOS E A TABELA DE PREÇO0S DE
CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS, PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR VENAL, BASE DE
CÁLCULO DO IPTU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N° 154/2019, protocolizado sob o n° 0643/2019, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha resposta às Indicações nº s 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 e
239/2019 de autoria dos Vereadores: Ajalírio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles,
Carlos Alberto, Doda Mendonça, Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Jaciara
Teixeira, Jerri Pereira, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N° 158/2019, protocolizado sob o n° 00644/2019, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha resposta do Requerimento nº 006/2019, de
autoria do Vereador: Carlos Alberto. PODER LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Lei
n° 013/2019, que “DISPÕE SOBRE O PERCENTUAL MÍNIMO E MÁXIMO DE CADA
SEXO PARA PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE CONFIANÇA DE 1º ESCALÃO
NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, CÂMARA MUNICIPAL E
AUTARQUIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo, autoria: Jaciara
Teixeira. Leitura do Projeto de Lei n° 016/2019, que “DISPÕE SOBRE O
ALINHAMENTO E A RETIRADA DE FIO EM DESUSO E DESORDENADO
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EXISTENTES EM POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo, autoria: Jerri Pereira e Carlos Alberto.
Indicações n°s 260 e 261/2019 de autoria do Vereador Ajalírio Caldeira, que solicita:
Implantação De Consultório Odontológico na Unidade de Saúde situada na
Comunidade KM 29, Distrito de Nestor Gomes; e Construção de Unidade de Saúde na
Comunidade KM 13, Distrito de Nestor Gomes. Indicações n°s 262 e 263/2019 de
autoria do Vereador Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Viabilize o pagamento
referente às verbas resilitórias e ticket alimentação dos servidores públicos municipais
aposentados que foram exonerados pelo poder Executivo Municipal de São Mateus; e
Término do calçamento da Rua Othovarino Duarte Santos, situada no Bairro Nova São
Mateus. Indicações n°s 264 e 265/2019 de autoria do Vereador Aquiles, que solicita:
Patrolamento da Rua Luiz João Berto (RUA 12), situada no Bairro Bonsucesso I; e
Patrolamento e limpeza da rua Geraldo Pinto, Lado Norte, no Bairro Guriri. Indicações
n°s 266 e 267/2019 de autoria do Vereador Carlos Alberto, que solicita: Recapeamento
asfáltico da Avenida João Pinto Bandeira, situada no Bairro Carapina; e Reparo dos
buracos situados na Rua Duque de Caxias, situada no Bairro Carapina (nas
Proximidades Da Escola Professor João Pinto Bandeira). Indicações n°s 268 e
269/2019 de autoria do Vereador Doda Mendonça, que solicita: Extensão de rede
elétrica com instalação de postes com luminárias na rodovia ES-315, da Comunidade
Santa Maria até a entrada da Comunidade São Domingos, Distrito de Itauninhas; e
Calçamento da rua Colatina, situada na Comunidade Santa Maria, Distrito de
Itauninhas. Indicações n°s 270 e 271/2019 de autoria do Vereador Francisco Amaro
de Alencar Oliveira, que solicita: Construção de Centro de Educação Infantil Municipal
na Comunidade Nativo de Barra Nova; e Inclusão de mais um horário na rota da linha
Alvorada X Seac (vice versa), esse horário seria às 04:00 para atender aos
passageiros que iniciam suas jornadas de trabalho as 05:00, e retardar em 40 minutos
no horário da mesma pela noite. Indicação n° 272/2019 de autoria da Vereadora
Jaciara Teixeira, que solicita: Elaborar e realizar Projeto de Arborização e paisagismo
de acordo com a Lei Complementar 123/2016 que “Dispõe sobre o espaço territorial do
município de São Mateus”. Indicações n°s 273 e 274/2019 de autoria do Vereador
Jerri Pereira, que solicita: Aquisição de área de terra para construção de Cemitério
Público, com a finalidade de atender as Comunidades Barra Seca, Urussuquara,
Campo Grande, Barra Norte, Barra Nova Sul, Distrito De Nativo de Barra; e Reforma
da escola Pluridocente Municipal „Enedino Monteiro‟, situada na comunidade Barra
nova Sul, Distrito de Nativo de Barra Nova. Indicação n° 275/2019 de autoria do
Vereador Jozail do Bombeiro e da Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita:
Recuperação da pavimentação de parte da Rua Copa 70, localizada no Bairro Santo
Antônio (nas proximidades da igreja católica). Indicação n° 276/2019 de autoria do
Vereador Jozail do Bombeiro, que solicita: Construção de Redutor de Velocidade na
Rua Braúna, localizada no bairro Boa Vista (nas imediações da Sociedade Santa Rita
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de Cássia – Lar dos Velhinhos). Indicações n°s 277 e 278/2019 de autoria do
Vereador Paulo Chagas, que solicita: Término do aterro do pátio da Escola Estadual de
Ensino Fundamental 27 de Outubro, situada No Assentamento Georgina – KM 41; e
Construção de redutor de velocidade (quebra-molas) e sinalização pertinente em frente
à Escola Pluridocente Municipal Córrego Seco. Requerimento n° 030/2019 de autoria
da Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Encaminhar a essa Casa de Leis o
resultado detalhado do Programa de Recuperação Fiscal estabelecido pela Lei
1.675/2018 no seu Parágrafo Único do Artigo 11, além da avaliação do município sobre
a efetividade do Programa. Leitura do Expediente, OFICIO SEG Nº085/2019 –
protocolizado sob o n° 00649/2019, do Governo do Estado do Espírito Santo –
Secretaria de Estado do Governo, que encaminha a seguinte informação: A retomada
das Obras da ES-315 “Estrada São Mateus x Boa Esperança - Rodovia Djalma Paiva
Gama”, que liga a Comunidade Dilô Barbosa até o Bairro Litorâneo, situado na BR101. Discussão e votação, em Turno Único do Projeto de Lei n° 056/2018, que
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA SEMANA DE AÇÕES VOLTADAS AO COMBATE À
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
MÉDIO, PÚBLICAS OU PRIVADAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES”, do Poder
Legislativo, Autoria: Jozail do Bombeiro. Discussão e votação, em Turno Único do
Projeto de Lei n° 008/2019, que “DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE MEDIDAS DE
CONSCIENTIZAÇÃO PREVENÇÃO E COMBATE AO “BULLYNG” ESCOLAR NO
PROJETO PEDAGÓGICO ELABORADO PELAS ESCOLAS PÚBLICAS DE
EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS” do Poder Legislativo, Autoria: Paulo Chagas. Discussão e votação,
em Turno Único do Projeto de Lei n° 009/2019, que “REGULARIZA A
PARTICIPAÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO USUÁRIO DOS
SERVIÇOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PREVISTO NO INCISO I DO
§ 3º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI Nº 13.460, DE 26 DE
JUNHO DE 2017, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO SÃO MATEUS, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” do Poder Executivo. Em seguida,
o Sr. Presidente deferiu o pedido via ofício de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro,
que solicita: “O Vereador infrafirmado, no uso de suas atribuições legais, vem através
deste, REQUERER de Vossa Excelência que conceda espaço no horário da Segunda
Parte do Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 30 de abril do corrente ano,
na Tribuna desta Casa de Leis, de acordo com o que preceitua o Art. 256 do
Regimento Interno desta Casa Legislativa, a fim de que o Srº. José Eustáquio Freitas –
Deputado Estadual, possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento
sobre o “Ordens de serviços prevista a entrega pelo Governador ”. Com uso da
palavra, o Deputado Estadual José Eustáquio Freitas convocou todos os
parlamentares a acompanharem agenda do Governador Renato Casagrande em São
Mateus, na próxima terça-feira, 07 de maio; Comunicou que, em sua visita, o
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Governador Renato Casagrande dará ordem de serviço para conclusão do asfalto da
ES 315 (Rodovia São Mateus- Boa Esperança), trecho do Dilô Barbosa ao Bairro
Litorâneo, às 16h (dezesseis horas) na comunidade do Dilô. De acordo com o
deputado, o governador anunciará também a construção de dois atracadouros para a
travessia de balsa entre Conceição da Barra e São Mateus (Barreiras -Meleiras),
término das obras de duplicação Rodovia Othovarino Duarte Santos com instalação de
três pontes (Estrada São Mateus – Guriri), encontro com empresários da Associação
Empresarial do Litoral Norte do ES - Assenor, entre outros; finalizou informando que
são notícias importantes e que os vereadores precisam participar do momento e
caminharem juntos numa agenda em comum pelo desenvolvimento de São Mateus.
Após, o Sr. Presidente juntamente com os demais Vereadores decidiram em consenso
que a Sessão da próxima terça-feira ocorrerá às 19h30min (dezenove horas e trinta
minutos) em virtude da visita do Governador Renato Casagrande ao Município. Após e
não havendo nenhum Vereador inscrito, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO
DIA: Na oportunidade, o Sr. Presidente submeteu as votação das indicações em
blocos. Em seguida submeteu em discussão: Indicações n°s 260, 261, 262, 263, 264,
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 e 278/2019. Com uso
da palavra e após cumprimentar a todos, a Vereadora Jaciara Teixeira teceu
comentários pertinentes à indicação de n° 275/2019 de sua autoria juntamente com o
Vereador Jozail do Bombeiro, e disse que foi feito um reparo pelo SAAE, mas quando
recolocaram os bloquetes, realizaram um serviço mal feito e os bloquetes estão
cedendo e aumentando cada dia mais. Destacou ainda a indicação n° 272/2019 de sua
autoria e disse que a partir da sanção da referida Lei, o Município poderia ter
elaborado diversas ações e projetos de arborização e paisagismo na Cidade, pois de
acordo com a Vereadora, a maioria dos Municípios possuem o projeto de arborização
que faz com que seja reduzido o calor e aumenta a ventilação, e São Mateus possui a
Lei mas o Município não cumpre; finalizou solicitando o voto favorável dos demais
Vereadores. Continuou em discussão, e com uso da palavra e após cumprimentar a
todos, o Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira teceu comentários pertinentes
à indicação n°271/2019 de sua autoria e disse que os moradores da referida região
necessitam do transporte coletivo para se deslocarem aos seus locais de trabalho e
que quer propor uma discussão da Viação São Gabriel com os moradores para a
inclusão de mais um horário na referida rota de ônibus para atender as necessidades
dos moradores; finalizou solicitando o voto favorável dos demais Vereadores. Ainda
em discussão, com uso da palavra e após pedir licença das formalidades, o Vereador
Jozail do Bombeiro, teceu comentários pertinentes à indicação n° 277/2019 de sua
autoria e disse que por ser uma ladeira, os veículos passam em alta velocidade, e por
ter um lar dos velhinhos próximo, os mesmos necessitam de sair e correm perigo de
acontecer acidentes; finalizou solicitando o voto favorável dos demais Vereadores. De
imediato o Sr. Presidente submeteu em votação: Indicações n° s 260, 261, 262, 263,
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264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 e 278/2019;
sendo estas aprovadas por unanimidade. Em seguida, submeteu em discussão:
Requerimento n° 030/2019. Com uso da palavra, a Vereadora Jaciara Teixeira que
após pedir licença das formalidades disse que está solicitando que a Prefeitura faça
uma avaliação para saber se o Programa de Recuperação Fiscal trouxe algum
resultado, visto que a ideia seria aumentar a receita do Município; finalizou solicitando
o voto favorável dos demais Vereadores. De imediato, o Sr. presidente submeteu em
votação: Requerimento n° 030/2019; sendo este aprovado por unanimidade. Em
seguida, o Vereador Carlos Alberto solicitou a inclusão do Requerimento n° 031/2019
que solicita: Apresenta o contrato que o Poder Executivo pactuou com a empresa
contratante dos trios elétricos que se apresentaram no carnaval de 2019 em Guriri. De
imediato o Sr. Presidente submeteu em discussão e votação: Requerimento n°
031/2019; sendo este aprovado por unanimidade. Na oportunidade, o Vereador Carlos
Alberto teceu comentários pertinentes ao pedido de caráter de urgência urgentíssima
ao Projeto de Lei Complementar n° 007/2018, do poder Executivo e disse que pela
grandeza do projeto, não é viável realizar a votação em rito de urgência urgentíssima,
mas sim em rito ordinário, no entanto nesta presente Sessão, fica realizada somente a
leitura do projeto. Concedido o uso da fala ao Vereador Francisco Amaro de Alencar
Oliveira, que sugeriu convidar o Secretário de Finanças e equipe no dia da discussão
para melhor orientá-los na hora de decidir o que será melhor para a sociedade. Em
seguida o Sr. Presidente submeteu em discussão em turno único: Projeto de Lei
056/2018, do Poder Legislativo. Com uso da palavra e após pedir licença das
formalidades, o Vereador Jozail do Bombeiro disse que foi inserido no ano anterior,
mas que foi retirado por faltar algumas informações necessárias, e solicitou o voto
favorável dos demais Vereadores, pois de acordo com o mesmo, é necessário
conscientizar os jovens ao combate de violência contra a mulher. Ainda em discussão,
com uso da palavra e após pedir licença das formalidades, a Vereadora Jaciara
Teixeira parabenizou o Vereador pelo projeto e disse que foram discutidos os Planos
Nacionais, Estaduais e Municipais de Educação no ano de 2014 (dois mil e quatorze) e
uma das metas falava-se nas questões de gênero serem discutidas na escola, mas as
pessoas interpretaram equivocadamente onde tiraram toda e qualquer menção da
palavra gênero dos Planos Estaduais e Municipais pois interpretaram de forma que
estavam se tratando da homossexualidade, mas na verdade as questões se tratavam
de como as mulheres são tratadas em relação a violência, assédio e oportunidades de
trabalho. De imediato o Sr. Presidente submeteu em votação em turno único: Projeto
de Lei n° 056/2018 do Poder Legislativo; sendo este aprovado por unanimidade. Em
seguida, o Sr. presidente submeteu em discussão em turno único: Projeto de Lei
008/2019, do Poder Legislativo. Com uso da palavra e após cumprimentar a todos, o
Vereador Paulo Chagas disse que a educação tem que ser libertadora e não
opressora, e o bullyng na escola é uma forma de oprimir a pessoa; disse ainda que o
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bullyng trás um retrocesso na vida escolar do aluno, onde o mesmo não sente nem
vontade de comparecer a escola e no entanto o Projeto de Lei visa combater o bullyng
para melhorar o desempenho dos alunos; finalizou solicitando o voto favorável dos
demais Vereadores. De imediato, o Sr. Presidente submeteu em votação em turno
único: Projeto de Lei 008/2019, do Poder Legislativo; sendo este aprovado por
unanimidade. Em seguida, o Sr. presidente submeteu em discussão e votação em
turno único: Projeto de Lei 009/2019, do Poder Executivo; sendo este aprovado por
unanimidade. Na oportunidade, o Sr. Presidente informou que esta Casa de Leis foi
convidada pelo Tribunal de Contas para o Encontro Regional de Orientação Técnica
Juris – 2019, onde os convida para o seminário de abertura na cidade de Nova
Venécia, e o evento ocorrerá nos dias 06 (seis) de maio à 07 (sete) de junho de 2019
(dois mil e dezenove) no Campus do IFES. COMUNICADO DE LIDERANÇA: Com uso
da palavra, o Vereador Jozail do Bombeiro, informou que a reunião com o SINORTE
para tratar dos assuntos da Rede Cuidar no Município de São Mateus acontecerá no
dia 02 (dois) de abril de 2019 às 13:00h (treze horas) na sede da Rede Cuidar na
cidade de Nova Venécia e todos os Vereadores estão convidados para a 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.
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