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Ata nº 016/2019 da Sessão Ordinária, realizada aos 07 (sete) 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. Na oportunidade, o Sr. Presidente justificou a 

permanência do horário da presente Sessão, visto que na semana anterior ficou 

acordado de começar as 19h:30 (dezenove horas e trinta minutos), mas houve uma 

pequena mudança na agenda do Governador e no entanto a presente Sessão se 

iniciou no mesmo horário. 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. 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° 

150/2019, protocolizado sob o n° 0635/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, 

que encaminha veto 002/2019-vetar totalmente o projeto de lei nº004/2019,datado de 

12 de março de 2019, que “DISPÕE SOBRE A ACESSIBILIDADE ESCOLAR AOS 

ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA NOS 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. Leitura do Veto n° 002/2019 – VETAR TOTALMENTE o PROJETO 

DE LEI Nº004/2019, DATADO DE 12 DE MARÇO DE 2019, que “DISPÕE SOBRE A 

ACESSIBILIDADE ESCOLAR AOS ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU 

MOBILIDADE REDUZIDA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO MUNICÍPIO 

DE SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Leitura do expediente 

OF/PMSM/SMGAB N° 166/2019, protocolizado sob o n° 00688/2019, da Prefeitura 

Municipal de São Mateus, que encaminha Prestação de Contas Anual – Exercício de 

2018, através de 01 (uma) mídia digital, repassado pela OF/PMSM/SMF/CMCG 

Nº126/2019 - Secretaria Municipal de Finanças-Coordenadoria Municipal de 

Contadoria Geral. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 162/2019, 

protocolizado sob o n° 00703/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 

encaminha resposta do Requerimento nº 025/2019, de autoria do Vereador: Carlos 

Alberto e Vereadora Jaciara Teixeira. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 

161/2019, protocolizado sob o n° 0704/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, 

resposta às Indicações nºs 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 252, 253, 

254, 255, 256, 257, 258 E 259/2019 de autoria dos Vereadores: Ajalirio Caldeira, 

Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda Mendonça, Jaciara Teixeira, Jerri 
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Pereira, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB 

N° 170/2019, protocolizado sob o n° 00714/2019, da Prefeitura Municipal de São 

Mateus, que encaminha resposta do Requerimento nº 026/2019, de autoria dos 

Vereadores: Jorge Recla, Ajalirio Caldeira, Antônio Luiuz Cardoso, Carlos Alberto, Jerri 

Pereira e Jozail do Bombeiro e Vereadora Jaciara Teixeira. PODER LEGISLATIVO: 

Leitura do expediente, OF/PMSM/SMGAB Nº170/2019, Câmara Municipal de São 

Mateus, que encaminha resposta de Indicação nº085/2019, de autoria do vereador: 

Jozail do Bombeiro. Leitura do expediente, ofício protocolado sob nº 00675/2019, 

de autoria do Vereador Jorge Recla, solicitando espaço no Pequeno Expediente da 

Sessão Ordinária do dia 07 de Maio de 2019, para que o Srº, CARLOS NUNES 

COELHO JÚNIOR - possa fazer uso da Tribuna Popular, proferir pronunciamento 

sobre “AGÊNCIA DO BANCO DO NORDESTE DE SÃO MATEUS-ES”. Leitura do 

expediente, ofício protocolado sob nº 00716/2019, de autoria do Vereador Aquiles 

Moreira da Silva, solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do 

dia 07 de Maio de 2019, para que o Srº PEDRO CLARINDO – Presidenta da 

Associação de Pescadores e Catadores e Caranguejo e Marisqueiros, possa fazer uso 

da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre “O ANDAMENTO DA 

TRAGÉDIA DO DERRAMAMENTO DA LAMA DA SAMARCO”. Leitura do 

expediente, ofício protocolado sob nº 00717/2019, de autoria do Vereador Doda 

Mendonça da Silva, solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária 

do dia 07 de Maio de 2019, para que o Srº ADERCI DE SENA– Presidente da 

Associação de Pescadores e Artesanais de Campo Grande possa fazer uso da Tribuna 

Popular, para proferir pronunciamento sobre “REFERENTE À COMUNIDADE E 

PETROCITY”.Na oportunidade, o Secretário realizou a leitura do Ofício encaminhado 

ao Sr. Presidete de autoria do Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que diz: 

“Exm° Sr. Presidente venho por meio deste justificar a minha ausência na Sessão 

Ordinária do dia 30 (trinta) de abril de 2019 por motivo de viagem à Montanha para 

acompanhamento de assunto de saúde familiar nos termos da Legislação vigente”.   

Indicações n°s 279 e 280/2019 de autoria do Vereador Ajalírio Caldeira, que solicita: 

Reforma do Prédio da Unidade de Saúde de Nestor Gomes – Km 41, bem como 

construção de varanda para melhor acomodação dos usuários; e Reforma do prédio do 

CEIM Vaversa, situado na Rodovia Miguel Curry Carneiro – KM16, Distrito de Nestor 

Gomes. Indicações n°s 281 e 282/2019 de autoria do Vereador Antônio Luiz Cardoso, 

que solicita: Limpeza do valão que atravessa os bairros Vila Nova, Vila Verde, 

Alvorada e Novo Horizonte; e Substituição das lâmpadas queimadas nos postes 

situados nas ruas do bairro Nova São Mateus. Indicações n°s 283 e 284/2019 de 

autoria do Vereador Aquiles, que solicita: Elaboração de Projeto para construção de 

galeria fluvial no valão que corta a avenida Maria Calixto Conceição (trecho 

compreendido entre o bairros Bonsucesso e Morada do Lago); e Intensificar as ações 

do carro fumacê nos bairros Morada do Lago, Bonsucesso I, II e III. Indicações n°s 
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285 e 286/2019 de autoria do Vereador Carlos Alberto, que solicita: Patrolamento da 

estrada de acesso à Comunidade Candeia (Ferrugem), Distrito de Nativo de Barra 

Nova; e Recapeamento asfáltico de qualidade na Rua Dr. Arlindo Sodré, 

principalmente no trecho compreendido entre Avenida Jones Dos Santos Neves e a 

Rua Ermelindo Carneiro Sobrinho, bem como sinalização com pintura das faixas. 

Indicações n°s 287 e 288/2019 de autoria do Vereador Doda Mendonça, que solicita: 

Ampliação e reforma do Prédio da Unidade de Saúde de Itauninhas; e Perfuração de 

poço artesiano nas proximidades do CRAS (Centro de Referência de Assistência 

Social) Quilombola, localizado na Comunidade Morro da Arara (na rodovia São Mateus 

à Boa Esperança). Indicações n°s 289 e 290/2019 de autoria do Vereador Francisco 

Amaro de Alencar Oliveira, que solicita: Envie ao Poder Legislativo Projeto de Lei 

regulamentando o transporte remunerado privado individual de passageiros (Lei do 

Uber), de acordo com a Lei Federal n° 13.640/2018; e Implantação de usina de 

reciclagem de lixo no Município de São Mateus. Indicações n°s 291 e 292/2019 de 

autoria da Vereadora Jaciara Teixeira que solicita: Instalação de placas indicativas, 

contendo o NOME e CEP, nas Ruas e Avenidas do bairro Vitória; e Reforma geral do 

Mercado Municipal Wilson Gomes, situado no centro da cidade. Indicações n°s 293 e 

294/2019 de autoria do Vereador Jerri Pereira, que solicita: Calçamento da rua 

Amadeu Pião, situada na Comunidade Barra Seca, Distrito de Nativo de Barra Nova; e 

Calçamento da dua Amonária dos Anjos Ferreira Belo, situada na Comunidade Barra 

Seca, Distrito de Nativo de Barra Nova. Indicações n°s 295 e 296/2019 de autoria do 

Vereador Jorge Recla, que solicita: Extensão ou Criação de nova linha de ônibus para 

circular nas principais ruas do Balneário Guriri; 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). Indicações n°s 297 298/2019 de autoria do vereador Jozail do 

Bombeiro que solicita: Elaboração de Projetos para calçamento das ruas e avenidas 

dos Bairros  Bela Vista e Ayrton Senna; e Recuperação da pavimentação asfáltica das 

ruas Horto dos Álamos e Recanto das Iaras (lateral da Petrobras), no bairro Morada do 

Ribeirão. Indicações n°s 299 e 300/2019 de autoria do Vereador Paulo Chagas, que 

solicita: Manilhamento do Valão situado na Rua Milão, no Bairro Vila Nova; e 

Implantação do programa Cesta Verde no Município de São Mateus. Requerimento n° 

032/2019 foi retirado pela autora Vereadora Jaciara Teixeira. Moção n°016/2019 de 

autoria do Vereador Jorge Recla, que solicita: VOTO DE PESAR aos familiares do 

Senhor RIVALDÁVIO MOREIRA DE SOUZA, em virtude do seu falecimento ocorrido 

no dia 14 de abril do corrente ano. DIVERSOS: Leitura do Expediente, Comunicado o 

Senhor Presidente – Jorge Luiz Recla, comunica aos Senhores Vereadores e 

Vereadora, que no dia 20 de Maio (Segunda-Feira) – 14H - a presença do Secretário 

Municipal de finanças FRANCISCO PEREIRA PINTO, nesta Casa de Lei, para 

esclarecer o Projeto 007/2018 – do IPTU. Em seguida o Sr. Presidente passou para 

segunda parte do pequeno expediente e concedeu o uso da fala ao Sr. Carlos Nunes 
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para fazer uso da Tribuna Popular por 10 (dez) minutos. Com uso da palavra e após 

cumprimentar a todos, o Sr. Carlos Nunes falou da presença da instituição bancária 

federal no município, implantada em dezembro de 2012, após a inserção do Norte do 

Estado na área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

– Sudene. Disse que o banco possui cinco agências no Espírito Santo e, de acordo 

com o mesmo, só a agência mateense emprestou R$ 200 milhões em 2018, contra 

R$20 milhões em 2017. Mesmo assim ele considera a procura abaixo do que o Banco 

do Nordeste tende a oferecer. Informou que a economia do ES andou num ritmo menor 

e o banco ainda não consegue fechar muitos negócios, porque ainda muitos 

desconhecem sua existência na cidade. Disse ainda, que o banco foi criado pelo 

Governo Federal em 1957, e surgiu para tentar mudar a realidade da região nordestina 

em relação ao centro-sul do país. Relatou que, quem está na área da Sudene tem no 

FNE a melhor opção para financiar e que aqui no Município de  São Mateus, empresas 

como a Oxford e Volare, por exemplo contaram com os recursos do banco, para se 

instalarem no município. Concedeu um aparte ao Vereador Francisco Amaro de 

Alencar Oliveira, que perguntou ao orador qual era o diferencial do banco em relação 

aos outros, e como resposta o Sr. Carlos Nunes disse que o banco oferece todos os 

serviços como os outros, mas a principal missão é o incentivo ao crédito para os 

produtores rurais e empresas, financiando a atividade produtiva com recursos do 

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), com prazos mais longos e 

isento de IOF. Concedeu um aparte ao Vereador Jorge Recla que sugeriu uma agenda 

da Câmara, Prefeitura e Assenor com o banco do Nordeste, visando a atrair em outros 

estados novos investimentos para São Mateus. Em seguida, o Sr. presidente concedeu 

o uso da palavra ao Sr. Pedro Clarindo para fazer uso da Tribuna popular por 10 (dez) 

minutos. O Sr. Pedro Clarindo, presidente da Associação de Pescadores e Catadores 

de Caranguejo e Marisqueiros do Nativo de Barra Nova, que após cumprimentar a 

todos, reclamou que as comunidades daquela região ainda sofrem os impactos 

socioambientais causados pela lama da Samarco que afetou o ecossistema e a 

biodiversidade ao longo do delta do Rio Doce e do oceano. Informou que o rompimento 

da barragem de Fundão ocorreu no dia 5 de novembro de 2015, em Mariana - MG. 

Disse que Aconteceu um crime da Samarco e até hoje os mesmos não foram 

totalmente reconhecidos; disse ainda que a Fundação Renova, responsável pela 

reparação dos danos, não aparece há oito meses, não vem cumprindo o que foi 

prometido e que Caranguejos e peixes estão morrendo onde tudo isso impactou 

referida área, mas os mesmos dizem que a Comunidade não foi atingida. Concedeu 

um aparte ao Vereador Jerri Pereira que solicitou uma sessão itinerante da Câmara 

Municipal de São Mateus no Nativo de Barra Nova, para ouvir as comunidades 

impactadas e disse que os mesmos debater e marcar uma data para a realização da 

Sessão. Na oportunidade, concedeu um aparte a Vereadora Jaciara Teixeira que 

sugeriu ao parlamentar, Vereador Jerri Pereira, a discussão com os moradores por 
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meio de audiência pública por entender que esta é a melhor dinâmica para atender a 

comunidade. Em seguida, o Sr. Presidente concedeu o uso da fala ao Sr. Alderci de 

Sena, que após cumprimentar a todos, pediu para que seja ampliado o diálogo entre 

Petrocity e a população das localidades impactadas. Disse que os mesmos querem um 

atendimento que possa garantir que a comunidade não seja prejudicada e também 

querem ser reconhecidos como comunidades tradicionais dentro das condicionantes. 

Concedeu um aparte ao Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que informou 

que em conversa com os representantes da Petrocity, os mesmos o informaram que as 

questões ambientais e entre outras questões não dependem somente da empresa, 

mas também do Governo e, no entanto um depende do outro, e que estão estudando 

todas as demandas que a Comunidade apresente para poder resolver da melhor 

forma, mas que o mesmo entende que há necessidade das questões serem discutidas 

e que reconhece a importância das mesmas, e o quanto melhor agilizar todas as 

demandas, melhor será para a população local. Em seguida, o Sr. Presidente passou 

para o GRANDE EXPEDIENTE: Com uso da palavra e pós cumprimentar a todos, o 

Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira teceu comentários pertinentes a 

presença do Governador Renato Casagrande no Município onde o mesmo considerou 

de suma importância para o Município e falou também da indicação n° 289/2019 de 

sua autoria onde o mesmo solicita que o Poder Executivo envie a esta Casa de Leis o 

Projeto de Lei que regulamenta a Lei do Uber, visto que não existe nenhuma Lei 

Municipal em relação aos mesmos. Em seguida e com uso da palavra, o Vereador 

Carlos Alberto que após cumprimentar a todos teceu comentários pertinentes à reunião 

no dia anterior com o Sindicato, e disse que o informado pelo Sindicato é que o 

Prefeito não realizava um reajuste nos salários dos funcionários públicos porque o 

mesmo tentou aumentar a receita, mas que a Câmara derrubou os projetos que ora 

aumentaria a arrecadação do município; no entanto o orador explicou que nos anos de 

2017 e 2018 os mesmos derrubaram alguns projetos porque não beneficiariam os 

moradores do Município, visto que um deles seria o aumento da taxa de iluminação 

pública, mas foi de entendimento dos Vereadores que o aumento da taxa de energia 

só prejudicaria os moradores e aumentaria a renda do Município, por isso os mesmos 

o derrubaram. Disse ainda que com a visita do Governador na cidade, o mesmo pediu 

para que o Governador olhasse com carinho para varias demandas do Município que 

precisam ser sanadas, e disse que continuará legislando e fiscalizando tudo o que for 

realizado no Município; finalizou agradecendo ao espaço concedido. Em seguida, com 

uso da palavra e após cumprimentar a todos, a Vereadora Jaciara Teixeira teceu 

comentários pertinentes os CEIM’s Boa Vista, André Orlandi, Carmelina Rios, Santo 

Antônio onde de acordo com a Vereadora, ambos fazem parte do Programa Nacional 

de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos da Rede Escolar Pública e informou 

que além dos cortes nas universidades, a educação básica também sofreu redução em 

seu orçamento e informou que os locais que sofreram cortes na educação básica 
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sendo eles: Construção das unidades de ensino básico, PRONATEC, bloqueio na 

compra de mobiliários, capacitação dos servidores, EJA, ensino em período integral, 

merenda e transporte escolar. Disse ainda que em uma das falas do Ministro da 

Educação, o mesmo chantageou os Deputados dizendo que: “Se a Reforma da 

Previdência passar talvez retire os cortes”, no entanto a Vereadora considerou uma 

chantagem pelo fato de em seu ponto vista o mesmo querer prejudicar os idosos ou os 

jovens que sonham em ingressar em uma universidade. Em seguida, com uso da 

palavra e após cumprimentar a todos, o Vereador Doda Mendonça teceu comentários 

pertinentes aos projetos e solicitações de sua autoria que foram aprovados e destacou 

também a presença do Governador na Cidade, onde o mesmo considerou de grande 

importância, pois com a visita, os Vereadores puderam apresentar as demandas 

presentes na cidade. Não havendo mais nenhum Vereador inscrito, o Sr. Presidente 

passou para a ORDEM DO DIA: Na oportunidade o Sr. Presidente sugeriu aos demais 

Vereadores que realizassem as votações das indicações em blocos e em seguida 

submeteu em discussão: Indicações n°s 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 

288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 e 300/2019. Com uso da 

palavra, o Vereador Jozail do Bombeiro destacou a indicação de n° 297/2019 de sua 

autoria e disse que o mesmo solicita a elaboração dos projetos de calçamento para os 

referidos bairros, pois de acordo com o Vereador o não calçamento dos bairros é por 

falta de recursos, mas com o Projeto elaborado e aprovado tem como os Vereadores 

correrem atrás do Governo do Estado ou de um órgão maior para atender a sua 

solicitação; continuou sua oratória e destacou a indicação de n° 298/2019 de sua 

autoria e disse que as referidas ruas do Bairro Morada do Ribeirão encontram-se 

esburacadas e a possibilidade de acidentes é muito grande naquele local e solicitou 

urgência por parte do Poder Executivo. Continuou em discussão e com uso da palavra 

a Vereadora Jaciara Teixeira que após cumprimentar a todos, destacou a indicação de 

n° 291/2019 e disse que já realizou a indicação, mas que fez para colocar as placas 

em todos os Bairros do Município e que quando a fez sugeriu ao Município que fizesse 

parceria com as empresas privadas para colocarem propagandas nas placas, no 

entanto reforçou a indicação para o Bairro Vitória, pois é um Bairro que necessita de 

mais urgência; continuou sua oratória e destacou a indicação de n° 292/2019 de sua 

autoria e disse solicitar a reforma porque quando os turistas vêm ao Município 

procuram pelo mesmo e, no entanto o mercado Municipal retrata um pouco da história 

de São Mateus e disse que além de retratar essa história, o mercado não está em 

perfeitas condições principalmente por mexer com alimentos.  Continuou em 

discussão, com uso da palavra e após cumprimentar a todos, o Vereador Paulo 

Chagas destacou a indicação de n° 299/2019 de sua autoria e disse que o referido 

valão causa transtornos a vida dos moradores do bairro; disse ainda sobre a indicação 

de n° 330/2019 de sua autoria e disse que o programa é para dar cestas com 

qualidade para a população com todas as verduras e legumes necessários em sua 
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alimentação. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu em votação: Indicações n°s 279, 

280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 

297, 298, 299 e 300/2019; sendo estas aprovadas por unanimidade. Em seguida, o Sr. 

Presidente submeteu em discussão e votação: Moção n° 016/2019; sendo esta 

aprovada por unanimidade. PROPOSIÇÕES SUJEITAS À DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

Discussão e votação, em Turno Único do Veto n° 001/2019 - “VETAR 

TOTALMENTE O PROJETO DE LEI Nº 003/2019, QUE DISPÕE SOBRE A 

DENOMINAÇÃO DA AVENIDA E DAS RUAS COMUNIDADE DE BARRA SECA, DO 

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” do Poder 

Executivo, com parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos 

Humanos, Cidadania e Redação. Em seguida, o Sr. presidente submeteu em 

discussão em turno único : Veto 001/2019, do Poder Executivo. Com uso da palavra o 

Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira que após pedir licença das 

formalidades, disse que o Jurídico da Prefeitura orientou o Prefeito a vetar o Projeto e 

que cada jurídico entende de uma forma, mas que não significa que o Prefeito teve 

algo contra aos nomes das ruas da Comunidade e nem ao Projeto e que o veto foi 

simplesmente por orientação Jurídica. Continuou em discussão, com uso da palavra e 

após pedir licença das formalidades, o Vereador Jozail do Bombeiro disse que a 

Câmara ao dar parecer favorável a um projeto tem que ser coerente com a legislação, 

e, no entanto solicitou aos demais Vereadores que votassem contrário ao veto. De 

imediato, o Sr. Presidente submeteu em votação em turno único: Veto n° 001/2019; 

sendo este rejeitado por unanimidade. Discussão e votação, em Primeiro Turno o 

Projeto de Emenda a Lei Orgânica n° 001/2019 - “ALTERA A REDAÇÃO DO CAPUT 

DO §1º E SUPRIME O §9º DO ARTIGO 227 DA LEI 001/90 – LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS” do Poder Executivo, com parecer favorável da 

Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação e a 

Comissão de Obras, Urbanismo e Infra - Estrutura Municipal. Em seguida o Sr. 

Presidente submeteu em discussão em primeiro turno: Projeto de Emenda a Lei 

Orgânica n° 001/2019, do Poder Executivo. Com uso da palavra e após pedir licença 

das formalidades a Vereadora Jaciara Teixeira disse que no ano anterior apresentou 

um projeto de alteração a Lei Orgânica onde passava para 60 (sessenta) anos a 

obrigação da gratuidade no transporte público do Município de São Mateus sendo este 

aprovado por esta Casa de Leis, mas a Viação São Gabriel entrou com um processo 

na justiça alegando que o Projeto deveria partir do Poder Executivo e não do Poder 

Legislativo onde conseguiram derrubar o projeto; mas informou que a mesma, 

juntamente com o Conselho Municipal do Idoso, solicitou ao Prefeito para que enviasse 

a referida Lei a esta Casa de Leis, no entanto o mesmo enviou juntamente com outra 

alteração na Lei Orgânica no mesmo artigo; informou que foi aprovada nesta Casa de 

Leis uma Lei Ordinária que se refere à gratuidade para o acompanhante de deficientes 

físicos no transporte público, mas a Lei Orgânica dizia que era proibida a gratuidade 
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para o acompanhante e, no entanto precisou também fazer alteração na Lei Orgânica, 

visto que a mesma é maior que a Lei Ordinária. Explicou que o referido Projeto de Lei 

é uma repetição de projetos ora já discutidos e votados por esta Casa de Leis e que 

agora só está realizando os devidos acertos na Lei Orgânica que foi enviado pelo 

Prefeito. Concluiu sua oratória solicitando o voto favorável dos demais Vereadores 

neste primeiro turno e no segundo turno daqui a 10 (dez) dias. De imediato o Sr. 

Presidente submeteu em votação em primeiro turno: Projeto de Emenda a Lei 

Orgânica n° 001/2019, do Poder Executivo; sendo este aprovado por unanimidade. 

Discussão e votação, em Turno Único do Projeto de Lei n° 001/2019 - “REVOGA 

LEI Nº834/2009 – QUE AUTORIZA A INSERÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL DO EXTREMO NORTE 

CAPIXABA – PRODNORTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” do Poder Executivo, 

com parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, 

Cidadania e Redação. Em questão de Ordem o Vereador Antônio Luiz Cardoso, relator 

do referido projeto, solicitou a retirada do mesmo por duas Sessões. Discussão e 

votação, em Turno Único do Projeto de Lei n° 011/2019 - “INSTITUI NO MUNICÍPIO 

DE SÃO MATEUS A “SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO”, 

CRIANDO O “DIA MUNICIPAL DO AUTISTA” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” do 

Poder Legislativo, Autoria: Jorge Recla, com parecer favorável da Comissão de 

Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Em questão de Ordem, 

o Vereador Jorge Recla, autor do projeto, solicitou a retirada do mesmo por uma 

Sessão. Discussão e votação, em Turno Único do Projeto de Lei n° 012/2019 - 

“INSTITUI O DIA DO TRABALHADOR RURAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO 

MATEUS-ES” do Poder Legislativo, Autoria: Jerri Pereira - com parecer favorável da 

Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Em 

seguida o Sr. Presidente submeteu em discussão e votação em turno único: Projeto de 

Lei n° 012/2019 do Poder Legislativo; sendo este aprovado por unanimidade. 

Discussão e votação, em Turno Único do Projeto de Lei n° 014/2019 - “INSTITUI O 

DIA DO TRABALHADOR DOMÉSTICO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO 

MATEUS-ES” do Poder Legislativo, Autoria: Jerri Pereira - com parecer favorável da 

Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Em 

seguida o Sr. Presidente submeteu em discussão em turno único: Projeto de Lei n° 

014/2019 do Poder Legislativo. Com uso da palavra, o Vereador Francisco Amaro de 

Alencar Oliveira e após pedir licença das formalidades disse que votará seguindo o 

parecer favorável da Procuradoria desta Casa de Leis, mas sugeriu que os Vereadores 

se atentassem mais aos projetos para não acontecer de votar e chegar à Prefeitura e 

ser vetado pelo fato de não competir a Câmara, mas disse que votaria favorável ao 

Projeto. De imediato o Sr. Presidente submeteu em votação em turno único: Projeto de 

Lei n° 014/2019 do Poder Legislativo; sendo este aprovado por unanimidade. 
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Discussão e votação, em Turno Único do Projeto de Lei n° 015/2019  - “DISPÕE 

SOBRE O PROGRAMA WI-FI, NAS PRAÇAS, PARQUES E PONTOS TURÍSTICOS 

DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIOS E 

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” do Poder 

Legislativo, Autoria: Jerri Pereira - com parecer favorável da Comissão de Constituição, 

Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Em seguida, o Sr. Presidente 

submeteu em discussão e votação em turno único: Projeto de Lei n° 015/2019 do 

poder Legislativo; sendo este aprovado por unanimidade. COMUNICADO DE 

LIDERANÇA: Na oportunidade o Sr. Presidente leu o informativo do vereador Aquiles 

que diz “Sr. Presidente venho por meio deste informar a alteração da titularidade dos 

membros do Poder Legislativo no Conselho Nacional da Criança e do Adolescente a 

partir da data de 07 (sete) de maio de 2019. O membro titular passa a ser o Vereador 

Aquiles Moreira da Silva e o membro suplente o Vereador Paulo Chagas. Nestes 

termos aguardamos deferimento”. De imediato o Sr. Presidente deferiu o pedido dos 

Vereadores Aquiles e Paulo Chagas. 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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