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Ata nº 031/2019 da Sessão Ordinária, realizada aos 13 (treze) dias do mês de agosto 

de 2019 (dois mil e dezenove), às 18:00h (dezoito horas), Reuniu-se na Câmara 

Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo, situada na Av. Dom José Dalvit 

100, Blocos 11 e 12 – Bairro Santo Antônio, sob a Presidência do Sr. Vereador  Jorge 

Luiz Recla de Jesus (Jorge Recla), e Secretariado pelo Sr. Vereador Jozail Fugulim 

(Jozail do Bombeiro). O Sr. Presidente convidou a Jaciara Teixeira, para que efetuasse 

a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 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  

a Leitura da Ata nº 013/2019, 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° 288/2019, protocolizado sob o n° 001188/2019, da Prefeitura Municipal de São 

Mateus, que encaminha o Projeto de Lei n° 018/2019. Discussão e votação, do 

pedido em caráter de “Urgência Urgentíssima”, ao Projeto de Lei n° 018/2019, do 

Poder Executivo, de acordo com o § 2° do art.50 da Lei Municipal n° 001, de 05 de 

abril de 1990 – Lei Orgânica Municipal. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 

302/2019, protocolizado sob o n° 001257/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, 

resposta às Indicações nºs 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 

556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563 e 564/2019 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, Jozail do Bombeiro e 

Paulo Chagas. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 324/2019, protocolizado 

sob o n° 001258/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, resposta às Indicações 

nºs 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 

582, 583, 584, 585 e 586/2019 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, Jozail do Bombeiro e Paulo 

Chagas. PODER LEGISLATIVO: Leitura do expediente, ofício protocolado sob n° 

001229/2019, de autoria do Vereador Ajalirio Caldeira solicitando espaço no Pequeno 

Expediente da Sessão Ordinária do dia 13 de agosto de 2019, para que o Sr° FÁBIO 

PARTELLI , possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre “ 

8º SIMPÓSIO DO PRODUTOR DE CONILON EM SÃO MATEUS”. Leitura do 

expediente, ofício protocolado sob n° 001230/2019, de autoria do Vereador Jorge 

Recla, solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 13 de 

agosto de 2019, para que o Sr° ADENILSON VIANA NERY, possa fazer uso da Tribuna 

Popular, para proferir pronunciamento sobre O PROJETO DE LEI Nº 055/2019 QUE 
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DENOMINA A RUA 3 (TRÊS), NO BAIRRO FORNO VELHO COMO “AVENIDA NERIN 

JOSÉ NERY”. Leitura do expediente Projetos de Decreto Legislativo n°s 029, 030 e 

031/2019, que “Concede título de CIDADÃO MATEENSE”. Autoria: Aquiles. Leitura do 

expediente Projeto de Decreto Legislativo n°s 032/2019, que “Concede título de 

CIDADÃO MATEENSE”. Autoria: Mesa Diretora. . Leitura do expediente Projetos de 

Decreto Legislativo n°s 033, 034 e 035/2019, que “Concede título de CIDADÃO 

MATEENSE”. Autoria: Carlos Alberto. Leitura do expediente Projetos de Decreto 

Legislativo n°s 036, 037 e 038 /2019, que “Concede título de CIDADÃO MATEENSE”. 

Autoria: Doda Mendonça. Leitura do expediente Projetos de Decreto Legislativo n°s 

039, 040 e 041 /2019, que “Concede título de CIDADÃO MATEENSE”. Autoria: Paulo 

Paschoal Chaga. Leitura do expediente Projetos de Decreto Legislativo n°s 042, 043 

e 044 /2019, que “Concede título de CIDADÃO MATEENSE”. Autoria: Jaciara Teixeira. 

Leitura do expediente Projetos de Decreto Legislativo n°s 045, 046 e 047/2019, que 

“Concede título de CIDADÃO MATEENSE”. Autoria: Ajalirio Caldeira. Leitura do 

expediente Projetos de Decreto Legislativo n°s 048, 049 e 050/2019, que “Concede 

título de CIDADÃO MATEENSE”. Autoria: Jozail do Bombeiro. Leitura do expediente 

Projetos de Decreto Legislativo n°s 051, 052 e 053/2019, que “Concede título de 

CIDADÃO MATEENSE”. Autoria: Antônio Luiz Cardos. Leitura do expediente Projetos 

de Decreto Legislativo n°s 054, 055 e 056/2019, que “Concede título de CIDADÃO 

MATEENSE”. Autoria:Jorge Recla. Leitura do expediente Projetos de Decreto 

Legislativo n°s 057, 058 e 059/2019, que “Concede título de CIDADÃO MATEENSE”. 

Autoria:Francisco Amaro de A. Oliveira. Leitura do expediente Projetos de Decreto 

Legislativo n°s 060, 061 e 062/2019, que “Concede título de CIDADÃO MATEENSE ”. 

Autoria: Jerri Pereira. Leitura do expediente Projetos de Decreto Legislativo n°s 063, 

064 e 065/2019, que “Concede título de CIDADÃO MATEENSE”. Autoria: Mesa 

Diretora. Leitura do expediente Projetos de Decreto Legislativo n°s 066/2019, que “ 

Medalha  de Honra ao Mérito  “ADOLPHO CASSOLI FILHO” . Autoria: Mesa Diretora. 

Leitura do expediente Projetos de Decreto Legislativo n°s067/2019, que “Medalha  

de Honra ao Mérito “MARILANDI SOUZA MATHIAS”. Leitura do expediente Projeto 

de Decreto Legislativo n°s 068/2019, que “Medalha de Honra ao Mérito 

“ZOROASTRO VALERIANO”. Leitura do expediente Projeto de Decreto Legislativo 

n°s 069/2019, que” Medalha de Honra ao Mérito     “JOÃO MIGUEL JOGAIB”. Leitura 

do expediente Projeto de Decreto Legislativo n°s 070/2019, que “Medalha de Honra 

ao Mérito “ERMELINDO CARNEIRO SOBRINHO”“. ““Leitura do expediente 

Projetos de Decreto Legislativo, n°s 071/2019, que” Medalha de Amigos de São 

Mateus”, Leitura do expediente Projetos de Decreto Legislativo n°s 072/2019, que “ 

Medalha  de Honra ao Mérito “DR. LOBATO”. PROPOSIÇÃO: Indicações de nºs 587 

e 588/2019 de autoria do Vereador Ajalirio Caldeira, que solicita: Construção de redutor 

de velocidade nas Ruas Sócrates e São Domingos, situadas na comunidade Santa 

Maria, Distrito de Itauninhas; e Reforma da Escola Pluridocente Municipal „Militino 
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Carrafa‟, situada na comunidade Km 13, Distrito de Nestor Gomes. Indicação de nºs 

589 de autoria do Vereador Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Fiscalização do 

cumprimento, pelo proprietário do terreno situado na lateral da Rodovia Othovarino 

Duarte Santos, no Bairro Universitário, sentido Guriri-Centro, dos dispositivos dos 

Artigos 16 e 17, da Lei N° 948/2010 – Código de Posturas do Município de São 

Mateus-ES, que dizem respeito à limpeza de terrenos situados no perímetro urbano; e 

590/2019 Pavimentação asfáltica da rodovia ES-010, trecho compreendido entre o 

trevo da rodovia ES-315 até a Comunidade São José, Distrito de Nativo de Barra 

Nova. Que na oportunidade solicitou sua retirada. Indicações de nºs 591 e 592/2019 de 

autoria do Vereador Aquiles, que solicita: Implantação de academia popular ao ar livre 

nas proximidades da unidade de saúde “Verônica Favalessa Pestana”, no bairro 

Vitória, com a devida orientação técnica, sobretudo às pessoas idosas; e Calçamento 

da Avenida Maria Elisa Rios, localizada no bairro Ayrton Senna, Município de São 

Mateus-ES. Indicações de nºs 593 e 594/2019 de autoria do vereado Carlos Alberto, 

que solicita: Recapeamento asfáltico da rua Coronel Cunha Júnior, situada no Centro 

da cidade; e Criação de ponto de ônibus e construção do respectivo abrigo com 

acessibilidade na Rodovia Othovarino Duarte Santos, sentido São Mateus-Guriri (em 

frente a Unidade de Pronto Atendimento Dr. Mariano da Cunha Coutinho). Indicações 

de nºs 595 e 596/2019 de autoria do Vereador Doda Mendonça, que solicita: Limpeza e 

retirada de entulho da Rua Estrela, situada no Bairro Vitória; e Contratação de Médico 

Neuropediatra para atendimento na rede pública do município. Indicações de nºs 597 

e 598/2019 de autoria do Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que solicita: 

Reabertura da estrada situada na Comunidade Córrego do Aterro – Km 41, Distrito de 

Nestor Gomes; e Realização de serviços para melhoria do campo de futebol situado na 

Comunidade Córrego do Aterro – Km 41, Distrito de Nestor Gomes. Indicações de nºs 

599 e 600/2019 de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Ajuizamento de 

Ação Judicial questionando possíveis irregularidades no Contrato 037/2016 de 

concessão do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros entre o 

Município e a Viação São Gabriel, assim como o Edital de concorrência pública que lhe 

deu origem; e Construção de píeres para ancoragem de barcos pesqueiros no rio São 

Mateus. Indicações de nºs 601 e 602/2019 de autoria do Vereador Jerri Pereira, que 

solicita: Reitera a indicação nº 190/2019, que diz respeito à construção de prédio para 

instalação da Escola Pluridocente Municipal „Campo Grande de Baixo‟, Distrito de 

Nativo de Barra Nova; e Ampliação e reforma da unidade de saúde localizada na 

Comunidade Campo Grande. Indicações de nºs 603 e 604/2019 de autoria do 

Vereador Jorge Recla, que solicita: Implantação de Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) no bairro Vila Nova; e Implantação de Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS) no bairro Aroeira. Indicações de nºs 605 e 606/2019 de 

autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, que solicita: Revitalização do campo de 

futebol situado no bairro Porto; e Instalação de redutores de velocidade na Avenida 
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Amocim Leite, no bairro Aviação (nas imediações da Escola Master). Indicações de 

nºs 607 e 608/2019 de autoria do Vereador Paulo Chagas, que solicita: Construção de 

abrigo nos pontos de ônibus situados na Rua Universo, no Bairro Vitória, 

principalmente em frente à Quadra Poliesportiva „Antônio Rocha‟; e Reitera a indicação 

nº 086/2019, que diz respeito à construção de viveiro municipal na região dos 

quilômetros, para atender os Distritos de Nestor Gomes e Itauninhas. DIVERSOS: 

Leitura do Expediente OF.APAE/ CIRCULAR 001/2019 –  CAEE – Centro de 

Atendimento Educacional Especializado “Lizete Conde Rios Cavalcante”,  Todo mês de 

agosto as APAES do Brasil comemora a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência 

Intelectual e Múltipla, neste ano o tema será: „FAMÍLIA E PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA: PROTAGONISTAS NA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS”. Abriremos a semana com uma caminhada de mobilização e 

conscientização da sociedade com usuários e seus familiares que será no dia 21 de 

agosto (quarta-feira)  saindo da APAE às 08:00 da manhã, passando pelo centro e 

retornando a APAE. Convidamos a todos a participarem conosco deste evento. De 

imediato o Sr. Presidente submeteu em discussão e votação o rito do Projeto de Lei 

n° 018/2019 – que “DISPÕE SOBRE BARRAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE 

ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CRIA O PROGRAMA BARRAGEM LEGAL 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Executivo. Na oportunidade o Vereador 

Amaro teceu comentários no intuito de reforçar há um tempo atrás a vereador Jaciara 

solicitou uma indicação para que o projeto fizesse parceria com os pequenos 

agricultores, para que pudesse legalizar uma barragem dentro de suas terras, disse 

sobrea importância do projeto, encerrando a fala. De imediato o Vereador Jozail do 

Bombeiro disse sobre a relevância do projeto e pediu para que os colegas 

acompanhassem com o voto. Em seguida o Sr. presidente submeteu em votação o rito 

do Projeto de Lei n° 018/2019, 2019 – que “DISPÕE SOBRE BARRAMENTO PARA 

ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CRIA O 

PROGRAMA BARRAGEM LEGAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder 

Executivo. Sendo este aprovado por unanimidade. Na oportunidade o Sr. Presidente 

leu o pedido do Srs. Vereadores: Ajalirio caldeira, Aquiles, Jozail do Bombeiro, Antonio 

Luiz Cardoso, Fracisco Amaro de A. Oliveira, Jerri Pereira, Doda Mendonça e Paulo 

Chagas, que requerem que seja incluída na Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 

13 de agosto do corrente ano, para votação de imediato do seguinte; Projeto de 

Emenda da Lei Orgânica nº 001/2019 que “SUPRIME O INCISO V DO ARTIGO DA 

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 

DATADA DE 05 DE ABRIL DE 1990, do Poder Legislativo. E imediato o Sr. Presidente 

suspendeu a sessão para que as comissões pudessem proferir seus pareceres. 

Retomada a sessão o Sr. Presidente retirou da Ordem do Dia o Projeto de Emenda da 

Lei Orgânica nº 001/2019 que “SUPRIME O INCISO V DO ARTIGO DA LEI 

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
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DATADA DE 05 DE ABRIL DE 1990, do Poder Legislativo; pela falta de parecer das 

comissões. Em seguida o Sr. Presidente declarou reaberto os trabalhos e declarou 

retirada da Ordem do Dia sem parecer das comissões pertinentes o Projeto de 

Emenda da Lei Orgânica nº 001/2019, em seguida o Sr. Presidente declarou retirada 

da Ordem do Dia sem parecer das comissões pertinentes o Projeto de Lei 013/2019. 

De imediato o Sr. Presidente passou para a segunda parte do Pequeno Expediente e 

concedeu o uso da fala ao Sr. Fabio Partelli para fazer uso da tribuna popular, que 

após cumprimentar a todos, teceu comentários sobre o 8º Simpósio do Produtor de 

Conilon em São Mateus, disse ainda sobre relevâncias e expansão da Universidade 

CEUNES, disse sobre os problemas de produção e os problemas em relação aos 

preços enfrentados, disse também os temas que serão explorados no referido 

Simpósio, tanto no turno da manhã quanto nos turnos da tarde, falou também sobre a 

importância de levar o conhecimento as pessoas presentes tanto na área de saúde, de 

engenharia e agricultura, o orador falou também sobre a universidade que mais publica 

artigos em relação a agricultura no mundo é a Universidade do Estado do Espirito 

Santo, devido a grande massa de capacitação do professores. E encerrou a sua fala. 

Em seguida o Sr. Presidente concedeu o uso da fala ao Sr. Adenilson Viana Nery, que 

após cumprimentar a todos, abriu sua fala com a leitura da bíblia, em seguida teceu 

comentários sobre as qualidades de seu pai e seus grandes feitos em vida, disse ainda 

sobre a importância do seu pai ser lembrado por todos através de suas boas atitudes. 

E encerrou a fala. Em seguida o Sr. Presidente passou para o GRANDE 

EXPEDIENTE: Com o uso da palavra o Vereador Amaro, que após cumprimentar a 

todos, disse sobre determinado cidadão que tem feito o uso das redes sociais se 

referindo ao um Projeto de Lei desta Casa fazendo acusações e difamações aos 

Vereadores desta Casa de Leis, disse ainda que tomará as providencias de acordo 

com a lei; disse também sobre a discussão do Projeto que irá completar 3 (três) 

meses, falou sobre a soberania do Plenário e que acharam por bem não por o projeto 

em pauta; disse que está errado a decisão devido a soberania do Plenário, disse que 

existem vários erros no projeto, primeiro disse o não cumprimento do prazo; os erros 

da inclusão e logo após a retirada, depois disse sobre as brigas em excesso, pediu 

para que os projetos fossem apreciados mesmo que os mesmos sejam rejeitados, na 

oportunidade o Procurador desta Casa de Lei o Sr. Marcelo Pichara em resposta ao 

Vereador Francisco Amaro disse que o que consta é ao (90 noventa) dias de tramite, 

ocorreu que o tempo de solicitação feita ao prefeito não conta tais dias nos prazo; 

disse ainda que houve requerimento sobre a inclusão na ordem do dia, disse ainda que 

o Sr. Presidente não pode colocar um projeto em votação em o parecer das 

comissões, e encerrou a fala. Em seguida o Sr. Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador Aquiles, que após cumprimentar a todos, disse sobre a pavimentação da Av. 

Dom José Dalvit, e fez os devidos agradecimentos e encerrou a fala. De imediato o Sr. 

Presidente concedeu a fala ao Vereador Carlos Alberto, que após cumprimentar a 
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todos, teceu comentários em relação ao Jornal da Tribuna que publicou que o 

Município de São Mateus é o que mais gasta, disse ainda que os motoristas e 

proprietários de ônibus que fazem transportes escolares estão com 3 (três) meses de 

salário atrasado, disse ainda que o Sr. Prefeito pediu mais 20% (vinte por cento) de 

suplementação em cima de um orçamento de quase 300 (trezentos) milhões disse que 

é mais 60 (sessenta) milhões que a população vai pagar, falou que a Câmara pode 

autorizar como também pode não autorizar e que o município tem muito dinheiro e é 

mal gerido porque é gasto com festas, trios, bandas e tendas, disse que em Guriri se 

gasta milhões onde se tem calçamento pronto ao contrário do município onde tem ruas 

com lâmpadas queimadas, escolas e creches caindo aos pedaços e ainda quer ias 

20% (vinte por cento), o Vereador falou que fala e prova; que determinado funcionário 

público do município de São Mateus recebeu esse ano que trabalha na Secretaria de 

Administração da Prefeitura Municipal com o salário de R$ 1.934,65 (mil e novecentos 

e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) recebeu de férias no mês de abril 

de 2019 (dois mil e dezenove) a bagatela de 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil 

reais) que o município pagou em duas parcelas de 81.031,00 (oitenta e um mil e trinta 

e um reais); falou de outro funcionário de um salário de R$ 5.000 (cinco mil reais) 

recebeu de férias a bagatela de 26.000,00 (vinte e seis mil reais), disse que isso é o 

que conseguiu identificar dentro de um quadro de 4.000 (quatro mil) funcionários, disse 

ainda que é por este motivo que falta o dinheiro para comprar o remédio de uso 

continuo que as pessoas vão procurar na farmácia e não encontra e por este motivo é 

que as crianças na creche tem macarrão e feijão, mas não carne, nem frango e peixe, 

escolas com tratamento diferenciado, umas recebem e outras não, o orador falou ainda 

que nós (vereadores) somos pagos para esta finalidade, e que tem gente que não 

aceita ser fiscalizado, disse também que o prefeito comprou neste ano 1.495.000,00 

(um milhão e quatrocentos e noventa e cinco reais) de livros e que daqui a dez anos 

terão de ser queimados pois não terão mais serventia, o vereador disse que fez a 

denuncia no Ministério Público e pediu uma investigação, pois chegou ao seu 

conhecimento que os livros estão superfaturados e que o Prefeito levou 300.000,00 

(trezentos mil reais) por fora, o vereador teceu comentários sobre sua candidatura e 

disse que se vir novamente ele vencerá, pois sabe que te existem pessoas que 

querem pessoas sérias na frente do poder legislativo, disse ainda que está 

acostumado a ser vaiados pelos fracos e incompetentes, falou também que no ano de 

2020 estará nesta Casa de Leis e “doa a quem doer”, disse que é muito bem pago 

para fiscalizar e denuncias os desmandos de dentro do governo, disse que vem pedir 

em nome da Comunidade da Barra Seca que seus moradores estão abandonados e 

citou a “falta de dinheiro” para cuidar dos moradores e só tem dinheiro para as festas 

como a festa da cidade onde será gasto 8 milhões de reais, e para as outras áreas 

como da saúde está sem dinheiro e a população sem qualidade de vida, falou também 

sobre a proprietária da empresa e do secretário da empresa para fazer a 
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terraplanagem na avenida Dom José Dalvit, disse ainda que o serviço não tem tido 

qualidade, pois jogaram as falto em cima de asfalto, disse que primeira chuva torrencial 

nos município a agua entrará nas casas, disse ainda que “essa é a verdade e doa a 

quem doer” o vereador teceu comentários sobre a conversa que teve com o Vereador 

Jerri Pereira e o seu comprometimento com a comunidade e com o povo de São 

Mateus, disse ainda que a obrigação é do Prefeito e não do Vereador, falou também 

sobre as calunias liberadas através das redes sociais e disse ser um absurdo e 

encerrou a fala. De imediato o Sr. Presidente concedeu a fala ao Vereador Paulo 

Chagas que após cumprimentar a todos, sobre a necessidade de investir na educação 

do campo, disse também sobre a importância do simpósio e da relevância do café 

conilon, disse ainda que “enquanto a cidade dorme o campo trabalha”, falou sobre a 

esperança de ver o capo se unindo com a cidade, falou também sobre o 5º Seminário 

da Educação do Campo na Sede do Território de Cidadania em defesa da humanidade 

com menos desprezo e “falcatruas” do governo, disse ainda que os vereadores 

representam 130.000 (cento e trinta mil) mil habitantes e não somente uma 

comunidade, falou também que está para servir e não para ser servido. E encerrou 

fala. Em seguida o Sr. Presidente delegou ao Vereador Jerri Pereira para que o 

mesmo acompanhasse a comunidade de Barra Seca juntamente com a procuradoria 

junto ao Ministério Publico para tomar as devidas providencias. ORDEM DO DIA: Na 

oportunidade o Sr. Presidente sugeriu que a votação das indicações fosse feitas em 

blocos e em seguida, submeteu em discussão: Indicações de nºs 587, 588, 589, 591, 

592 , 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607 e 

608/2019. Com o uso da palavra a Vereaora Jaciara Teixeira, teceu comentários sobre 

a indicação de nº 599/2019 sobre uma ação judicial já citada, para a finalidade de 

questionar as irregularidades da empresa Viação São Gabriel, disse ainda que gostaria 

que esta Casa de Leis fosse a autora da denuncias e em caso de possiblidade ela 

mesmo fará. Disse ainda sobre a indicação 600/2019 sobre o pedido dos pescadores 

em relação à construção de um píer, para que eles tenham mais condições de 

estacionar os barcos. Com o uso da palavra o Vereador Paulo Chagas, teceu 

comentários sobre a indicação de nº 608/2019 em relação à importância que diz a 

respeito de um viveiro municipal na região dos quilômetros. De imediato o Sr. 

Presidente submeteu em votação: Indicações de nºs 587, 588, 589, 591, 592 , 593, 

594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607 e 608/2019. 

Sendo estas aprovadas por unanimidade. Na oportunidade o Vereador Jozail do 

Bombeiro, solicitou a inclusão do Requerimento de nº 046/2019 que solicita: Que 

convoque os secretários municipais das pastas de assistência social, sra. Marinalva 

Broedel, da saúde Sr. Henrique Luiz Follador, de esporte, sr. Jasson Barbosa Barcelos 

Filho, e de Cultura, Sra. Domingas dos Santos Dealdina, para comparecerem na 

segunda-feira, dia 19 de agosto do 2019, nesta Casa de Leis, no horário das 16 horas, 

para atender ao debate do assunto referente à segurança pública. De imediato o Sr. 
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Presidente submeteu em discussão e votação o Requerimento de nº 046/2019, sendo 

este aprovado por unanimidade. Em seguida, o Vereador Carlos Alberto solicitou que 

fosse feita a inclusão do Requerimento nº 047/2019, que solicita: Convocar os 

secretários municipais das pastas de administração, Sr. Felipe Ferreira dos Santos, e 

de finanças, Sr. Francisco Pereira Pinto, para comparecerem à Sessão Ordinária do 

dia 03 de setembro de 2019, nesta Casa de Leis, no horário das 18h (dezoito horas), 

para prestarem esclarecimentos sobre os altos salários pagos a dois servidores da 

prefeitura municipal de são Mateus-Es. Na oportunidade o Vereador Amaro teceu 

questionamentos sobre o Requerimento 047/2019, disse ainda que não tem tempo 

para os secretários falarem todo o processo administrativo, e disse ainda que vota 

contra o Requerimento, e fez o convite através de oficio para que os secretários 

compareçam nesta Casa de Leis, encerrou a fala. De imediato o Sr. Presidente 

submeteu em discussão e votação o requerimento de nº 047/2019, sendo este 

rejeitado por 06 (seis) votos contrários, pelos Vereadores Antônio Luiz Cardoso, 

Aquiles, Doda Mendonça, Paulo Chagas, Francisco Amaro de A. Oliveira e Jaciara 

Teixeira e 4 (quatro) votos favoráveis dos Vereadores Jerri Pereira, Carlos Alberto, 

Jozail do Bombeiro e Ajalirio Caldeira. Na oportunidade o Vereador Amaro disse que 

os Vereadores que rejeitaram convidam os secretários de finanças e administração 

para esclarecimentos nas comissões no dia 26 de agosto. Em seguida o Sr. Presidente 

submeteu em discussão em turno único: Projeto de Lei n° 055/2019 - DENOMINA A 

ATUAL AVENIDA 03, SITUADA NO BAIRRO FORNO VELHO DE “AVENIDA NERIN 

JOSÉ NERY”, do Poder Legislativo, Autoria: JORGE Recla, com parecer favorável da 

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

oportunidade o Vereador Jorge Recla teceu as homenagens a família do Sr. Nerin José 

Nery e encerrou a fala. Em seguida o Vereador Francisco Amaro, disse sobre em 

poucas palavras sobre um dos filhos do Sr. Nerin, e falou que a família é comparada 

uma arvora de bons frutos para todos, e encerrou a fala. Em seguida o Sr. Presidente 

submeteu em votação em turno único: Projeto de Lei nº 055/2019, do Poder 

Legislativo, autoria Jorge Recla; Sendo este aprovado por unanimidade. 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                   CARLOS ALBERTO GOMES ALVES 
               Presidente                                                            Vice-Presidente 
 
 
    JOZAIL FUGULIM                                            AQUILES MOREIRA DA SILVA 
        1° Secretário                                                                2° Secretário 


