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Ata nº 022/2019 da Sessão Ordinária, realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de junho 

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

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

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

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

(Jozail do Bombeiro). O Sr. Presidente convidou o Vereador Paulo Chagas, 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  Leitura das Atas  de nºs  011 e 012/2019 e considerou-as 

aprovadas. 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° 199/2019, protocolizado sob o n° 00934/2019, da 

Prefeitura Municipal de São Mateus, resposta às Indicações nºs  367, 368, 369, 370, 

371,  371,  372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380,381, 382, 383, 384, 385, 386, 

387, e 388/2019  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° 216/2019, protocolizado sob o n° 00933/2019, da 

Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta da indicação nº 

357/2019, de autoria da Vereadora: Jaciara Teixeira. PODER LEGISLATIVO: Leitura 

do Projeto de Lei n° 024/2019, que “DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE 

DISPONIBILIZAR NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO NA INTERNET A LOCALIZAÇÃO 

DE TODAS AS VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIAS E IDOSOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo, 

Autoria: Jerri Pereira. Leitura do Projeto de Lei n° 027/2019, que “DISPÕE SOBRE A 

CRIAÇÃO DO DIA MUNICIPAL DO PROFISSIONAL DA LIMPEZA PÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder 

Legislativo, Autoria: Jorge Recla. Leitura do Projeto de Lei n° 028/2019, que 

“INSTITUI A POLÍTICA DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E INCENTIVA AO USO DA 

BICICLETA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo, Autoria: Jerri 

Pereira. Leitura do expediente, ofício protocolado sob nº 00906/2019, de autoria da 

Vereadora Jaciara Teixeira, solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão 

Ordinária do dia 18 de Junho de 2019, para que os Srª. Luciete Siqueira, membro do 

Comitê Municipal de Educação do Campo de São Mateus, possa fazer uso da Tribuna 

Popular, para proferir pronunciamento sobre a  “RESPEITO DO COMITÊ”. Leitura do 

expediente, ofício protocolado sob nº 00963/2019, de autoria do Vereador Paulo 
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Chagas, solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 18 de 

Junho de 2019, para que o Srº Carlos Sossai, membros do Comitê Municipal de 

Educação do Campo de São Mateus, possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir 

pronunciamento sobre o “RESPEITO DO COMITÊ”. O convidado não se fez presente. 

Leitura do expediente, ofício protocolado sob nº 00969/2019, de autoria do Antônio 

Luiz Cardoso, solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 

18 de Junho de 2019, para que o Srº Marcelo Barreto, Professor da UFES - possa 

fazer uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre a “AGRO MAIS 

2019”. Indicações n°s 411 e 412/2019 de autoria do Vereador Ajalírio Caldeira, que 

solicita: Construção de albergue no município de São Mateus; e Substituição das 

lâmpadas queimadas dos postes situados nas ruas e avenidas do bairro Morada do 

Lago. Indicações n°s 413 e 414/2019 de autoria do Vereador Antônio Luiz Cardoso, 

que solicita: Capina e limpeza geral do cemitério público situado no centro da cidade; e 

Reparo ou substituição das tampas dos bueiros e bocas de lobo situados nas ruas e 

avenidas do bairro Vitória. Indicações n°s 415 e 416/2019 de autoria do Vereador 

Aquiles, que solicita: Reitera a indicação de nº 048/2019, que diz respeito à criação de 

Escolinha de Esportes no bairro Bonsucesso, para competições Interbairros; e Reitera 

a indicação de Nº 071/2019, que diz respeito ao calçamento da Avenida Angelo 

Compri, no Bairro Caiçara (nas proximidades da Igreja Batista do Calvário). 

Indicações n°s 417 e 418/2019 de autoria do Vereador Carlos Alberto, que solicita: 

Substituição das lâmpadas queimadas dos postes situados na rua 52, no bairro Cohab, 

por outras a vapor de sódio VS-250; e Poda das árvores situadas na rua Morobá, no 

bairro Chácara do Cricaré (Inocoop). Indicações n°s 419 e 420/2019 de autoria do 

Vereador Doda Mendonça, que solicita: Aquisição de ambulância para atendimento 24 

horas no bairro Guriri; e Reitera a indicação nº 097/2019, que diz respeito à criação de 

casa de apoio em São Mateus, para atender exclusivamente os pacientes em 

tratamento médico em hospitais especializados, fora do município. Indicações n°s 421 

e 422/2019 de autoria do Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que solicita: 

Elaboração de projeto para extensão de rede elétrica com instalação de postes com 

luminárias nas Avenidas 1, 2 e 4, na Vila dos Pescadores, no Balneário Urussuquara; e 

Patrolamento e aterro das ruas e avenidas do Balneário Urussuquara. Indicações n°s 

423 e 424/2019 de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Calçamento da 

rua Mucurici, no bairro Guriri (até a altura do CEIM André Orlandi Nardoto); e 

Instalação de redutor de velocidade na Avenida José Tozze, no bairro Ideal (em frente 

à Igreja Nossa Senhora de Fátima). Indicações n°s 425 e 426/2019 de autoria do 

Vereador Jerri Pereira, que solicita: Calçamento da rua João Cândido de Jesus, 

situada na Comunidade Barra Seca, Distrito de Nativo de Barra Nova; e Calçamento da 

Rua João Hantequest, situada na Comunidade Barra Seca, Distrito de Nativo de Barra 

Nova. Indicações n°s 427 e 428/2019 de autoria do Vereador Jorge Recla, que 

solicita: Extensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias na Avenida 
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Dom José Dalvit, no bairro Aroeira (trecho compreendido entre o conjunto habitacional 

minha casa minha vida e o ponto final do ônibus nas proximidades do sítio Pink II); e 

Construção de Escola Municipal de Ensino Fundamental no Residencial Village, no 

bairro Litorâneo. Indicações n°s 429 e 430/2019 de autoria do Vereador Jozail do 

Bombeiro, que solicita: Ampliação do prédio, bem como extensão do atendimento 

médico na unidade de saúde do bairro Pedra d’Água; e Construção de unidade de 

saúde no bairro Liberdade. Indicações n°s 431 e 432/2019 de autoria do Vereador 

Paulo Chagas, que solicita: Realização De Casamento Comunitário em Nestor Gomes 

– KM 41, para atender os moradores dos Distritos de Nestor Gomes e Nova Verona; e 

Reforma da ponte localizada no Assentamento Zumbi dos Palmares, Distrito de Nova 

Verona. Requerimento n° 038/2019 de autoria do Vereador Jerri Pereira, que solicita: 

Realização de Sessão Ordinária Itinerante no dia 30 de julho de 2019, nas 

dependências da Escola Comunitária Rural Municipal – ECOM “Maria Francisca Nunes 

Coutinho, situada em Nativo de Barra Nova”. Moção n° 020/2019 de autoria do 

Vereador Jorge Recla, que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO à atleta CARLA 

VANESSA FIGUEIREDO CARREIRO, pela importante atuação nas competições 

Nacionais e Internacionais de artes marciais, representando o município de São 

Mateus. DIVERSOS: Leitura do Expediente CECSM/OF./Nº 020/2019 – protocolizado 

sob o n° 00945/2019 o COMITÊ DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DE SÃO MATEUS, 

solicita ao senhor Presidente dessa Casa de Leis duas indicações de 

representatividades (titular e suplente) para compor o respectivo COMITÊ – O principal 

objetivo desse grupo é promover discussões voltadas para a Educação do Campo em 

sua diversidade e a estruturação de uma proposta de políticas públicas voltadas para 

essa modalidade educacional no município de São Mateus. Ressaltou que no dia 25 

de junho de 2019, acontecerá uma reunião no horário de 08:00h (oito horas)  às 

11:30h (onze e meia), na sala anexa da Igreja São Benedito São Mateus/ES. Em 

seguida o Sr. Presidente submeteu ao Vereador Paulo Chagas como titular e o 

Vereador Ajalirio Caldeira como titular para representar esta Casa de Leis. Em seguida 

o Sr. Presidente passou para a segunda parte do pequeno expediente, e concedeu a 

palavra a Sra. Luciete Siqueira que fez pronunciamentos sobre o Comitê Municipal de 

Educação do campo de São Mateus/ES, em seguida com a palavra a Sra. Luciete 

disse;  Após os agradecimentos, teceu comentários sobre a necessidade de mostrar a 

organização do comitê, disse que é uma organização composta por entidades civis e 

movimentos sociais, poderes públicos e entidades particulares que tratam da educação 

no campo e defende a realidade da mesma, trazendo o reconhecimento das escolas 

do campo, considerando a sua torritoriedade e a identidade. Disse ainda sobre a falta 

de segurança nas escolas do campo e a necessidade de manutenção nas estradas 

para locomoção dos alunos. A Coordenadora disse que o objetivo da luta é manter as 

escolas do campo, e os direitos do aluno quilombola de estudar e ao mesmo tempo 

manter sua identidade na sociedade. E agradece fez agradecimentos. Em seguida com 



191 

 

a palavra, o professor Marcelo Barreto, após agradecimentos, teceu comentários sobre 

a agronomia da região mateense, pediu apoio a esta Casa de Leis, e sobre o evento 

“agromais” na data do dia 29 (vinte e nove) aos 31 (trinta e um) de agosto com 

objetivos de trazer cursos e capacitações para o produtor rural do norte do estado. Em 

seguida o Sr. Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE: com a palavra o 

vereador Paulo Chagas, após os cumprimentos, que teceu comentários sobre a 

importância da educação e o atraso das construções das escolas e também disse 

sobre a infraestrutura das escolas em relação ao conforto dos alunos, disse sobre a 

necessidade de construir um legado para a educação do Município, e agradeceu a 

palavra. Em seguida com a palavra o Vereador Jozail do Bombeiro, que após os 

cumprimentos, disse sobre a importância do vídeo monitoramento nas escolas do 

campo, teceu comentários sobre a obra do US3 e sobre as equipes de trabalho na 

determinada obra, o Vereador também disse sobre a campanha do combate a dengue 

e sobre a saúde da população e a falta de propagação da mídia em relação ao 

combate a dengue, e agradece a palavra. Em seguida com a palavra o Vereador 

Francisco Amaro, após os agradecimentos, parabenizou as falas de Luciete Siqueira e 

do Marcelo Barreto, deu apoio aos objetivos propostos e falou sobre as necessidades 

que aumentam e as necessidades que mudam, o Vereador falou sobre a necessidade 

do planejamento para o interior para atendimento dos moradores daquela localidade. E 

agradeceu a palavra. Em seguida com a Palavra o Vereador Carlos Alberto, após os 

agradecimentos, teceu comentários sobre suas visitas em escolas e creches e sobre o 

descaso em relação às escolas do Município, disse também sobre a necessidade de 

exercer o papel de Vereador, cobrando os atos da administração publica, e agradeceu 

a palavra. Em seguida o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: Na 

oportunidade, sugeriu que as votações das indicações fossem feitas em blocos, e em 

seguida submeteu em discussão e votação: indicações de nºs 411, 412, 413, 414, 415, 

416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 e 

432/2019; sendo estas aprovadas por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente 

submeteu em discussão e votação: requerimento de nº 038/2019, sendo este aprovado 

por unanimidade. Na oportunidade o Vereador Jozail do Bombeiro solicitou a inclusão 

do Requerimento nº 040/2019 de autoria dos vereadores Jozail do Bombeiro, Ajalirio 

Caldeira, Antônio Luiz Carlos, Carlos Alberto e Jorge Recla, que solicita: informe o 

andamento das ações da secretaria de saúde do município de São Mateus, 

considerando os itens relacionados: Plano municipal de saúde atualizado e baseado 

em legislações vigentes; Composição do Conselho Municipal de saúde e conselho 

local de saúde atuante; Percentual de cobertura da atenção básica e ações 

desenvolvidas em saúde para ampliação de equipes de saúde da família; Situação de 

cada unidade de saúde, citando estrutura física, RH e principais processos de 

trabalhos desenvolvidos; Situação epidemiológica em relação aos principais agravos 

em saúde, em especial notificação de Dengue, ZiKa, considerando o plano de ação em 
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saúde para situações de epidemia; Situação do município em relação a Unidade cuidar 

em Nova Venécia, como fluxo, transporte e desafios; Atualização da situação da UPA; 

Vacinação nas unidades de saúde; Programas de reabilitação (fisioterapia); Situação 

da presença de estagiários em unidades de saúde (quantidade de estagiários, carga 

horária e locação); Serviços ofertados e ações desenvolvidas para pacientes 

acamados, idosos, deficientes. Situação atual da obra da US3. Em seguida o Sr. 

Presidente submeteu a discussão em votação, sendo este aprovado por unanimidade. 

Em seguida o Sr. Presidente submeteu em discussão: Moção de nº 020/2019.Com a 

palavra o Vereador Jorge Recla teceu comentários sobre que esta Casa de Leis 

custeará a viagem da atleta e que a secretaria de Esportes estará bancando para que 

a Sra. Carla possa competir e representar o Município Mateense. Em seguida Sr. 

presidente submeteu em votação a Moção 020/2019, sendo esta aprovada por 

unanimidade. Com o uso da palavra a Sra. Carla Vanessa com a palavra, deu os 

agradecimentos. COMUNICADO DE LIDERANÇA: 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 

 

 

 


