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Ata nº 009/2019 da Sessão Ordinária, realizada aos 19 (dezenove) dias do mês de 

março 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 Vereador Sr. Jorge 

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

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

que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. DO PEQUENO EXPEDIENTE 

o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que efetuasse a chamada dos Srs. 

Vereadores, para verificação do Quórum legal, 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 ato contínuo 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° 092/2019, protocolizado sob o n° 0377/2019, da Prefeitura 

Municipal de São Mateus, que encaminha resposta do Requerimento nº 006/2019, de 

autoria do Vereador: Carlos Alberto, onde o chefe do Poder Executivo Municipal 

solicita a dilatação de prazo para apresentar resposta ao requerimento supracitado.  

Na oportunidade, o Vereador Carlos Alberto informou que o referido Ofício solicita a 

dilatação de prazo para apresentar resposta do Requerimento n° 006/2019 de sua 

autoria, onde o Prefeito solicitou o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para entregar a 

documentação, pois o mesmo ainda não realizou todos os pagamentos e no entanto o 

Vereador concedeu mais 30 (trinta) dias, visto que já concedeu 15 (quinze) dias 

quando solicitou no Requerimento. PODER LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Lei 

n° 006/2019, que “DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE CONDENADOS PELA LEI 

FEDERAL MARIA DA PENHA, DE ASSUMIREM CARGOS COMISSIONADOS, BEM 

COMO SEREM CONTRATADOS, PRESTAREM SERVIÇOS OU RECEREM 

INCENTIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder 

Legislativo, Autoria: Jerri Pereira. Leitura do Projeto de Decreto Legislativo n° 

027/2019, que “INSTITUI NO ÂMBITO MUNICIPAL A HONRARIA POLICIAL 

DESTAQUE DO ANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo, Autoria: 

Jerri Pereira. Leitura do expediente protocolizado sob nº 414/2019, datado do dia 

18/03/2019, da Vereadora Jaciara Teixeira informando a essa Casa de Leis atestado 

médico de acompanhante para que seja abonada ausência no período que 

corresponde o dia 12 de março do corrente. Leitura do expediente, ofício protocolado 

sob nº 416/2019, de autoria do Vereador Ajalírio Caldeira, solicitando espaço no 

Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 19 de março de 2019, para que o Sr. 

DANIEL GONÇALVES – Presidente do Partido Verde no Município de São Mateus - 

possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre o Meio 

Ambiente. Leitura do expediente, ofício protocolado sob nº 418/2019, de autoria do 
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Vereador Jozail do Bombeiro, solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão 

Ordinária do dia 19 de março de 2019, para que o Sr. EDVALDO PERNANHAME – 

Membro do Sindicato Rural no Município de São Mateus possa fazer uso da Tribuna 

Popular, para proferir pronunciamento sobre o “Endividamento do Produtor Rural e 

Construção de Barragens”. Indicações n°s 132 e 133/2019 de autoria do Vereador 

Ajalírio Caldeira, que solicita: Extensão de rede elétrica e colocação de poste com 

luminárias no entroncamento da rua São Pedro com a Avenida Santo André, no bairro 

Morada do Lago; e Calçamento da Rua São Pedro, situada no bairro Morada do Lago. 

Indicações n°s 134 e 135/2019 de autoria do Vereador Antônio Luiz Cardoso, que 

solicita: Instalação de toldos nas janelas do CEIM Andorinhas, situado no bairro 

Cacique; e Abertura de rua ligando o bairro Alvorada à lateral da Rodovia BR 101. 

Indicações n°s 136 e 137/2019 de autoria do Vereador Aquiles, que solicita: 

Disponibilizar servidor da Guarda Patrimonial de São Mateus para controle dos 

veículos, nos dias de feira livre que acontecem às quartas-feiras na Avenida João 

Batista Crespo (nas imediações da EMEF Dora Arnizaut Silvares – CAIC e Unidade 

Básica de Saúde „Verônica Favalessa Pestana‟); e Construção de banheiro com 

fraldário no térreo da EMEF Dora Arnizaut Silvares – CAIC, para atender as crianças 

com necessidades especiais. Indicações n°s 138 e 139/2019 de autoria do Vereador 

Carlos Alberto, que solicita: Reforma do muro do CEIM „Paulo Freire‟, situado no bairro 

Vila Verde; e Alterar o itinerário da linha Vila Verde/SEAC/Nova Era, para que os 

ônibus passem pelo interior do bairro São Benedito – Rodocon (ida e volta), 

adequando-o aos respectivos horários. Indicações n°s 140 e 141/2019 de autoria do 

Vereador Doda Mendonça, que solicita: Implantação de sistema de tempo integral no 

CEIM do bairro Vila Nova; e Interceder à empresa Viação São Gabriel para criação de 

linha de ônibus para circular na Rua Alberto Sartório, no bairro Carapina. Indicações 

n°s 142 e 143/2019 de autoria do Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que 

solicita: Calçamento das Ruas Élcia Toscano e Theotônio Pastorini, situadas no bairro 

Jacqueline; e Extensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias na 

comunidade Ponta, Distrito de Nativo de Barra Nova. Indicações n°s 144 e 145/2019 

de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Construção de rampas fixas de 

acessibilidade em diversos pontos na Praia de Guriri; e Substituição das lâmpadas 

queimadas dos postes situados na Avenida João XXIII. Indicações n°s 146 e 147/2019 

de autoria do Vereador Jerri Pereira, que solicita: reforma do prédio da Escola 

Comunitária Rural Municipal – Ecorm „MARIA Francisca Nunes Coutinho, situada em 

Nativo de Barra Nova; e Pavimentação da Rua Jairo Mendonça Bahia, que interliga os 

bairros Aviação e Residencial Park Washington (rua de acesso ao Hospital Roberto 

Arnizaut Silvares). Indicações n°s 148 e 149/2019 de autoria do Vereador Jorge Recla, 

que solicita: Envie ao Poder Legislativo Projeto de Lei que disponha sobre 

regulamentação do reajuste salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 

Combate às Endemias, do município de São Mateus-ES, de acordo com a Lei Federal 
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nº 13708, de 14 de agosto de 2018; e Envie ao Poder Legislativo Projeto de Lei que 

disponha sobre a criação de Secretaria ou de Centro de Apoio às mulheres vítimas de 

violência no município de São Mateus. Indicações n°s 150 e 151/2019 de autoria do 

Vereador Jozail do Bombeiro que solicita: Substituição da grama sintética do campo de 

futebol society do Centro de Vivência „Amélia Boroto‟, no bairro Carapina, bem como 

do campo „bom de bola‟ situado no bairro Vila Nova; e Construção de CEIM no bairro 

Morada do Lago. Indicações n°s 152 e 153/2019 de autoria do Vereador Paulo 

Chagas, que solicita: Substituição das lâmpadas queimadas dos postes de iluminação 

pública, situados nas Ruas do bairro Vitória; e Reforma da Escola Unidocente 

Municipal Palmito, situada na comunidade São Benedito, KM-23. Moção n°008/2019 

de autoria do Vereador Jorge Recla, que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao 

JORNAL TRIBUNA DO CRICARÉ, nas pessoas dos Srs. Márcio José de Castro e 

Antônio de Castro Pinto Neto, na condição de Diretor Geral e Diretor de Redação, 

respectivamente, pelos 35 (trinta e cinco) anos de fundação do Diário do Norte 

Capixaba em solo mateense. Na oportunidade, o Vereador Jerri Pereira solicitou o 

arquivamento do Projeto de Lei 001/2019 de sua autoria. Em seguida, o Sr. Presidente 

convidou o Sr. Daniel Gonçalves para fazer uso da Tribuna por 10 (dez) minutos. Com 

a palavra e após cumprimentar a todos, o Sr. Daniel Gonçalves teceu comentários 

pertinentes ao desenvolvimento sustentável citado na Lei 123/2016 denominado de 

PDM (Plano Diretor Municipal). De acordo com o orador, o desenvolvimento 

sustentável é a harmonia de três pilares, sendo eles: econômico, que consiste na 

geração de trabalho e renda, o social, que consiste em projetos e planos e o meio-

ambiente, onde o mesmo está inserido; mediante a isso, informou que a Bacia 

Hidrográfica do Rio São Mateus é a segunda maior Bacia do estado do Espírito Santo. 

No decorrer de sua oratória, informou algumas Diretrizes presentes na Lei 123/2016 e 

que de acordo com seu entendimento, nenhuma das mesmas encontram-se em prática 

e deixou como sugestão, para providenciar toda a documentação presente nas 

diretrizes e finalizou informando que o Partido Verde tem como intuito ser parceiro do 

Poder Legislativo para que juntos possam expor as ideias e buscar melhorias para a 

cidade. Em seguida, o Sr. Presidente concedeu o uso da fala ao Sr. Edvaldo 

Pernanhame pudesse fazer uso da Tribuna por 10 (dez) minutos. Com uso da fala, o 

Sr. Edvaldo Pernanhame teceu comentários pertinentes as dificuldades encontradas 

em relação ao serviço para o trabalhador rural e solicitou ajuda desta Casa de Leis 

para que envie um Ofício ao departamento responsável pelas causas rurais em 

Brasília, para que se cumpra o que está escrito no art. 68 da Constituição Brasileira, 

que diz: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando 

suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os 

títulos respectivos”. Solicitou ajuda desta Casa de Leis em relação à seca que os 

mesmos enfrentaram e com isso as vendas foram a preço de custo, onde dificultou o 

pagamento das dívidas do agricultor e pediu prazo para estar quitando essas dívidas; 
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informou que o problema maior foi a seca, como já citado, pois foram quatro anos de 

seca e os mesmos não conseguiram a liberação para fazer as barragens, fazendo com 

que muitas famílias passassem fome e sede; finalizou agradecendo o espaço 

concedido para que o mesmo se pronunciasse. Em seguida, o Sr. Presidente passou 

para o GRANDE EXPEDIENTE: Com uso da palavra, o Vereador Carlo Alberto, que 

após cumprimentar a todos, teceu comentários pertinentes a administração do Poder 

Executivo, onde o mesmo disse que o atual Prefeito está invertendo as prioridades, 

como festas, ao invés de investir no necessário para a cidade como saúde, educação e 

dentre outras demandas de suma importância para o Município. Finalizou dizendo que 

o mesmo recebe para fiscalizar e cobrar, e enquanto estiver legislando não irá se 

acovardar de usar a Tribuna para dizer o que pensa e o que acha correto e agradeceu 

pelo espaço concedido. Em seguida e após cumprimentar a todos, a Vereadora 

Jaciara Teixeira teceu comentários pertinentes a diversos assuntos presentes no 

Município; de início, falou sobre a ausência das ASG‟s nas escolas, pois informou que 

o Município abriu um Processo Licitatório para terceirizar as ASG‟s, e disse ainda que 

o processo foi aberto, mas que logo foi cancelado e começará tudo do início 

novamente e que com isso, quem sofre são os alunos, professores e todos os 

profissionais que trabalham na escola; outra situação elencada pela Vereadora foi o 

Processo Seletivo da Saúde, onde foi aprovado por esta Casa de Leis, mas que até a 

presente data não foi aberto o edital para a contratação desses profissionais, no 

entanto é notória a ausência dos mesmos; e pro fim relatou também que em alguns 

bairros há a existência do programa Beta 0, que consiste em quando um morador 

realiza um “gato” no seu padrão de energia e a escelsa detecta essa irregularidade, a 

mesma corta a energia de toda a rua do morador que fez o gato, mas que a conta 

continua chegando as casas dos moradores normalmente; disse ainda que a mesma 

compareceu a EDP Escelsa procurando explicações sobre a origem desse programa, 

mas que ninguém teve uma resposta plausível, e a única explicação foi de que seria 

perigoso chegar nas casas das pessoas e cortar a energia de quem fez esses “gatos”. 

Finalizou agradecendo o espaço concedido. Em seguida e com uso da palavra, o 

Vereador Aquiles, que após cumprimentar a todos, teceu comentários pertinentes ao 

furto do Servidor que aconteceu nesta Casa de Leis e solicitou ao Sr. Presidente que 

enviasse um Ofício ao Ministério Público para que o mesmo pudesse intervir e trazer 

explicações e soluções concretas do caso; disse ainda sobre o aeroporto de São 

Mateus que não se desenvolve como nas outras cidades, visto que muito recente um 

empresário foi notificado e não pode instalar a montadora de aeronaves no Município, 

mas o Vereador solicitou verbalmente para que os empresários trouxessem a 

notificação até os mesmos para que pudessem apurar por qual Secretaria foi feita a 

notificação e o motivo da mesma; Finalizou agradecendo o espaço concedido. Após, e 

com uso da palavra, o Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira teceu 

comentários pertinentes a diversos assuntos presentes no Município. De início, deu 
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continuidade a fala da Vereadora Jaciara Teixeira em relação ao Programa Beta 0, e 

informou que realmente estava acontecendo o desligamento da energia, mas que isso 

não pode ocorrer, e por conta de várias reclamações feitas ao Município, a empresa 

responsável já está religando a energia dos postes; destacou outro ponto importante 

me sua fala, que diz respeito ao processo seletivo dos médicos, onde informou que 

foram encontradas questões jurídicas no processo e por isso ainda não se iniciaram as 

contratações; disse ainda que as regulamentações que eram pra serem feitas em 

ralação ao processo seletivo dos agentes comunitários de saúde, eram pra ter sido 

protocoladas hoje, mas que também por questões jurídicas na Procuradoria do 

Município, não deu tempo, mas que ainda nessa semana chegará até esta Casa de 

Leis; finalizou informando que o mesmo não pôde estar presente no dia em que esta 

Casa de Leis forneceu uma reunião sobre o funcionamento regimento, onde os demais 

puderam ficar cientes das demandas regimentais desta Casa de Leis, mas que o 

mesmo cumprirá o regimento a medida de que todos os outros Vereadores também o 

cumprirem e agradeceu pelo espaço concedido. Em seguida e com uso da palavra, o 

Vereador Jozail do Bombeiro teceu comentários pertinentes a diversas situações 

presentes no Município. De início, teceu comentários pertinentes ao processo seletivo 

de médicos, onde já foi aprovado por esta casa de Leis e que as não contratações não 

são por falta de aprovação; continuou sua oratória informando que em relação ao furto 

do servidor desta Casa de Leis, o Delegado do 13º (décimo terceiro) Batalhão já sabe 

quem foi que furtou o servidor, mas que por incompetência do antigo Secretário de 

Segurança, o servidor encontra-se sem perícia, e que sem a perícia o Delegado não 

pode apontar o culpado; disse ainda que em relação as barragens, vários Municípios 

próximos e menores possuem barragens mas que o Município de São Mateus não 

conseguiu autorização para realizar as barragens; finalizou agradecendo ao espaço 

concedido. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou o vice-presidente Vereador Carlos 

Alberto para assumir os trabalhos para que o mesmo se pronunciasse na Tribuna por 

10 (dez) minutos. Com uso da fala e após cumprimentar a todos, o Vereador Jorge 

Recla teceu comentários pertinentes a denúncia que os Vereadores Ajalírio caldeira, 

Antônio Luiz Cardoso, Carlos Alberto, Jerri Pereira e Jozail do Bombeiro assinaram 

juntamente com ele em relação a empresa de “tapa buracos” e informou que a 

denúncia está em fase de entrega, onde já entregou ao Ministério Público de Vitória e 

que no dia seguinte protocolará no GAECO, no Ministério público de São Mateus e no 

Tribunal de Contas; disse ainda que também apresentará denúncia contra a empresa 

Estrela Show, onde a mesma faturou em média R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 

reais) em apenas 1,5 (um ano e meio) no Município de São Mateus; continuou sua 

oratória dizendo que aa festas de carnaval não atrasam, mas as contratações de 

médicos, professores e ASG‟s todas atrasaram, e mostrou indignação em relação a 

administração do Município; finalizou sua oratória, informando que entregou nas mãos 

do Governador Renato Casagrande três solicitações, uma delas referente ao retorno 
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das obras na Comunidade de Dilô Barbosa até o Bairro Litorâneo, que provavelmente 

a obra se reiniciará no mês de abril e agradeceu ao espaço concedido. Não havendo 

mais nenhum Vereador inscrito, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: Em 

discussão: Indicações de nºs 132, 133,134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 

143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 e 153/2019; Com uso da palavra a 

Vereadora Jaciara Teixeira teceu comentários pertinentes a indicação 144/2019 de sua 

autoria onde a mesma solicitou que as rampas de acessibilidade fossem fixas e que 

não funcionassem somente no verão, mas também durante o ano todo; finalizou 

solicitando o voto favorável dos demais Vereadores. Em seguida, com uso da palavra 

e  após cumprimentar a todos, o Vereador Jozail do Bombeiro teceu comentários 

pertinentes a indicação de n° 150/2019, onde respectivamente informou que os 

moradores que utilizam os respectivos campos, solicitaram a substituição da grama 

sintética dos mesmos, pois estão necessitando de reparos; e em relação a indicação 

de n° 151/2019, o Vereador informou que há necessidade de um CEIM no próprio 

Bairro, para que as mães e crianças possam se deslocar com segurança e não 

precisarem de ir a um outro bairro, visto também que existe uma pequena distância de 

um bairro para outro. Finalizou solicitando o voto favorável dos demais Vereadores. Em 

seguida, com uso da palavra e após pedir licença das formalidades, o Vereador 

Aquiles teceu comentários pertinentes a indicação de n° 136/2019, pois de acordo com 

o mesmo, há necessidade de um guarda patrimonial na referida feira, pois o fluxo de 

pessoas é muito grande e necessita ter uma conciliação entre os veículos e os 

pedestres; disse ainda em relação a indicação de n° 137/2019 de sua autoria, visto que 

a escola nunca passou por uma reforma e a escola possui 10 (dez) alunos especiais 

que tem a necessidade de usar o banheiro. Finalizou solicitando o voto favorável dos 

demais Vereadores. Em seguida, com uso da palavra e após pedir licença das 

formalidades, o Vereador Doda Mendonça teceu comentários pertinentes a indicação 

de n° 141/2019 e informou que no referido local há uma grande concentração de 

funcionários do centro administrativo e de moradores locais que necessitam de ônibus; 

finalizou solicitando o voto favorável dos demais Vereadores. Continuou em discussão 

e com a palavra, o Vereador Carlos Aberto que após pedir licença das formalidades, 

teceu comentários pertinentes a indicação de n° 138/2019 de sua autoria, pois 

segundo o mesmo, o muro da referida escola encontra-se em condições precárias 

correndo o risco de desabamento; disse ainda em relação a indicação de n° 139/2019 

onde solicitou  a alteração do itinerário da referida linha de ônibus, pois é de 

necessidade dos moradores locais que o ônibus passe em determinadas ruas. 

Finalizou solicitando o voto favorável dos demais Vereadores. Em seguida, o Sr. 

Presidente solicitou ao Vice-Presidente desta Casa de Leis, Vereador Carlos Alberto, 

para assumir os trabalhos para que o mesmo pudesse discutir suas indicações. Com 

uso da palavra, o Vereador Jorge Recla, teceu comentários pertinentes a indicação de 

n° 148/2019, onde solicitou ao líder do governo, Vereador Francisco Amaro de Alencar 



81 
 

Oliveira, para que interceda juntamente com o Secretário de Saúde para que envie o 

Projeto de Lei a esta Casa de Leis, pois assim que chegar, os Vereadores votarão 

favoráveis ao Projeto; disse ainda em relação a indicação de n° 149/2019 de sua 

autoria, onde disse que financeiramente não seria tão viável a criação de uma 

Secretaria, mas que o Prefeito também tem a opção de adaptar um centro de apoio as 

mulheres dentro  da Secretaria de Ação Social do Município. Em seguida o Sr. 

Presidente submeteu em votação: Indicações de nºs 132, 133,134, 135, 136, 137, 138, 

139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 e 153/2019; 

sendo estas aprovadas por unanimidade. Em seguida o Vereador Carlos Alberto 

solicitou a inclusão do Requerimento n° 020/2019 de sua autoria, que solicita: Envie a 

esta Casa de Ceis cópia de todos os Decretos de nomeações dos cargos 

comissionados e a ficha de funcionários de todos os nomeados, com os salários e local 

de trabalho. A partir de 02 de janeiro de 2017 a 19 de março de 2019. Em seguida o 

Sr. Presidente submeteu em discussão: Requerimento n° 020/2019. Com uso da 

palavra e após pedir licença das formalidades, o Vereador Carlos Alberto teceu 

comentários pertinentes ao referido Requerimento, onde disse que teve a iniciativa de 

realizá-lo, pois não é encontrado o que está sendo solicitado no portal da Prefeitura de 

São Mateus. De imediato, o Sr. Presidente submeteu em votação: Requerimento 

020/2019; sendo este aprovado por unanimidade. Em seguida, o Vereador Francisco 

Amaro de Alencar Oliveira, solicitou a inclusão do Requerimento n° 021/2019 de sua 

autoria, que solicita: Informe os nomes de todos os procuradores desta Casa de Leis, 

contendo: valor salarial, carga horária e frequência. De imediato o Sr. Presidente 

submeteu em discussão: Requerimento n°021/2019. Com uso da palavra e após pedir 

licença das formalidades, o Vereador Carlos Alberto disse que os procuradores têm por 

obrigação, uma carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no entanto os mesmos 

estão dispensados de baterem o ponto, visto que os mesmos trabalham muito mais do 

que a carga horária exige e, no entanto deveriam receber um salário dobrado do que 

recebem hoje. Finalizou solicitando o voto favorável dos demais Vereadores. Logo, o 

Sr. Presidente submeteu em votação: Requerimento n° 021/2019; sendo este 

aprovado por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu em discussão: 

Moção n° 008/2019; de imediato solicitou ao Vice-Presidente, Vereador Carlos Alberto, 

para que assumisse os trabalhos para que o mesmo pudesse prestar homenagens ao 

Jornal Tribuna do Cricaré. Com uso da palavra e após pedir licença das formalidades, 

o Vereador Jorge Recla, prestou homenagens ao Jornal Tribuna do Cricaré, dizendo-

se estar honrado em conceder a referida moção a um Jornal que tem batalhado dentro 

da cidade juntamente com o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Ainda em 

discussão, com uso da palavra e após pedir licença das formalidades, o Vereador 

Francisco Amaro de Alencar Oliveira parabenizou o autor da Moção, Vereador Jorge 

Recla, e também parabenizou os Srs. Márcio José de Castro e Antônio de Castro Pinto 

Neto pelo excelente trabalho realizado dentro do Município de São Mateus. De 
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imediato, o Sr. Presidente submeteu em votação: Moção 008/2019; sendo esta 

aprovada por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente realizou a entrega da moção 

n° 007/2019, que solicita: VOTO DE PESAR aos familiares da Senhora THÊDA 

PIROLA, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 07 de março do corrente ano; 

onde foi votada na Sessão Ordinária anterior, mas que somente nesta presente 

Sessão foi entregue em virtude do luto dos familiares. Em seguida, o Sr Presidente 

submeteu em discussão e votação, em Turno Único Projeto de Lei nº 005/2019 que 

“ALTERA A REDAÇÃO DA EMENTA E DO ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.388 

DATADA DE 19 DE SETEMBRO DE 2014”, do Poder Legislativo, com parecer 

favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e 

Redação. Em Discussão: Projeto de Lei nº 005/2019. Com uso da palavra, o Vereador 

Aquiles que pós pedir licença das formalidades, afirmou que com o cumprimento da 

referida Lei, fica mais fácil de atender as demandas do Município visto que os 

Municípios vizinhos exigem prioridade de empregar a comunidade local, e em São 

Mateus como não existe nada que obrigue essa prioridade, a Comunidade local fica 

sem empregos, no entanto com o cumprimento da Lei, fica mais fácil de abaixar o 

índice de desemprego presente na cidade. De imediato o Sr. Presidente submeteu em 

votação: Projeto de Lei nº 005/2019; sendo este aprovado pro unanimidade. Em 

seguida o Sr. Presidente concedeu o uso da fala ao Sr. Márcio José de Castro para 

que se pronunciasse por 05 (cinco) minutos na Tribuna. Com uso da fala, o Sr. Márcio 

José de Castro, agradeceu a moção recebida do Vereador e disse estar honrado em 

participar da presente Sessão Ordinária e poder acompanhar de perto os trabalhos dos 

Vereadores e disse ainda, estar agradecido com o carinho recebido dos Vereadores. 

Em seguida, o Sr. Presidente convidou o Sr. Oraldo Lírio Filho para se pronunciar na 

Tribuna por 05 (cinco) minutos. Com uso da palavra, o Sr. Oraldo Lírio Filho, 

agradeceu a moção recebida pelo falecimento da sua mãe Sra. Thêda Pirola, e se diz 

honrado e ser filho da mesma, pois como funcionária pública, a mesma não fazia 

acepção de pessoas, mas que valorizava a essência de cada um que era atendido por 

ela e agradeceu pelo espaço concedido e pela homenagem prestada à família. 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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