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Ata nº 018/2019 da Sessão Ordinária, realizada aos 21 (vinte e um) dias do mês de 

maio 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 Vereadora Jaciara Teixeira, para 

que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 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: PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB 

N° 185/2019, protocolizado sob o n° 0811/2019, da Prefeitura Municipal de São 

Mateus, resposta às Indicações nºs  301, 302, 303, 304, 305,  306,  307, 308, 309, 310, 

313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321 e 322/2019  de autoria dos Vereadores: 

Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda Mendonça, 

Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. 

PODER LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Lei n° 017/2019, que “ESTABELECE E 

FIXA NORMAS PARA OFERTA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO NA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES”, do Poder Legislativo, Autoria: 

Paulo Chagas. Leitura do Projeto de Lei n° 018/2019, que “DISPÕE SOBRE O 

AGENDAMENTO TELEFÔNICO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES 

COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA, IDOSOS, GESTANTES E 

LACTENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS”, do 

Poder Legislativo, Autoria: Ajalírio Caldeira. Leitura do Projeto de Lei n° 019/2019, 

que “FICA INSTITUÍDO O DIA DA FESTIVIDADE NO BAIRRO AVIAÇÃO”, do Poder 

Legislativo, Autoria: Jerri Pereira. Leitura do expediente, ofício protocolado sob nº 

00763/2019, de autoria do Vereador Jorge Luiz Recla de Jesus, solicitando espaço no 

Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 21 de Maio de 2019, para que o Srª 

Michelle Alves Muniz  – Psicóloga da APAE – Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais, possa fazer uso da Tribuna Popular, proferir pronunciamento sobre “ 

PROJETO DE LEI 011/2019, QUE  INSTITUI NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS A 

“SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO”, CRIANDO O “DIA 

MUNICIPAL DO AUTISTA”. Leitura do expediente, ofício protocolado sob nº 

00775/2019, de autoria dos Vereadores: Antônio Luiz Cardoso e Ajalirio Caldeira 

Vargens, solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 21 de 

Maio de 2019, para que o Srª Cirlei Ferreira dos Santos – Moradora do Bairro Guriri, 

possa fazer uso da Tribuna Popular, proferir pronunciamento sobre “PROCEDIMENTO 
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CIRÚRGICO  (REFERENTE A RETIRADA DE UM CÂNCER RARO NO OLHO DE 

NOME MELANOMA CONDUTIVA)”. Leitura do expediente, ofício protocolado sob 

nº 00813/2019, de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, solicitando espaço no 

Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 21 de Maio de 2019, para que a Srº. 

JOÃO CARLOS VIEIRA VASCONCELOS JÚNIOR , possa fazer uso da Tribuna 

Popular, para proferir pronunciamento sobre “ESCLARECIMENTO E 

AGRADECIMENTO”. Indicações n°s 323 e 324/2019 de autoria do Vereador Ajalírio 

Caldeira, que solicita: Contratação de médicos pediatra para atendimento nas 

Unidades de Saúde situadas na região dos quilômetros; e Construção de praça com 

área de lazer em Nestor Gomes – Km 41. Indicações n°s 325 e 326/2019 de autoria 

do Vereador Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Capina e limpeza das ruas e avenidas 

do Bairro Porto e Vila Maruim; e Intensificar as ações do carro fumacê na Comunidade 

Mariricu e no Bairro Guriri. Indicações n°s 327 e 328/2019 de autoria do Vereador 

Aquiles, que solicita: Limpeza do valão, conhecido como „pinicão‟, situado no Bairro 

Colina, bem como escoamento da água represada; e Construção de escadaria na Rua 

Josias da Silva, entre os Bairros Bonsucesso I e II (na altura da Rua Otílio Pereira). 

Indicações n°s 329 e 330/2019 de autoria do Vereador Carlos Alberto, que solicita: 

Recapeamento asfáltico da Rua General Ozório, situada no Bairro Sernamby; e 

Recapeamento asfáltico da Rua Coronel Manoel Nunes de Araújo, situada no Bairro 

Sernamby. Indicação n° 331/2019 de autoria do Vereador Doda Mendonça foi 

retirada pelo autor visto que já foi dada a Ordem de Serviço para a referida obra. 

Indicação n° 332/2019 de autoria do Vereador Doda Mendonça, que solicita: 

Construção de vestiário e instalação de alambrado no campo de futebol situado na 

Comunidade Dilô Barbosa, Distrito de Itauninhas. Indicações n°s 333 e 334/2019 de 

autoria do Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que solicita: Criação de 

centro de informação ao turista no município; e Patrolamento da Rua Nova Venécia, 

lado sul, no Bairro Guriri. Indicações n°s 335 e 336/2019 de autoria da Vereadora 

Jaciara Teixeira, que solicita: Construção de redutor de velocidade na Rua 5, situada 

no Bairro Cohab (em frente à EMEF Dr. Arnóbio Alves de Holanda); e Aquisição de 

máquina trituradora de resíduos de construção civil para atender a demanda do 

Município. Indicações n°s 337 e 338/2019 de autoria do Vereador Jerri Pereira, que 

solicita: Calçamento da Rua Caiambora, situada na Comunidade Barra Seca, Distrito 

de Nativo de Barra Nova; e Calçamento da Rua Carmezita Martins Pião, situada na 

Comunidade Barra Seca, Distrito de Nativo de Barra Nova. Indicações n°s 339 e 

340/2019 de autoria do Vereador Jorge Recla, que solicita: Aquisição de kits escolares 

(contendo: duas camisas, uma calça ou bermuda, um par de tênis, cadernos, lápis, 

borrachas, canetas, mochila, etc.) para serem doados aos alunos da Rede Pública 

Municipal; e Aquisição de área de terra para construção de Auditório ou Centro de 

Convenções Municipal com espaço para no mínimo 400 pessoas. Indicações n°s 341 

e 342/2019 de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, que solicita: Reparo da 
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pavimentação asfáltica da Rodovia Othovarino Duarte Santos (trecho compreendido 

entre a Central de Compras Santo Antônio e a Padaria Guriri), no bairro Guriri; e 

Disponibilização de Médico Pediatra ou Clínico Geral, bem como criação de 

cronograma e para atendimento nos CEIM‟s Municipais. Indicações n°s 343 e 

344/2019 de autoria do Vereador Paulo Chagas, que solicita: Envie a este Poder 

Legislativo Projeto de Lei que disponha sobre acessibilidade escolar para os alunos 

portadores de deficiência ou mobilidade reduzida, nos estabelecimentos de ensino do 

Município de São Mateus; e Reforma e cobertura do abrigo do ponto de ônibus situado 

na Avenida João XXIII, no Bairro Boa Vista (nas imediações da Agência Municipal de 

Agendamento – AMA). Requerimento n° 035/2019 de autoria do Vereador Jorge 

Recla, que solicita: Realização de Audiência Pública com todos segmentos da 

sociedade para discussão do seguinte tema: “Assédio sexual e moral no trabalho e a 

violência contra mulher”, em data, local e horário a serem definidos posteriormente. 

Moção n°017/2019 de autoria do Vereador Jorge Recla foi retirada pelo autor e 

ficou para ser votada na próxima Sessão. Na oportunidade o Vereador Paulo Chagas 

solicitou o arquivamento do Projeto de Lei n° 017/2019 – do Poder Legislativo, de sua 

autoria. DIVERSOS: Leitura do Expediente, CRÉDITO DE RECURSOS DO 

FINANCEIROS – ORÇAMENTOS GERAL DA UNIÃO  –  REFERENTE – TERMO DE 

COMPROMISSO OMU ME 794537/2013-OPERAÇÃO 1010946-47. Foi realizada uma 

notificação ao Presidente desta Casa de Leis sobre o crédito de recursos financeiros, 

sobre o BLOQUEIO, em 02/05/2019, no valor de R$105.173,25 (cento e cinco mil e 

cento e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), na conta vinculada ao Termo de 

Compromisso nº794537/2013, firmado com o Município de São Mateus, assinado em 

31/12/2013, no âmbito do Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos, sob a 

gestão do Ministério do Esporte, que tem por objetivo “INVESTIMENTO EM 

INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES”. 

Coordenadora de Filia – Andressa Stelzer da Cruz e Gerente de Filial S.E /Gerência 

Executiva e Negocial de Governo-Vitória-ES – Luciana Calegari Spavier Rech. Em 

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

concedeu o uso da fala a Srª Michelle Alves por 10 minutos. Com uso da palavra e 

após cumprimentar a todos, a Srª Michelle Alves disse que o autismo é um transtorno 

neurológico e a sua causa segue em estudo; informou que os mesmos não conseguem 

ter um controle da causa, mas sim do comportamento. Disse que o autismo não é uma 

doença, mas que é um espectro devido à dificuldade de entender o outro e o mundo 

em que ele convive. Em relação à classificação disse que o mesmo pode ser 

classificado em leve, moderado e grave existindo ainda a síndrome de Áspide, mas 

que a mesma não está ligada a dificuldade cognitiva, mas sim na dificuldade de 

interação social. Disse ainda que as dificuldades encontradas são principalmente por 

falta de profissionais preparados para lidar com o transtorno principalmente na rede 

pública o que justifica a luta das famílias e dos poderes públicos para tornar o mundo 
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mais acessível para os autistas. De acordo com a psicóloga, o dia 02 (dois) de abril de 

2008 foi instituído pela ONU como o dia Mundial do Autismo, a cor azul é para remeter 

que o diagnóstico é mais prevalente em meninos, e quando diagnosticado em meninas 

o autismo vem mais grave. Informou que segundo dados de artigos lidos, existe um 

caso de autismo a cada 110 (cento e dez) pessoas, dessa forma, estima-se que no 

Brasil com seus 200.000.000 (duzentos milhões) de habitantes, possui cerca de 

2.000.000 (dois milhões) de autistas. Disse que a APAE atende 157 (cento e cinquenta 

e sete) usuários, sendo que 21 (vinte e um) são autistas, 96 (noventa e seis) 

intelectual, 20 (vinte) com síndrome de Dow e 20 (vinte) com deficiências múltiplas, e 

que possui uma lista com 39 (trinta e nove) pessoas que precisam ser incluídas sendo 

20 (vinte) autistas, mas a APAE não tem recursos para incluir mais pessoas. Disse que 

é preciso ter ciência de que os mesmos não estão fazendo caridades a essas famílias, 

mas sim lutando com elas pelo direito do atendimento. Concedeu um aparte ao 

Vereador Carlos Alberto que informou que a APAE recebeu a doação de um terreno 

próximo a Petrobrás, mas ninguém se mobiliza para a causa da Associação, mas se 

colocou a disposição para ajuda-los no que for necessário. Concedeu um aparte ao 

Vereador Jorge Recla, que informou que conversou com a diretora da Associação 

onde a mesma informou as dificuldades que a APAE enfrenta, mas o Vereador 

interrogou a psicóloga sobre os repasses que a Associação recebe, e como resposta, 

a psicóloga disse que recebe um repasse via Secretaria de Assistência Social 

pactuado  Município e estado para 130 (cento e trinta) usuários no valor aproximado de 

R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), mas a Associação possui 157 (cento 

e cinquenta e sete) usuários; disse ainda que o Município entra em contra partida com 

o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no entanto em termo de colaboração pela Lei 

13.019/2014 é firmado o valor de 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) 

onde o Município realiza o repasse dividido em 04 (quatro) vezes. Informou também 

outros repasses de parceiros da APAE, mas que mesmo com esses repasses, ainda é 

necessário fazer economias, pois não é suficiente. Na oportunidade, o Sr. Presidente 

informou que a Câmara disponibilizará um repasse de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais) para a Associação, mas não sabe como o Município realizará esse repasse e 

pediu para que a psicóloga, juntamente com a diretora da APAE, procurasse o Jurídico 

do Município para receber esse repasse pelos meios legais. O Vereador Francisco 

Amaro de Alencar Oliveira sugeriu que a Procuradoria da Câmara Municipal 

procurasse saber dos meios legais para esse repasse, para que futuramente o recurso 

não fique parado na Prefeitura e a APAE não consiga ter acesso. O Vereador Doda 

Mendonça disse que é necessário apoiar a APAE, pois os mesmos prestam um 

excelente trabalho e se colocou disposto a ajudar no que for necessário. Em seguida, o 

Vereador Aquiles parabenizou a pedagoga pela palestra e informou que na época que 

foi doado o terreno para a Associação, o mesmo fazia parte da diretoria da APAE e 

que conseguiram o terreno através da empresa Halliburton que ora se instalava no 
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Município e realizaram a doação para o Município; disse ainda que o desinteresse pela 

situação não parte somente por parte dos políticos, mas também por parte da 

sociedade que não se interessa em apreciar e conhecer o projeto. Em seguida, o Sr. 

Presidente concedeu o uso da fala a Srª. Cirlei Ferreira dos Santos para fazer uso da 

tribuna popular por 10 (dez) minutos. Com uso da palavra a Srª. Cirlei Ferreira dos 

Santos que ora convidada pelos Vereadores Ajalírio Caldeira e Antônio Luiz Cardoso, 

que após cumprimentar a todos, fez um apelo emocionante para que a Câmara de São 

Mateus interceda pelo custeio público da cirurgia de sua filha, uma jovem com 

deficiência intelectual de 26 anos, que corre o risco de perder parte da visão, 

diagnosticada com um câncer raro no olho direito (melanoma conjuntival recidivada), 

que comoveu os parlamentares. Disse ainda que o Sistema único de Saúde (SUS), 

não dispõe deste atendimento, que só é realizado fora do Espírito Santo. Informou que 

em 2017 foi diagnosticado e retirado um tumor de 07 (sete) centímetros, mas o câncer 

voltou. A maior dificuldade encontrada pela família é a financeira, pois os impede de 

arcar com a cirurgia e o tratamento, onde foram avaliados em R$ 45.000,00 (quarenta 

e cinco mil reais). Disse que estão fazendo campanha, vendendo rifas no valor de R$ 

5,00 (cinco reais), uma caixinha para doações para arrecadar dinheiro; disse ainda que 

já entrou com o processo na justiça, através da defensoria pública, mas o processo é 

muito lento. Concedeu um aparte ao Vereador Carlos Alberto que se comoveu com o 

apelo da senhora e disse que o Município pode tomar a iniciativa através da Secretaria 

de Ação Social e pediu para o Vereador Francisco Amaro de Alencar sensibilizar o 

Prefeito para dar todo o apoio nessa situação; sugeriu ao Sr. Presidente que 

completasse com os recursos que esta Casa de Leis possui caso falte recurso por 

parte do Poder Executivo e que fosse dado celeridade na situação, pois é um caso de 

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

informou que as dificuldades na área pública se tornam maiores mediante a essa 

situação de alta complexidade, e que nem sempre os representantes públicos 

conseguem fazer o que é de vontade unânime, mas deixou o apelo para os demais 

parlamentares juntamente com o mesmo, procurarem a Secretaria de Saúde e 

Assistência Social para buscarem os meios legais o mais rápido possível para custear 

a cirurgia. A oradora finalizou a sua fala com a frase que diz: “Ninguém é tão pobre que 

nada possa dar e ninguém é tão rico que não precise receber”. Na oportunidade, o Sr. 

Presidente disse que os Vereadores Ajalírio Caldeira e Antônio Luiz Cardoso fizeram 

um apelo para o mesmo, que se a Câmara Municipal possuísse o recurso, que em 

nome desta Casa de Leis se prontificasse a ajudar. Disse que esta Casa de Leis está 

disposta a custear em 100% (cem por cento) o tratamento da Aquicilane Greicy dos 

Santos, desde que a mãe juntamente com o Município encontre os meios legais para 

poder receber o dinheiro do tratamento. Em seguida, o Sr. Presidente concedeu o uso 

da fala ao Sr° João Carlos Vieira Vasconcelos Júnior para fazer uso da tribuna por 10 

(dez) minutos. Com uso da palavra e após cumprimentar a todos, o Sr. João 
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Vasconcelos disse que há 01 (um) ano e 02 (dois) meses, compareceu a esta Casa de 

Leis como Secretário de Agricultura, e disse que nesse período que esteve à frente da 

Secretaria de Agricultura, procurou tratar todas as ações de forma honesta e que o 

mesmo juntamente com a sua equipe, conseguiu realizar o trabalho em 28 (vinte e 

oito) comunidades, como o pratrolamento, encascalhamento e barragens; disse ainda 

que todo o trabalho realizado pelo mesmo e por toda a sua equipe foi um trabalho sério 

e limpo, e que caso algum dos parlamentares queiram conferir algo, que está a 

disponível para todos tudo o que foi realizado. Informou que não está mais a frente da 

Secretaria de Agricultura por motivos políticos, mas o tempo em que o mesmo esteve à 

frente do cargo, procurou realizar o seu trabalho de forma honesta e transparente. 

Concedeu um aparte ao Vereador Carlos Alberto, que informou que a Secretaria de 

Agricultura nesse período de 01 (um) ano, não apresentou suspeitas em seu trabalho e 

que pelo contrário, ajudou ainda mais o trabalhador rural a desenvolver suas atividades 

no campo; disse ainda que não entende o porque do Secretário ter sido exonerado, 

pois o mesmo muito contribuiu para com a Secretaria, e disse ainda que acredita que o 

motivo da exoneração não foi por incompetência, mas sim por politicagem e fofocas a 

respeito do trabalho do Secretário e Finalizou agradecendo ao trabalho prestado pelo 

mesmo. Em seguida, o orador concedeu um aparte ao Vereador Francisco Amaro de 

Alencar Oliveira, que parabenizou o antigo Secretário pelo trabalho feito e disse que o 

mesmo sempre atendeu as reivindicações levadas pelos parlamentares e disse que foi 

uma honra ter participado do Poder Público juntamente com ele na gestão do Prefeito 

Daniel Santana. De volta com uso da palavra, o Sr. João Vasconcelos agradeceu pelas 

palavras dos Vereadores e se prontificou para o que for necessário e disse que se 

caso os mesmos precisarem do seu trabalho, também se encontra a disposição. 

Concedeu um aparte ao Vereador Jozail do Bombeiro, que relatou ter feito uma ligação 

para o Secretário no período em que o mesmo se encontrava no cargo para poder 

atender a solicitação de um produtor que era obrigação do Município resolver; disse 

ainda que teve um cuidado em tornar público que os mesmos possuíam uma amizade. 

Continuou sua oratória informando que pelo seu entendimento, o Secretário 

compareceu a esta Casa de Leis para prestar agradecimentos, mas o Vereador 

afirmou que os mesmos é que devem agradecimentos ao Secretário, pois quando se 

apresentou a esta Casa de Leis, veio de forma humilde e foi até mesmo julgado por 

terceiros que o mesmo não saberia desenvolver o serviço, mas disse ainda que o 

Secretário mostrou tanta experiência que no período em que esteve a frente da 

Secretaria não chegou nenhuma reclamação que fosse alvo de investigação pelos 

parlamentares. Finalizou agradecendo mais uma vez pela presença do Secretário e 

pela sua humildade em esclarecer todo o seu trabalho no período em que esteve no 

cargo de Secretário de Agricultura. De volta com a palavra, o Sr. João Vasconcelos 

agradeceu ao espaço concedido, e informou que ainda restam muitas ações a serem 

feitas para os agricultores e solicitou aos Vereadores que cobrassem estas ações do 
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município, para que todas elas sejam sanadas. Na oportunidade, o Sr. Presidente 

informou que o Presidente da Petrocity manteve contato com o mesmo para convidar 

tanto os Vereadores como a Comunidade, para o lançamento do Programa de 

Capacitação de Mão de Obra em Tecnologia Avançada para famílias com renda até 02 

(dois) salários mínimos, que acontecerá primeiramente no dia 24 (vinte e quatro) de 

maio de 2019 ás 10:00h (dez horas) em Conceição da Barra e futuramente em São 

Mateus; disse que gostaria da presença de todos os Vereadores e Vereadores no 

evento. Em seguida passou para o GRANDE EXPEDIENTE: Não havendo nenhum 

Vereador inscrito, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: Na oportunidade, o 

Sr. Presidente propôs que os mesmos realizassem as votações das indicações em 

blocos. Em seguida, submeteu em discussão: Indicações n°s 323, 324, 325, 326, 327, 

328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343 e 344/2019. 

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

comentários pertinentes à indicação de n° 336/2019 de sua autoria, e disse que em 

Construção Civil se acumulam muitos resíduos empilhados e com isso geram muitos 

resíduos sólidos e que as reutilizações desses resíduos seriam de grande importância 

para o Município; citou o exemplo do encascalhamento, pois de acordo com a mesma, 

feita a trituração dos resíduos sólidos diminuiria a poluição e gerava material para o 

encascalhamento das vias no campo; disse ainda a respeito da indicação de n° 

335/2019 de sua autoria e justificou que o redutor de velocidade se faz necessário no 

referido trecho, pois o fluxo de carros é intenso no local e por se tratar de uma área 

escolar, o risco de acidentes é grande no local e finalizou solicitando o voto favorável 

dos demais Vereadores. Continuou em discussão, com uso da palavra e após 

cumprimentar a todos, o Vereador Ajalírio Caldeira destacou a indicação de n° 

323/2019 de sua autoria e disse que o Município dispõe na rede básica médicos que 

são inseridos no programa Mais Médicos, mas que os médicos que são contratados 

para atenderem nas Unidades de Saúde são clínicos Gerais que quando detectam 

uma doença que não é de especialidade de sua área, os mesmos encaminham para o 

CRE, onde são geradas as filas de espera; disse ainda que no Município de São 

Mateus existem poucos Pediatras para atender a grande demanda. Destacou também 

a indicação de n° 324/2019 de sua autoria, e justificou informando que o referido local 

não possui nenhuma área de lazer para tender as famílias. Finalizou solicitando o voto 

favorável dos demais Vereadores. Ainda em discussão, com uso da palavra e após 

cumprimentar a todos, o Vereador Doda Mendonça destacou a indicação de n° 

332/2019 de sua autoria, e disse que o campo de futebol é o único meio de lazer na 

referida Comunidade, no entanto realizou a solicitação para poder trazer mais 

segurança para a população em suas horas de lazer e finalizou solicitando o voto 

favorável dos demais Vereadores. Continuou em discussão, e com uso da palavra, o 

Vereador Jorge Recla, destacou a indicação de n° 339/2019 de sua autoria, e disse 

que é importante o Prefeito juntamente com a Secretaria de Educação, analisarem a 
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referida proposta para o próximo ano letivo, visto que no Município existem muitas 

famílias carentes que não tem condições de adquirir o uniforme e os materiais 

adequados para as crianças. Destacou ainda a indicação de n° 340/2019 de sua 

autoria, e disse que não seria exatamente a aquisição da área, pois o Município possui 

vários terrenos, no entanto seria somente a construção do auditório ou Centro de 

Convenções Municipal, pois beneficiaria os Munícipes e a todos os funcionários 

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

Sr. Presidente submeteu em votação: Indicações n°s 323, 324, 325, 326, 327, 328, 

329, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343 e 344/2019; 

sendo estas aprovadas por unanimidade. Na oportunidade, o Vereador Jozail do 

Bombeiro se retirou da Sessão por motivos de problemas de saúde na família e o Sr. 

Presidente convidou o Vice Secretário Vereador Aquiles para assumir no lugar do 

Secretário desta Casa de Leis.  Em seguida, o Sr. Presidente submeteu em discussão: 

Requerimento n° 035/2019. Com uso da palavra, o Vereador Jorge Recla disse que 

solicitou a Audiência Pública por motivo dos acontecimentos no Brasil e principalmente 

na Cidade de São Mateus onde a violência contra a mulher e os assédios sexual e 

moral no ambiente de trabalho, estão cada vez mais presentes e, no entanto segundo 

o Vereador há necessidade de tornar público parta que todos tenham conhecimento e 

debatam sobre o assunto a fim de serem acabados com os números de agressões. De 

imediato o Sr. Presidente submeteu em votação: Requerimento n° 035/2019; sendo 

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

Discussão e votação, em Segundo Turno:  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; sendo este aprovado por unanimidade. Em seguida, o Sr. 

Presidente submeteu em discussão em turno único: Projeto de Lei nº 011/2019, 

que “INSTITUI NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS A “SEMANA MUNICIPAL DE 

CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO”, CRIANDO O “DIA MUNICIPAL DO AUTISTA”  

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo, Autoria: Jorge Recla, com 

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

e Redação. Com uso da palavra o Vereador Jorge Recla leui a justificativa do referido 

projeto e relatou o caso do Sr. Enã Rezende um jovem autista de 26 (vinte seis) anos, 

que enfrentou seus desafios e se formou no curso de medicina na Universidade de 

Cuiabá (MT); o Vereador disse que as pessoas deveriam mar mais o próximo mesmo 

com suas dificuldades e apoiar um projeto de grande importância para as pessoas 

autistas e seus familiares; finalizou solicitando o voto favorável dos demais 

Vereadores. De imediato, o Sr. Presidente submeteu em votação em turno único: 

projeto de Lei n° 011/2019, do poder Legislativo de autoria do Vereador Jorge Recla; 
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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. 
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