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Ata nº 035/2019 da Sessão Ordinária, realizada aos 03 (três) dias do mês de setembro
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 Ajalirio, 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° 340/2019, protocolizado sob o n° 1325/2019, da Prefeitura Municipal de São
Mateus, que encaminha resposta às Indicações nºs 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615,
616, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627 e 628/2019 de autoria dos
Vereadores: Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda
Mendonça, Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jozail
do Bombeiro e Jorge Recla. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 356/2019,
protocolizado sob o n° 1360/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha resposta às Indicações nºs 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637,638, 641, 642,
643, 644, 645, 646, 648, 649, 651 e 652/2019 de autoria dos Vereadores: Ajalirio
Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda Mendonça, Francisco
Amaro de Alencar Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla, e Paulo
Chagas. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 357, protocolizado sob o n°
1361/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que comunica a sanção do Projeto
de Lei n° 013/2019 de autoria do Chefe do Poder Executivo. Leitura da LEI N°
1.746/2019 - “ALTERA A LEI N° 1736/2018 (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019) PARA DAR NOVA REDAÇÃO AO ART. 4º E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 359,
protocolizado sob o n° 1362/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha DECRETOS N°S 10.947/2019 E 10.948/2019 - “ABRE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO
MATEUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. PODER LEGISLATIVO: Leitura do
expediente, ofício protocolado sob n° 001262/2019, autoria do Vereador Jorge
Recla, solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 03 de
setembro de 2019, para que o Sr° Herikson Locatelli de Mattos – Presidente do
SINDSERV possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre
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“ATUAL GESTÃO, NOVA DIRETORIA E DIÁLOGO ENTRE OS REPRESENTANTES
DOS SERVIDORES PÚBLICOS E OS VEREADORES”. Leitura do expediente, ofício
protocolado sob n° 001369/2019, de autoria do Vereador Antônio Luiz Cardoso,
solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 03 de setembro
de 2019, para que o Sr° ELIEZER NARDOTO – Historiador, possa fazer uso da Tribuna
Popular, para proferir pronunciamento sobre “A PRIVATIZAÇÃO/CONCESSÃO DO
SAAE”. Leitura do expediente, ofício protocolado sob n° 001339/2019, datado do
dia 28/08/2019, do Vereador Jozail do Bombeiro informando a essa Casa de Leis
atestado médico para que seja abonada ausência referente à Sessão Ordinária
Itinerante, no período que corresponde o dia 27 de Agosto do corrente ano.
PROPOSIÇÃO: Indicações de nºs 653 e 654/2019 de autoria do Vereador Ajalirio
Caldeira, que solicita: Reativação da Unidade de Pronto Atendimento do município de
São Mateus; e Contratação de técnico em enfermagem para a Unidade de Saúde
„Maria Cafeu Pavesi‟, localizada na comunidade Santa Leocádia – KM 23, distrito de
Nestor Gomes. Indicações nºs 655 e 656/2019 de autoria do Vereador Antônio Luiz
Cardoso, que solicita: Reitera a indicação nº 047/2019, que diz respeito a capina,
limpeza e poda das árvores situadas na rua José Monte (conhecida como ladeira do
DER), no bairro Santa Tereza; e Construção de redutor de velocidade e sinalização de
trânsito pertinente na rua José Monte (conhecida como ladeira do DER), no bairro
Santa Tereza. Indicações nºs 657 e 658/2019 de autoria do Vereador Aquiles, que
solicita: Colocação de luminárias nos postes situados na avenida industrial Sterwesson
Bigossi de Oliveira, situada no bairro São Benedito (Rodocon); e Manilhamento do
valão situado no bairro Morada do Lago. Indicações nºs 659 e 600/2019 de autoria do
Vereador Carlos Alberto, que solicita: Aquisição de área de terra no bairro Nova
Conquista para construção de praça; e Patrolamento da estrada de acesso à
Comunidade Barra Nova Sul, distrito de Nativo de Barra Nova. Indicações nºs 661 e
662/2019 de autoria do Vereador Doda Mendonça, que solicita: Recapeamento
asfáltico da rua Floriano Peixoto, situada no Centro da cidade (trecho compreendido
entre a rua Dr. Arlindo Sodré e a avenida Jose Tozze); e Aquisição de bebedouro
industrial para o centro de educação infantil municipal „Alice Ponte in Valtellina‟,
localizado no bairro Vitória. Indicações nºs 663 e 664/2019 de autoria do Vereador
Franscisco Amaro de A. Oliveira, que solicita: Contratação de horas de máquinas, tais
como: motoniveladora, rolo compactador, retroescavadeira e caçamba para atender a
área rural do município; e Contratação de pessoal para ampliação da operação tapa
buracos, para atender a demanda do município. Indicação nº 665/2019 de autoria da
Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Reforma do ponto de táxi, localizado no bairro
Centro (próximo a rodoviária), município de São Mateus-ES. Indicações nºs 666 e
667/2019 de autoria do Vereador Jerri Pereira, que solicita: Ampliação e reforma da
Escola Unidocente Municipal „Palmito‟, situada na comunidade São Benedito – KM 23;
e Calçamento da rua Valdemir Silva, situada na comunidade Barra Seca, distrito de
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Nativo de Barra Nova. Indicações nºs 668 e 669/2019 de autoria do Vereador Jorge
Recla, que solicita: Construção de Centro de Inteligência Municipal (CIM), no município
de São Mateus; e Construção da rede pluvial na rua Júpiter e na avenida Sol, situadas
no bairro Vitória. Indicações nºs 670 e 671/2019 de autoria do Vereador Jozail do
Bombeiro, que solicita: Construção de abrigos nos pontos de ônibus localizados nos
bairros Inocoop e Aviação; e Mudança do ponto final de ônibus, situado na avenida
Oceano Atlântico, no bairro Guriri, para o Bosque da Praia. Indicações nºs 672 e
673/2019 de autoria do Vereador Paulo Chagas, que solicita: Retomada da construção
das moradias populares do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, no bairro
Vitória; e Construção de campo de futebol no Assentamento Zumbi dos Palmares.
Requerimento n° 048/2019 de autoria do Vereador Carlos Alberto, que solicita: Envie
a esta casa de leis cópia de todos os contratos de imóveis locados pela
municipalidade, referente ao período de janeiro de 2017 até a presente data. Moção n°
034/2019 de autoria do Vereador Carlos Alberto, que solicita: VOTO DE PESAR aos
familiares do Senhor IOSANA FUNDÃO AZEVEDO, em virtude do seu falecimento
ocorrido no dia 21 de agosto de 2019. Moção n° 035/2019 de autoria do Vereador
Francisco Amaro de A. Oliveira, que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO à Senhora
JÚLIA DA SILVA FERREIRA, pelos 40 anos dedicados à evangelização junto à
congregação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério CADEESO,
localizada no bairro Litorâneo. Moção n° 036/2019 de autoria da Vereadora Jaciara
Teixeira, que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO à professora ELIANY GARCIA
DE SOUZA e às alunas RILLARY BOREL ZOGAIB, VIVIAN MARIA RAMALHO DE
SOUZA LIMA E JOICE VITÓRIA AZEVEDO BITENCOURT, pelo Projeto Sistema
Alternativo de Tratamento e Disposição de Esgoto Sanitário Residencial com Geração
e Aproveitamento Residencial de Biogás. DIVERSOS: Leitura do Expediente Viação
São Gabriel – Protocolizado sob o n° 001319/2019 - ofício em resposta ao OF
VJLRJ/CMSM/ES 018/2019 que mediante solicitação de alteração da rota de ônibus
que faz o itinerário de retorno do IFES e UFES às 22h40min, horário de saída dos
alunos e colaboradores das referidas instituições que residem nos bairros: Santo
Antônio, Vitória, Bonsucesso I, II e III, Ayrton Senna, Parque das Brisas, São Miguel,
Aroeira e adjacentes. Viação São Gabriel ressalta que esta solicitação precisa ser
realizada através da autorização da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, e
Transporte do Município de São Mateus-ES, com o parecer de estudos técnicos para a
viabilidade do equilíbrio econômico do contrato, sendo assim a São Gabriel protocolou
o pedido junto à Secretaria responsável para que a mesma autorize a alteração da
linha em questão, conforme solicitação. Leitura do Expediente OF.
SAAE/SMA/DIR/Nº00188/2019 – protocolizado sob o n° 001341/2019 - Atendendo a
Comissão de avaliação de Cooperação entre a CESAN e SAAE – Dados financeiros
do SAAE. Leitura do Convite para o 3° Congresso Estadual de Vereadores (as) do
Espírito Santo, no dia 06 de Setembro das 09h às 17h no Plenário da Assembleia
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Legislativa,
inscrições
pelo
WhatsApp
(27)9-9773-6969
ou
email:adm.ascamves@gmail.com. Em seguida o Sr. Presidente passou para a segunda
parte do pequeno expediente, e concedeu a palavra ao Sr. Herikson Locatelli, que
após cumprimentar a todos, teceu comentários sobre a necessidade de atuar em nome
do servidor, disse ainda sobre a vacância do cargos segundo a legislação, citou ainda
leis municipais em relação ao ticket de alimentação para os servidores públicos, disse
ainda que precisa ser dialogado tal benefício para ser executado, o orador comentou
também que nos dias atuais um dos grandes desafios para o Presidente, é regatar a
credibilidade dos Sindicatos, pois a população está pessimista quanto a isso, disse
ainda que fora elaborado um ofício para o Prefeito da cidade, para que ele possa dizer
o que é esperado da diretora atual do SINDSERV, falou também que buscará todas as
formas de lutar pelos direitos e primeiramente de forma diplomática, disse entender as
dificuldades de manter o dialogo, falou também que o papel do Sindicado é se envolver
com os interesses do trabalhador, pediu também para que todos possa se envolver
com os interesses do Sindicato, o orador disse ainda que a cidade está perdendo
muito com brigas e discussões politicas, disse também que a população está sofrendo,
e encerrou a fala. Na oportunidade o Vereador Amaro parabenizou o Sr. Herikson
Locatelli, e teceu comentários sobre as dificuldade que os Sindicatos tem passado,
disse ainda que talvez possam ser propositais as oposições, para que possa
enfraquecer alguns movimentos de trabalhadores, o vereador disse que acredita que
esta Casa de Leis possa contribuir da forma correta, em seguida o Sr. Herikson disse
que hoje o seu proposito é cumprir seu mandato de 03 (três) anos, disse ainda que é
isso que as pessoas esperam dele. Na oportunidade a Vereadora Jaciara disse que
está a disposição para fazer todas as discussões possíveis, e parabenizou a diretoria
do Sindicato, encerrou a fala. Em seguida o Vereador Jorge Recla disse entender a
preocupação do cargo de presidente do sindicato, falou ainda que o sindicato estava
sendo omisso, e que se estivessem ido para as ruas, talvez não tivesse acontecido o
corte de verga dos aposentados, encerrou a fala. Em seguida o Sr. Presidente
concedeu o uso da fala para o Sr. Eliezer Nardoto, que após cumprimentar a todos,
teceu comentários sobre a soberania desta Casa de Leis e a votação que ocorrerá
sobre a concessão da SAAE para a CESAN, em seguida o orador falou sobre o Projeto
de Lei que está em tramitação em Brasília, o qual trás regulamento no saneamento
básico no Brasil, falou ainda que o marco regulatório não está se limitando somente
entre água e esgoto, mas abrange também ao problema de lixo no Brasil, em seguida
o orador teceu questionamento dizendo sobre as criticas liberadas ao SAAE, e falou
ainda que o que faltou na autarquia foi a falta de investimento, afirmou ainda que estão
“amplificando o problema e valorizando as dificuldades” sendo que há potencialidade
para se “colocar na mesa”, falou também que há a necessidade de pensar para que a
“coisa não ficar tão de não beijada”, falou também que o marco regulatório é uma
pacote, pois trata de forma completa, encerrou a fala. Na oportunidade o Vereador
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Carlos Alberto supôs para o orador se em caso ele fosse Vereador, o que ele faria? Em
resposta o Sr. Eliezer disse que se tiver de fazer a emenda, que venha a emenda e
devolve o projeto, disse ainda que em seu entendimento o projeto deve ser modificado,
questionou ainda que em caso de a CESAN for privatizada posteriormente e
questionou se o dinheiro vem para a prefeitura ou para o Governo do Estado. Na
oportunidade o Vereador Antônio questionou o porquê a CESAN quer pegar o SAAE,
falou que eles querem fazer dinheiro com a autarquia, encerrou a fala. Na
oportunidade o Vereador Francisco Amaro disse que os vereadores da câmara tem
potencial para votar o projeto de concessão, disse ainda que CESAN fez uma
proposta, falou também que fora criado uma equipe de trabalho em Município, CESAN,
SAAE e Câmara Municipal para melhor desempenho nos direito dos funcionários da
autarquia de forma integral, disse ainda que quando o Governador disse que não tem
dinheiro em mãos, quer dizer que a CESAN tem poder de endividamento, buscar o
recurso e pagar com a dívida de investimento, falou também que o seu voto é a favor
da concessão porque é preciso fazer algo, disse o Vereador, o orador disse que se
houver privatização as tarifas serão maiores, falou sobre a possibilidade de melhorias
para a autarquia e de lucro, e encerrou a fala. 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: Indicações de nºs 653,
654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670,
671, 672 e 673/2019. Na oportunidade o Vereador Carlos Alberto solicitou a inclusão
do Requerimento nº 048/2019, que solicita: Envie a esta casa de leis cópia de todos
os contratos de imóveis locados pela municipalidade, referente ao período de janeiro
de 2017 até a presente data. De imediato o Sr. Presidente submeteu em discussão e
votação: Requerimento nº 048/2019, sendo este aprovado por unanimidade. Na
oportunidade o Sr. Presidente concedeu o uso da fala ao Vereador Carlos Alberto, que
após cumprimentar a todos teceu comentários em relação a Sra. Iosana, o orador
destacou suas qualidades a qual causou bons impactos por onde passou, comentou
ainda sobre sua carreira profissional e encerrou a fala. De imediato o Sr. Presidente
submeteu em votação: Requerimento de nº 034/2019; sendo esta aprovada por
unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente submeteu discussão e votação: Moção
035/2019, sendo esta aprovada por unanimidade. Na oportunidade o Sr. Presidente
concedeu o uso da fala ao Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que após
cumprimentar a todos, teceu comentários sobre a “irmã Júlia” (como tem costume de
chama-la), o Vereador expos as qualidades religiosas da referida homenageada, falou
também que a irmão Júlia é uma referencia para o Município e para ele também, o
orador disse que passou por momentos de enfermidade e que a homenageada orava
pela vida dele e que ela se tornou uma amiga de exemplo dele, e encerro a fala. Na
oportunidade o Vereador Ajalirio Caldeira teceu comentários parabenizando a iniciativa
do Vereador Francisco Amaro e a homenageada, disse ainda ser um trabalho muito
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gratificante, e encerrou a fala. Em seguida o Sr. Presidente concedeu o uso da fala
para a Sra. Júlia da Silva Ferreira, que após cumprimentar a todos, disse que Jesus é
a única solução de sua vida, e que se não fosse por ele ela não estaria nesta Casa de
Leis, em seguida a oradora agradeceu e disse que está sempre orando pelas
autoridades de São Mateus e do Brasil e encerrou a fala. Em seguida o Sr. Presidente
submeteu em discussão e votação: Moção 036/2019. sendo esta aprovada por
unanimidade. Na oportunidade a Vereadora Jaciara Teixeira, após cumprimentar a
todos teceu comentários sobre o projeto realizado sobre Projeto Sistema Alternativo de
Tratamento e Disposição de Esgoto Sanitário Residencial com Geração e
Aproveitamento Residencial de Biogás, disse ainda que o trabalho foi levantado em
relação à problemática do balneário de Guriri, falou também de como conheceu as
cientistas juntamente com a professora, a oradora falou também sobre todas as
possibilidades positivas que o projeto pode trazer com base em seu desenvolvimento,
disse ainda que as alunas representaram e apresentaram muito bem a idéia da
pesquisa diante de alunos universitários, e parabenizou as alunas, e encerrou a fala.
Em seguida, o Sr. Presidente submeteu em discussão e votação em turno único:
Discussão da Redação Final do Projeto de Lei N° 012/2019 que - “INSTITUI O
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS –
REFIS, NO ÂMBITO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO
MATEUS – SAAE”, do Poder Executivo; sendo este aprovado por unanimidade. Em
seguida, o Sr. Presidente submeteu em discussão e votação em turno único:
Projeto de Lei Complementar n° 001/2019 que – ALTERA NOMENCLATURA E
VENCIMENTO DO CARGO DE GERENTE DE CONTABILIDADE DE TESOURARIA
CONSTANTE DA LEI 1.059/2012, DATADA DE 18/01/2012 QUE “DISPÕE SOBRE A
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo, Autoria: Mesa Diretora, com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e
Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Sendo esta
aprovada por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu em discussão e
votação em turno único: Projeto de Lei n° 048/2019 - “DISPÕE SOBRE A
PROIBIÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO DE COBRANÇA DE PASSAGENS AOS
MOTORISTAS DE ÔNIBUS – DUPLA FUNÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS” do Poder Legislativo, Autoria: Jaciara Teixeira, com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação e da Comissão de
Obras, Urbanismo, e Infraestrutura Municipal. Na oportunidade a Vereadora Jaciara
Teixeira, que teceu comentários em relação a dupla função dos motoristas no
transporte coletivo, onde já houvera demissões, disse ainda que por ser concessão
pública, o transporte coletivo precisa seguir as regras que o Município estabelece, e
encerrou a fala. Em seguida o Sr. Presidente concedeu o uso da fala ao Vereador
Carlos Alberto, que falou sobre a crise que as empresas estão atravessando, e os
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mecanismos que a empresa esta atravessando para sobreviver, disse ainda que
entende a preocupação da Vereadora Jaciara, porém acredito que não compete a
Câmara legislar sobre tal assunto, parabenizou a Vereadora e disse que iria votar
contrário ao Projeto de Lei. Na oportunidade o Vereador Francisco Amaro disse que
segue a linha de raciocínio da Vereadora Jaciara, disse que a dupla função está
causando atrasos e desvalorização para as comunidades mais distantes, disse ainda
que prefere correr o risco de votar e ser caçado por te votado, falou também que se a
empresa São Gabriel passa por dificuldades, imaginem os passageiros. EM seguida o
Sr. presidente submeteu em votação o Projeto de Lei n° 048/2019, sendo esse
aprovado com 09 (nove) votos favoráveis de: Ajalirio Caldeira, Antonio Luiz Cardoso,
Aquiles, Doda Mendonça, Francisco Amaro, Jaciara Teixeira, Jorge Recla, Jozail do
Bombeiro e Paulo Chagas e 02 (dois) votos contrários de: Carlos Alberto e Jerri
Pereira. COMUNICADO DE LIDERANÇA: Com o uso da fala a Vereadora Jaciara
Teixeira deixou um convite para aqueles que quiserem está com ela juntamente com o
Vereador Ajalirio para conhecimento da Planta Genérica (IPATU) no Município de
Linhares e Colatina, para ter ciência do funcionamento do IPTU nos referidos
Munícipios, na próxima quinta feira, e encerrou a fala. 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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