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Ata nº 039/2019 da Sessão Ordinária, realizada aos 24 (vinte e quatro) 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 a Vereadora 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 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° 381/2019, protocolizado sob o n° 001478/2019, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha a LEI n° 1.786/2019. Leitura da
Lei n° 1.786/2019 – que “DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DE
FUNÇÃO DE COBRANÇA DE PASSAGENS AOS MOTORISTAS DE ÔNIBUS –
DUPLA FUNÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES”, do Poder Executivo. Leitura
do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 384/2019, protocolizado sob o n° 001490/2019,
da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha VETO n° 003/2019. Leitura do
VETO n° 003/2019 – que VETAR TOTALMENTE o PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 001/2019, de autoria do Poder Legislativo, datado de 03 de
Setembro 2019, que ALTERA A 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”. Leitura do
expediente OF/PMSM/SMGAB N° 382/2019, protocolizado sob o n° 001491/2019, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta às Indicações nº s 668,
674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690,
691, 692, 693, 694 e 695/2019 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, Jozail do Bombeiro e Paulo
Chagas. PROPOSIÇÕES: Indicações de nºs 696 e 697/2019 de autoria do Vereador
Ajalirio Caldeira, que solicita: Encascalhamento das ladeiras e patrolamento da estrada
de acesso à localidade de córrego Santa Maria – KM 23, distrito de Nestor Gomes; e
Ampliação e reforma do prédio do CEIM „Girassol‟, situado na Comunidade KM 26,
distrito de Nestor Gomes. Indicações de nºs 698 e 699/2019 de autoria do Vereador
Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Pavimentação da Rua Renan Cardoso, situada no
bairro Residencial Park Washington; e Implantar turmas do 6º ao 9º ano na Escola
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Municipal de Ensino Fundamental “Almir Queiroz”, situada no bairro Cacique.
Indicações de nºs 700 e 701/2019 de autoria do Vereador Aquiles, que solicita:
Calçamento da Rua João Paulo II, situada no Bairro Colina; e Aquisição de terreno no
bairro Nova São Mateus, para construção de praça. Indicações de nºs 702 e 703/2019
de autoria do Vereador Carlos Alberto, que solicita: Recapeamento asfáltico da Rua
Primavera, situada no bairro Carapina; e Recapeamento asfáltico da rua Vinhático,
situada no bairro San Remo. Indicações de nºs 704 e 705/2019 de autoria do
Vereador Doda Mendonça, que solicita: Patrolamento das estradas vicinais de todo o
Distrito de Itauninhas; e Ampliação e reforma do prédio da Escola Pluridocente
Municipal Córrego do Chiado, situada em Itauninhas. Indicações de nºs 706 e
707/2019 de autoria do Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que solicita:
Recuperação das vias públicas não pavimentadas do bairro Litorâneo; e Instalação de
academia popular ao ar livre, no terreno da municipalidade situado ao lado da Unidade
de Saúde, no bairro Litorâneo. Indicação de nº 708/2019 de autoria da Vereadora
Jaciara Teixeira, que solicita: Retirada da areia da ciclovia da Rodovia Othovarino
Duarte Santos, do Mariricu à Guriri; Indicações de nºs 709 e 710/2019 de autoria do
Vereador Jerri Pereira, que solicita: Melhoramento da iluminação pública com extensão
de rede elétrica na Rua da Padaria e na Vila de Pescadores, na Comunidade
Urussuquara, Distrito de Nativo de Barra Nova; e Término da pavimentação asfáltica
do trecho de aproximadamente 1 km de extensão, localizado entre os Bairros Pedra
D‟água e Liberdade (via estrada de acesso ao Nativo de Barra Nova). Indicações de
nºs 711 e 712/2019 de autoria do Vereador Jorge Recla, que solicita: Criação de
subprefeitura, com infraestrutura adequada, para atender o Balneário de Guriri e
região; e Construção de praça de lazer na Avenida Barão do Rio Branco, no bairro
Nova São Mateus (em frente ao Cerimonial Altoé). Indicações de nºs 713 e 714/2019
de autoria do Vereaor Jozail do Bombeiro, que solicita: Término do calçamento da Rua
Roberto Arnizaut Silvares, situada no Bairro Nova São Mateus; e Viabilizar junto ao
Governo Federal a criação de Escola Cívico-Militar em São Mateus. Indicações de nºs
715 e 716/2019 de autoria do Vereador Paulo Chagas, que solicita: Reforma geral da
quadra poliesportiva situada no Assentamento Palmeira, Distrito de Nestor Gomes; e
Viabilizar a elaboração de projeto para construção de quadra poliesportiva na
Comunidade Córrego Seco, Distrito de Nestor Gomes. Moção de nº 037/2019 de
autoria da Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO à
SORVETERIA KARAMELO’S. pelo sucesso alcançado nesses 29 anos de atuação em
São Mateus. Em seguida o Sr. Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE: Em
seguida o Sr. presidente concedeu o uso da fala a Vereadora Jaciara Teixeira, que
após cumprimentar a todos, falou sobre o índice de desemprego na empresa Viação
São Gabriel, falou ainda que está faltando solidariedade com o Município Mateense,
disse ainda que o município está na Cidade por meio de 40 anos e questionou que
prevê em aumentar o valor da passagem, e encerrou a fala. Em seguida o Sr.
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Presidente concedeu o uso da fala ao Vereador Jozail do Bombeiro, que após
cumprimentar a todos, teceu comentários sobre a educação no Município de São
Mateus, disse também que fora chamado por moradores e alunos da Escola Municipal
Roseli Pires no bairro Seac; alunos jovens e idosos (15 idosos que estudam no
noturno), integrados no Programa da EJA, o Vereador disse que a preocupação dos
alunos é que chegou até eles a informação de que será suspenso a EJA na Referida
Escola Roseli Pires, por motivos não esclarecidos, o Vereador disse que devido o
estado climático do dia da visita o qual era frio e chuvoso, correndo o risco de ter baixa
de alunos presentes na escola; disse ainda que o numero aproximado de alunos
matriculados é de 50 (cinquenta) alunos; com base na informação dada aos alunos o
Vereador teceu comentários dizendo que “fechar a porta de uma escola, é
complicado”, falou também sobre a localidade, por ser um bairro longe do centro da
cidade e de outras escolas, o orador disse também que conversou com um aluno da
referida escola, e que esse aluno comentou de suas preocupações dizendo de como
fará para estudar em outra escola, devido o deslocamento, o Vereador disse ainda que
a Escola esta em bom estado, e que precisa de uma pintura nova, falou ainda que
apresentará um requerimento convidando o Secretário Municipal da Educação para
averiguação da procedência da informação. Em seguida o Vereador teceu
questionamentos dizendo que não há incentivo em buscar saber as motivações da
evasão escolar, falou ainda que as coisas não andam boas dentro da Prefeitura ou na
Secretaria de Educação, falou também que a Escola precisa abrir as portas e não
fecha-la para os alunos, disse ainda que viu diversas faixa-etárias estudando, falou
ainda da importância da qualificação e que Empresas procuram pessoas qualificadas,
mesmo que o horário seja o noturno, o Vereador disse que é uma questão de
segurança pública também, disse que a Escola é uma ferramenta que retira o individuo
da rua. Na oportunidade o Vereador Francisco Amaro teceu comentários em relação à
EJA, dizendo que o município entra com a parceria de ceder o espaço físico e o
Estado concede o profissional para exercer na educação dos alunos, o Vereador disse
que quando acontece uma evasão, citou o Litorâneo como exemplo: “porque lá tinha e
agente acabou perdendo” o Estado cobra uma quantidade de turma e alunos para
poder se manter naquele determinado lugar, falou ainda que fora sugerido criar
núcleos como no Caíque e outras escolas, para junta de alunos de determinada região,
disse ainda que na época foi até a Secretaria de Educação com a turma de alunos do
Litorâneo e foram passadas as informações, foi feito uma tentativa de passar para o
Caíque e os alunos não vinheram, devido a desistência pelas dificuldades, falou que é
uma parceria do Município com o Estado. Na oportunidade a Vereadora Jaciara
Teixeira falou que a EJA é constantemente bombardeada com relação ao assunto
tratado, a Vereadora sugeriu que é necessário conversar pessoalmente e fazer a
discussão com o Secretário de Educação, a Vereadora disse que já falaram a ela que
na Cohab sobre ao assunto e que há uma “luta antiga” na Escola do bairro Cacique no
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Cricaré, pois os alunos queriam estudar mais próximos do bairro e enfrentar menos
dificuldades, a oradora disse ainda que não funciona mudar de uma bairro para outro,
pois o aluno não sairá pela noite para ir em outro bairro estudar. De volta com o uso da
fala o Vereador Jozail falou que se tiver um aluno na localidade a Escola deve estar
com a porta aberta, em seu entendimento, em seguida o vereador leu o Artigo 20 do
Estatuto do idoso, e destacou o direito do Idoso poder estudar, o Vereador disse que
em sua opinião ele acha ser um crime, e deveria abrir mais turmas e não fecha-las,
pois tal medida distancia o aluno da escola, falou ainda para lutarem para que não
aconteçam tais fatos. Na oportunidade o Vereador Antônio Luiz Cardoso disse que no
Bairro Cacique a Escola Almir Queiroz sofreu evasões de alunos, pois há 3 (três) salas
paradas no turno vespertino, o Vereador disse ainda que pediu ao Secretário de
Educação para que o mesmo aumente a série do 6º (sexto) ao 9º (nono) ano, com a
finalidade de diminuir as evasões, e encerrou a fala. De volta com o uso da fala, o
Vereador Jozail disse que é bom que a população saiba que não é justificativa se falar
que não há recursos, disse também que podem faltar recursos para qualquer outro fim,
menos para a Educação, e encerrou a fala. De imediato o Sr. Presidente concedeu o
uso da fala ao Vereador Jorge Recla, que após cumprimentar a todos, teceu
comentários em relação a uma noticia que chegou até ele em relação a uma violência
doméstica feita pelo seu marido, e que a vitima não morreu porque conseguiu fazer
defesa pessoal, pois a mesma é praticante de artes marciais, o Vereador disse também
que o médico do Hospital Roberto Silvares exigiu que ela voltasse ao Hospital com o
boletim de ocorrência, pois o Hospital não tem autorização para fazer exame de Corpo
e Delito, disse ainda que a vitima teve que voltar para casa no dia do ocorrido, pois era
competência da policia civil, o Vereador questionou a postura do Hospital Roberto
Silvares, o vereador teceu questionamento em relação a falta de profissionalidade no
atendimento do referido hospital. Na oportunidade a Vereadora Jaciara Teixeira
orientou o Vereador Jorge Recla para que a vitima fosse até o CREAS. De volta com a
fala o Vereador teceu repúdios contra o Hospital Roberto Silvares devidos o mau
atendimento e encerrou a fala. ORDEM DO DIA: Na oportunidade, sugeriu que as
votações das indicações fossem feitas em blocos, e em seguida submeteu em
discussão: de nºs 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709,
710, 711, 712, 713, 714, 715 e 716/2019. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu em
discussão e votação em turno único: Moção de nº 037/2019, que solicita: VOTO DE
CONGRATULAÇÃO à SORVETERIA KARAMELO’S, pelo sucesso alcançado nesses
29 anos de atuação em São Mateus. Autoria: Jaciara Teixeira. Na oportunidade a
Vereadora Jaciara Teixeira, após cumprimentar a todos, teceu comentários em relação
o histórico da Sorveteria Karamelo‟s, e encerrou a fala. De imediato o Sr. Presidente
submeteu em votação em turno único: Moção de nº 037/2019, sendo esta aprovada
por unanimidade. Em ato continuo o Sr. Presidente submeteu em discussão e
votação em turno único: Projeto de Lei n° 018/2019 - “DISPÕE SOBRE
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BARRAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO
MATEUS, CRIA O PROGRAMA BARRAGEM LEGAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”, do Poder Executivo, com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação e da Comissão de
Obras, Urbanismo e Infraestrutura Municipal. Na oportunidade o Vereador Francisco
Amaro, após cumprimentar a todos, teceu comentários sobre as dificuldades de
construir ou reconstruir uma barragem em suas propriedades, disse também sobre a
dificuldade de uso do maquinário publico e os questionamentos da maquina ser
pública, o orador disse que a partir dessa problemática fora criado o referido Projeto de
Lei. Na oportunidade o Vereador Ajalirio Caldeira falou sobre a importância do Projeto,
pois estenderá atendimento aos munícipes e encerrou a fala. Em seguida a vereadora
Jaciara Teixeira teceu agradecimentos ao Secretário de Agricultura e disse que o
grande problema no campo são os gastos para o uso da maquina; disse que existe
outro Projeto especifico para barragens e encerrou a fala. De imediato o Sr. Presidente
submeteu em votação em turno único: Projeto de Lei n° 018/2019, sendo esta
aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente submeteu em discussão e
votação em turno único: Projeto de Lei n° 056/2019 - “DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, DA DIVULGAÇÃO DE
INFORMAÇÕES SOBRE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS PARALISADAS,
CONTANDO OS MOTIVOS E TEMPO DE INTERRUPÇÃO”, do Poder Legislativo,
Autoria: Jozail do Bombeiro, com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação e da Comissão de Obras, Urbanismo
e Infraestrutura Municipal. Em ato continuo o Sr. Presidente concedeu o uso da fala ao
Vereador Jozail do Bombeiro, que após cumprimentar a todos, comentou sobre a
problemática das Obras Públicas que começam e não terminam no município, disse
também que gera prejuízo aos cofres públicos e leva a Obra á ser depredada, o
Vereador falou que há uma necessidade de o Munícipio trazer explicações para a
população, o orador citou como exemplo a obra do US3 estar parada e que a
população não sabe a motivação da paralisação dos trabalhos, disse que o povo
precisa ser informado de como está sendo usado o seu dinheiro, e encerrou a fala. De
imediato o Sr. Presidente submeteu em votação em turno único: Projeto de Lei n°
056/2019, sendo esta aprovada por unanimidade. Em ato continuo o Sr. Presidente
submeteu em votação em turno único: Projeto de Lei n° 058/2019 - “DISPÕE
SOBRE A PROIBIÇÃO DO USO DE JALECO, PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, FORA DO AMBIENTE DE
TRABALHO”, do Poder Legislativo, Autoria: Carlos Alberto e Ajalirio Caldeira, com
parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania
e Redação. Com o uso da fala o Vereador Carlos Alberto, após cumprimentar a todos,
teceu comentário sobre o uso dos jalecos pelos médicos fora de seus horários de
trabalho, e encerrou a fala. Na oportunidade o Vereador Ajalirio disse que houve uma
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discussão que regula o uso do uniforme, e disse que o uniforme é de suma
importância, disse ainda que é um grande perigo ocorrer contaminações e encerrou a
fala. De imediato o Sr. Presidente submeteu em votação em turno único: Projeto de
Lei n° 058/2019, sendo este provado por unanimidade. Em ato continuo o Sr.
Presidente submeteu em votação em turno único: Projeto de Lei n° 060/2019 INSTITUI O PROGRAMA “EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO” COMO ATIVIDADE
EXTRACURRICULAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PRÉ-ESCOLA AO
ENSINO FUNDAMENTAL, do Poder Legislativo, Autoria: Carlos Alberto e Ajalírio
Caldeira, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos
Humanos, Cidadania e Redação. Com o uso da fala o Vereador Carlos Alberto, teceu
comentários sobre a quantidade de acidente que tem ocorrido no Munícipio Mateense,,
em seguida deu destaque nos artigos da Lei e encerrou a fala. Em ato continuo o Sr.
Presidente submeteu em votação em turno único: Projeto de Lei n° 060/2019,
sendo este aprovado por unanimidade. 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.
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