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Ata nº 042/2019 da Sessão Ordinária, realizada aos 15 (quinze) dia do mês de outubro
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: 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 das Atas nº 033, 034, 035, 036, 037/2019, 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° 400/2019, protocolizado sob o n° 001602/2019, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha resposta às Indicações nºs 717, 718, 719,
720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734 e 735/2019
de autoria dos Vereadores: Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos
Alberto, Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge
Recla, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB
N° 407/2019, protocolizado sob o n° 001603/2019, da Prefeitura Municipal de São
Mateus, que encaminha resposta às Indicações nºs 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742,
743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754 e 755/2019 de autoria dos
Vereadores: Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda
Mendonça, Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Jerri Pereira, Jorge Recla, Jozail do
Bombeiro e Paulo Chagas. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 406/2019,
protocolizado sob o n° 001604/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha a LEI n° 1.789/2019. Leitura da Lei n° 1.789/2019 – que “AUTORIZA A
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE DO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”, do Poder Executivo. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°
411/2019, protocolizado sob o n° 001606/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
que encaminha o Projeto de Lei n° 025/2019. Leitura do Projeto de Lei n° 025/2019 –
que “DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA
ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO. NOS TERMOS DO INCISO IX. ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. E
DO INCISO VIII DO ART. 116 § 10, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO
MATEUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Executivo. Discussão, do pedido
em caráter de “Urgência Urgentíssima”, ao Projeto de Lei n° 025/2019, do Poder
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Executivo, de acordo com o § 2° do art.50 da Lei Municipal n° 001, de 05 de abril de
1990 – Lei Orgânica Municipal. Em seguida o Sr. Presidente concedeu o uso da fala ao
Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que disse sobre a importância do
caráter de urgência do referido Projeto de Lei devido o período do ano que está se
findando, e encerrou a fala. Em seguida o Sr. Presidente submeteu em votação, do
pedido em caráter de “Urgência Urgentíssima”, ao Projeto de Lei n° 025/2019:
Sendo este aprovado por unanimidade. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°
402/2019, protocolizado sob o n° 001607/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
que encaminha o Projeto de Lei n° 024/2019. Leitura do Projeto de Lei n° 024/2019 –
que “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2020”, do Poder Executivo. Discussão, do pedido em caráter de “Urgência
Urgentíssima”, ao Projeto de Lei n° 024/2019, do Poder Executivo, de acordo com o
§ 2° do art.50 da Lei Municipal n° 001, de 05 de abril de 1990 – Lei Orgânica Municipal.
Em seguida o Sr. Presidente concedeu o uso da fala ao Vereador Jozail do Bombeiro,
que disse ser prudente votar em rito Ordinário devido a importância do seu assunto, na
oportunidade o Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira disse que se fosse
votado em regime de “Urgência Urgentíssima” ganhariam tempo nas emendas devido
sua quantidade. Em seguida a Vereadora Jaciara Teixeira com o uso da fala, disse não
achar necessário o rito de “Urgência Urgentíssima”, disse ainda sobre a importância de
fazer as emendas o mais rápido possível, e encerrou a fala. Na oportunidade o
Vereador Carlos Alberto teceu comentários dizendo que concorda com a Vereadora
Jaciara Teixeira pelo rito Ordinário. Em seguida o Sr. Presidente submeteu em votação,
do pedido em caráter de “Urgência Urgentíssima”, ao Projeto de Lei n° 024/2019:
Sendo este aprovado por 06 (seis) votos favoráveis dos Vereadores Carlos Alberto,
Jozail do Bombeiro, Jerri Pereira, Antônio Luiz Cardoso, Jaciara Teixeira e Aquiles, e
03 (três) votos contrários dos Vereadores Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Doda
Mendonça e Paulo Chagas. PODER LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Lei N°
078/2019 que - “TORNA OBRIGATÓRIA MEDIDAS PARA DESINFECÇÃO DA AREIA
EXISTENTES EM LOCAIS DE RECREAÇÃO COMO CRECHES, PRAÇAS,
PARQUES, ESCOLAS, CLUBES RECREATIVOS, QUADRAS DE ESPORTE E
CONDOMÍNIOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO”, do Poder Legislativo, Autoria: Jerri
Pereira. Leitura do Projeto de Lei N° 079/2019 que - DÁ A ATUAL RUA PROJETADA
A, SITUADA NO LOTEAMENTO SOLAR, NO BAIRRO AROEIRA, A DENOMINAÇÃO
DE “RUA RAPHAEL CORREA LUCAS”, do Poder Legislativo, Autoria: Jorge Recla.
Leitura do Projeto de Lei N° 080/2019 que - DÁ A ATUAL RUA PROJETADA B,
SITUADA NO LOTEAMENTO SOLAR, NO BAIRRO AROEIRA, A DENOMINAÇÃO DE
“RUA ADALBERTO DA CUNHA JUNIOR”, do Poder Legislativo, Autoria: Jorge Recla.
Leitura do Projeto de Lei N° 081/2019 que - DÁ A ATUAL RUA PROJETADA C,
SITUADA NO LOTEAMENTO SOLAR, NO BAIRRO AROEIRA, A DENOMINAÇÃO DE
“RUA EDILSON SILVA DOS SANTOS”, do Poder Legislativo, Autoria: Jorge Recla.
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Leitura do Projeto de Lei N° 082/2019 que - DÁ A ATUAL RUA PROJETADA D,
SITUADA NO LOTEAMENTO SOLAR, NO BAIRRO AROEIRA, A DENOMINAÇÃO DE
“RUA PETERSON PARTELLI GUIMARÃES”, do Poder Legislativo, Autoria: Jorge
Recla. Leitura do Projeto de Lei N° 083/2019 que - DÁ A ATUAL RUA PROJETADA E,
SITUADA NO LOTEAMENTO SOLAR, NO BAIRRO AROEIRA, A DENOMINAÇÃO DE
“RUA ROMILDO COUTINHO”, do Poder Legislativo, Autoria: Jorge Recla. Leitura do
Projeto de Lei N° 084/2019 que - DÁ A ATUAL RUA PROJETADA F, SITUADA NO
LOTEAMENTO SOLAR, NO BAIRRO AROEIRA, A DENOMINAÇÃO DE “RUA ELAN
SOBRAL FLORES”, do Poder Legislativo, Autoria: Jorge Recla. Leitura do Projeto de
Lei N° 085/2019 que - DÁ A ATUAL RUA PROJETADA G, SITUADA NO
LOTEAMENTO SOLAR, NO BAIRRO AROEIRA, A DENOMINAÇÃO DE “RUA
NATALINA GOMES DOS SANTOS”, do Poder Legislativo, Autoria: Jorge Recla.
Leitura do Projeto de Lei N° 086/2019 que - DÁ A ATUAL RUA PROJETADA H,
SITUADA NO LOTEAMENTO SOLAR, NO BAIRRO AROEIRA, A DENOMINAÇÃO DE
“RUA JOSILDA ALAGE”, do Poder Legislativo, Autoria: Jorge Recla. Leitura do
Projeto de Lei N° 087/2019 que - DÁ A ATUAL RUA PROJETADA I, SITUADA NO
LOTEAMENTO SOLAR, NO BAIRRO AROEIRA, A DENOMINAÇÃO DE “RUA
ENAURA NOGUEIRA ROCHA”, do Poder Legislativo, Autoria: Jorge Recla. Leitura do
Projeto de Lei N° 088/2019 que - DÁ A ATUAL RUA PROJETADA J, SITUADA NO
LOTEAMENTO SOLAR, NO BAIRRO AROEIRA, A DENOMINAÇÃO DE “RUA MARIA
LINDAURA RAMOS”, do Poder Legislativo, Autoria: Jorge Recla. Leitura do Projeto
de Lei N° 089/2019 que - DÁ A ATUAL RUA PROJETADA K, SITUADA NO
LOTEAMENTO SOLAR, NO BAIRRO AROEIRA, A DENOMINAÇÃO DE “RUA
CILENIO GUIMARÃES SIQUEIRA”, do Poder Legislativo, Autoria: Jorge Recla.
Leitura do Projeto de Lei N° 090/2019 que - DÁ A ATUAL RUA PROJETADA M,
SITUADA NO LOTEAMENTO SOLAR, NO BAIRRO AROEIRA, A DENOMINAÇÃO DE
“RUA MAURA TAVARES SIQUEIRA”, do Poder Legislativo, Autoria: Jorge Recla.
Leitura do Projeto de Lei N° 091/2019 que - DÁ A ATUAL RUA PROJETADA N,
SITUADA NO LOTEAMENTO SOLAR, NO BAIRRO AROEIRA, A DENOMINAÇÃO DE
“RUA FELISMINA COSTA DA CRUZ”, do Poder Legislativo, Autoria: Jorge Recla.
Leitura do Projeto de Lei N° 092/2019 que - DÁ A ATUAL RUA PROJETADA O,
SITUADA NO LOTEAMENTO SOLAR, NO BAIRRO AROEIRA, A DENOMINAÇÃO DE
“RUA NAZARO RAMOS DA CRUZ”, do Poder Legislativo, Autoria: Jorge Recla.
Leitura do Projeto de Lei N° 093/2019 que - DÁ A ATUAL RUA PROJETADA P,
SITUADA NO LOTEAMENTO SOLAR, NO BAIRRO AROEIRA, A DENOMINAÇÃO DE
“RUA JANETE FERREIRA SANTOS”, do Poder Legislativo, Autoria: Jorge Recla.
Leitura do Projeto de Lei N° 094/2019 que - DÁ A ATUAL RUA PROJETADA Q,
SITUADA NO LOTEAMENTO SOLAR, NO BAIRRO AROEIRA, A DENOMINAÇÃO DE
“RUA VALDINEI RIBEIRO DE SOUZA”, do Poder Legislativo, Autoria: Jorge Recla.
Leitura do Projeto de Lei N° 095/2019 que - DÁ A ATUAL RUA PROJETADA R,
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SITUADA NO LOTEAMENTO SOLAR, NO BAIRRO AROEIRA, A DENOMINAÇÃO DE
“RUA IDALINA MARIA DA SILVA”, do Poder Legislativo, Autoria: Jorge Recla. Leitura
da Resolução N° 001//2019 que - “ALTERA O CAPUT DO ART. 1º E SEU
PARAGRAFO 3°; ALTERA OS INCISOS II e IV DO ART. 3º; CORRIGE O TEXTO E O
ORDENAMENTO NUMÉRICO DOS PARÁGRAFOS DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO
001/2017, DATADA DE 02/02/2017 – QUE DISPÕE SOBRE VERBAS
INDENIZATÓRIAS
DO
EXERCÍCIO
PARLAMENTAR
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo. Leitura do expediente, ofício protocolado
sob n° 001578/2019, de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, solicitando espaço
no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 15 de Outubro de 2019, para que
a Srª ROSIMERI MARTINS CESCONETI, possa fazer uso da Tribuna Popular, para
proferir pronunciamento sobre “AS ELEIÇÕES DO CONSELHO, APRESENTANDO OS
DEMAIS ELEITOS E FAZENDO UMA BREVE EXPLANAÇÃO SOBRE AS
ATRIBUIÇÕES QUE COMPETEM AO ÓRGÃO”. Leitura do expediente, ofício
protocolado sob n° 001580/2019, de autoria do Vereador Francisco Amaro de A.
Oliveira, solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 15 de
Outubro de 2019, para que a Srª VANUSA DE JESUS DOS SANTOS, possa fazer uso
da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre “PROJETO SOCIAL QUE POR
ELA É PRESIDIDO, BEM COMO O PROJETO N° 022/2019 QUE SE ENCONTRA
NESTA CASA DE LEIS, DO PODER EXECUTIVO, QUE DIZ RESPEITO A
MENCIONADA ASSOCIAÇÃO”. Leitura do expediente, OF.CMSM/SF. Nº 00183/2019,
protocolizado sob o n° 001597/2019 de autoria da Secretaria de Finanças –
Prestação de Contas referente ao mês de Setembro– 2019 – Nota de
Movimentação Financeira, Relatório de Pagamentos e Balancete Analítico da
Despesa Orçamentária. PROPOSIÇÕES: Indicações de nºs 756 e 757/2019 de
autoria do Vereador Ajalirio Caldeira, foram prejudicadas pela ausência do mesmo.
Indicações de nºs 758 e 759/2019 de autoria do Vereador Antônio Luiz Cardoso, que
solicita: Construção de redutor de velocidade (quebra-molas) na rua Felicíssimo
Otaviano dos Santos (nas proximidades da Escola Master, na esquina do „Bar do
Chapoca‟), bairro Aviação, município de São Mateus-ES; e Conclusão do calçamento
da avenida Oceano Atlântico, Lado Sul, no bairro Guriri (nas imediações da Arena ao
Mar). Indicações de nºs 760 e 761/2019 de autoria do Vereador Aquiles, que solicita:
Reitera a indicação nº 481/2019, que diz respeito à aquisição de terreno no bairro
Morada do Lago, para construção de Centro de Educação Infantil Municipal; e
Ampliação e reforma do prédio do CEIM „Paraíso Infantil‟ situado no bairro
Bonsucesso. Indicações de nºs 762 e 763/2019 de autoria do Vereador Carlos Alberto,
que solicita: Recapeamento asfáltico da rua Domingos de Oliveira Rios, situada no
bairro Boa Vista; e Recapeamento asfáltico da rua Agenor de Souza Lé, situada no
bairro Boa Vista. Indicações de nºs 764 e 765/2019 de autoria do Vereador Franscisco
Amaro de Alencar Oliveira, que solicita: Remoção do material que consequentemente é
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gerado e não utilizado na realização de ações “tapa buraco” ou recuperação de
calçamentos no município de São Mateus-ES; e Retirada de areia na Rodovia Amocim
Leite, município de São Mateus-ES. Indicações de nºs 766 e 767/2019 de autoria do
Vereador Jerri Pereira, que solicita: Reitera a indicação nº 212/2019, que diz respeito
à construção de passarela e de nova escadaria com instalação do respectivo corrimão,
no final da rua José Daher (acesso ao bairro Carapina); e Reitera a indicação nº
191/2019, que diz respeito ao calçamento da Rua Betim, situada no bairro Aviação.
Indicações de nºs 768 e 769/2019 de autoria do Vereador Jorge Recla, que solicita:
Sinalização em toda extensão da AV. Dom José Dalvit, após a conclusão das obras de
recapeamento em andamento, contendo ciclovia e demais sinalizações; e Reparo do
calçamento na rua São Salvador, no bairro Novo Horizonte, município de São MateusES. Indicações de nºs 770 e 771/2019 de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, que
solicita: Disponibilização de aplicativo que possibilite a população fazer marcação de
consultas nas Unidades Básicas De Saúde (UBSs), bem como informe a escala
médica e a disponibilidade de vagas para atendimento; e Que a Agência Municipal De
Agendamento (AMA) informe aos pacientes, por meio de mensagem de texto, a
marcação de consultas, exames e ou cirurgias, mesmo que comunicado aconteça por
chamada telefônica. Indicações de nºs 772 e 773/2019 de autoria do Vereador Paulo
foram prejudicadas pela ausência do mesmo. Moção nº 038/2019 de autoria do
Vereador Jorge Recla, que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO à ONG “A DANÇA
DA VIDA”, representada pelo Sr. FRANCESCO RACCHETTI, pelo importante trabalho
social e cultural realizado no município de São Mateus-ES. DIVERSOS: A Câmara de
São Mateus tem a honra de convidar os Vereadores e Vereadora para Aula Inaugural
do Programa “CAPACITAR PARA LEGISLAR”. Local: Mini Auditório da FVC
(Faculdade Vale do Cricaré) no dia 18/10/2019 às 09:00h. Na oportunidade o Vereador
Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que após cumprimentar a todos disse sobre as
importâncias de ser uma pessoas pública, se referiu aos conselheiros tutelares, e
parabenizou aos eleitos, em seguida o Vereador disse sobre um projeto social dirigido
pela pastora Vanuza, o qual os membros da igreja estão buscando uma localidade
para sustentação do projeto, disse ainda que o Executivo se sensibilizou pelo trabalho
social da igreja que se encontrava sem apoio, e pediu para que os colegas ouvissem o
que a pastora tem para falar e agradeceu a presença de todos. Em seguida, o Sr.
Presidente passou para segunda parte do Pequeno Expediente, concedendo a fala a
Sra. Rosimeri Martins Cesconeti, que após cumprimentar a todos, falou sobre a eleição
ocorrida e disse também sobre a importância do Conselheiro Tutelar na sociedade, e
encerrou a fala. Na oportunidade o Vereador Jozail do Bombeiro teceu comentários em
relação à fala da Sra. Rosimeri, dizendo que ela foi muito feliz em sua fala e que pode
contar com Esta Casa de Leis, e encerrou a fala. Na oportunidade o vereador Antônio
Luiz Cardoso, teceu comentários em relação ao numero de Conselheiras e sugeriu que
o líder do Prefeito encaminhasse um Projeto de Lei para o Executivo para aumentar o
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numero de Conselheiras e encerou a fala. De imediato o Sr. Presidente concedeu o
uso da fala para a Pra. Vanusa de Jesus dos Santos, que após cumprimentar a todos,
teceu comentários sobre seu projeto no bairro Ribeirão e toda comunidade, disse ainda
que tem esse trabalho já há 08 (oito) anos, em seguida a oradora disse que colocou o
projeto em andamento cuidando de toda a documentação pelo intermédio do Vereador
Francisco Amaro de Alencar Oliveira, a oradora pediu para que os presentes viessem
contribuir e cooperar com o trabalho realizado no projeto. Na oportunidade o Vereador
Amaro disse que ficou curioso com o Projeto e teve acesso e que o Projeto foi muito
bem detalhado concernente a documentações, em relação a área o vereador disse que
fora feito todo procedimento de medição e de cartório e que olhou no jurídico do
Município. Na oportunidade o Vereador Jorge Recla peguntou quantas pessoas estão
sendo atendidas no Projeto nos dias atuais. Em resposta a Pra. Vanusa disse que em
média de 100 (cem) pessoas. Em seguida o Vereador Jorge Recla disse que o bairro
Ribeirão não está abandonado pelo Legislativo e disse que quem excuta tudo na
Cidade se chama Poder Executivo (Prefeito), exemplificou o Projeto de nº 022 e que
cabe ao Poder Executivo para liberação, e encerrou a fala. De imediato 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,
teceu comentários sobre as dificuldades enfrentadas ao trabalhar com pessoas , em
seguida falou sobre o trabalho com professores e que os professores deveriam ser
lembrados todos os dias do ano e as dificuldades que esses profissionais enfrentam, a
oradora falou ainda que nenhuma profissão acontece se a pessoa não passar por um
professor (a), disse anda que é necessário fazer uma homenagem aos professores
devido as dificuldades que estes enfrentam diariamente e parabenizou a todos
professores (as) e encerrou a fala. Em seguida o Sr. Presidente concedeu o uso da
fala ao vereador Aquiles Moreira, após cumprimentar a todos, falou sobre uma
conferencia ocorrida no Município a qual surgiu a discussão para criação de outro
Conselho, disse entender que o Município com quase 130 mil habitantes faz com que
os 05 Conselheiros fiquem impossibilitados de fornecer o completo atendimento, (o
vereador disse não ter participado da conferencia), disse ainda que tal discussão
obteve avanço, o orador disse ainda que está em discussão para levar junto a
Secretaria de Ação Social e também ao Prefeito para que ele possa enviar um projeto
a esta Casa de Leis para que no ano posterior possamos ter 10 Conselheiros, em
seguida o Vereador teceu agradecimentos a Secretária de Saúde pelo atendimento na
unidade móvel no posto de saúde para o atendimento em odontologia e o Secretário
de Obras na parte elétrica, e encerrou a fala. Em seguida o Sr. Presidente concedeu o
uso da fala ao Vereador Carlos Alberto, que após cumprimentar a todos, falou sobre a
necessidade de regionalizar o serviço prestado pelos conselheiros, falou ainda que
defende três régios no município de São Mateus, e falou sobre a importância da
função do Conselheiro. Em seguida o Vereador Carlos Alberto falou sobre a cassação
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do Prefeito Daniel, disse que observou a fala do Advogado e Ex-Ministro do TSE, onde
ele fala que o Prefeito Daniel tem a totalidade do apoio desta Casa de Leis, com intuito
de sensibilizar os demais Ministros que todos os Vereadores desta Casa de Leis o
apoiam e é contra a Cassação do Prefeito Daniel, em seguida o Vereador disse que o
Advogado do Sr. Prefeito faltou com a verdade, o Vereador disse ainda: “porque eu
Vereador Carlos Alberto do PSB não apoio e muito menos defendo o Prefeito Daniel de
ser caçado, ele era para ter sido caçado a mais tempo” em seguida o Vereador citou os
Vereadores Jorge Recla, Jozail do Bombeiro, Jerri Pereira e o Vereador Ajalirio
Caldeira que também não compartilha, disse ainda que deseja que tais informações
cheguem até o Ministério Publico em Brasília. Em seguida o Vereador disse que fora
oferecidas vantagens para algumas associações para ajudar na aquisição de
assinaturas de diversas pessoas do Município em desfavor ao processo que relaciona
o Prefeito Daniel, disse ainda que o povo de São Mateus em sua maioria clama por
justiça, em seguida o Vereador disse que teve conhecimento de que motoristas que
prestam serviços para escolas de rede publicas do Município está há 04 (quatro)
meses com o pagamento atrasado, disse ainda que o Prefeito pagou uma bagatela de
2 milhões e meio de reais no dia 07 de outubro para a Empresa Estrela Shows de
Eventos, disse também que a empresa sempre foi do Prefeito Daniel e que ele sempre
usou os laranjas, disse também que por ele ter medo de ser cassado na semana
passada foi e pagou 2 milhões e meio das pendencias, e ainda não pagou o salário do
proprietário de algumas empresas, o Vereador disse ainda sobre as ruas esburacadas,
as lâmpadas queimadas da cidade e da falta de remédios nas farmácias e questionou
o dinheiro gasto em festas, questionou também a quantidade de dias que ocorreu a
festa da cidade com os custos do Município, disse ser um desrespeito ao povo. Em
seguida falou que há uma necessidade de vir defender o professor e não somente no
dia comemorativo, falou também que levara cerca de 10 (dez) anos para recuperar a
cidade, visto que o Sr. Prefeito não tem feito nada, e encerrou a fala. Em seguida o Sr.
Presidente concedeu ao uso da fala ao Vereador Jozail do Bombeiro, que após
cumprimentar a todos, teceu comentários sobre um fato ocorrido onde invadiram a
residência de um cidadão de bem e furtou seus equipamentos de gravação e que por
sorte a vitima conseguiu visualizar quem tinha efetuado o arrombamento em sua
residência, em seguida o Vereador disse que os criminosos voltaram ao patrimônio a
fim de intimidar o dono da residência, disse ainda que o dono da residência revidou,
falou também que houve a necessidade de muitos moradores da localidade juntamente
com o mesmo, ter o acompanhado na delegacia, pois corria o risco do proprietário da
residência ficar preso disse o Vereador. Em seguida questionou o Governo do Estado,
por estar inerte e que o Governador disse que o mesmo se esqueceu da segurança
pública e principalmente no Norte do Estado. Em seguida o Vereador Jozail falou sobre
a importância da profissão do Professor e também do Policial e questionou sobre
pessoas que falam mal da Policia Militar na Internet, em seguida pediu para terem um
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pouco mais de cuidado e desejar o bem, e finalizou a fala. Em seguida o Sr. Presidente
concedeu o uso da fala ao Vereador Francisco Amaro, que apos cumprimentar a todos,
disse sobre o julgamento do Prefeito Daniel, e trouxe questionamentos sobre as
criticas em relação ao Governo do Prefeito Daniel, falou ainda que não entende o
porque que a população acusa o Prefeito por ter matado a sede das pessoas que
ficaram a mercê e sem água doce, dos doentes ficarem sem banho, falou que assistiu
o julgamento do Prefeito e que a ministra Rosa Weber falou em relação aos
Vereadores de São Mateus disse que na sua maioria absoluta e afirmou que maioria
absoluta é “a metade e mais um”, falou ainda que ele é um Vereador e que não é a
favor da Cassação do Prefeito Daniel e que assinou um documento de apoio que foi
encaminhado para o TSE junto de mais cinco Vereadores desta Casa de Leis, disse
ainda que Presidentes de Associações também assinaram e que foi levado pelo
Prefeito, em seguida o Vereador falou que quando o Prefeito ganhou a eleição, o
mesmo ganhou sem compromisso com partidos e lideranças. Em seguida o Vereador
teceu questionamento ao Governo Bolsonaro, disse que deseja que de certo, mas que
é um governo de louco e que só fazem coisas erradas, e que deu certo posteriormente.
Falou que falar que acusar o Sr. Prefeito de ladrão é outra coisa, e que “se for ladrão
tem que ir para a cadeia” disse o Vereador, falou ainda que algumas coisas não é
como querem e que no ano posterior julguem o mandato do Prefeito. Em seguida o
Vereador falou que o Parque de exposição estava na Cidade, mas o Parque pagou
mais de Cem mil reais para continuar na Cidade, na oportunidade o Vereador Carlos
Alberto disse que a festa acabou no dia 21, em resposta o Vereador Amaro perguntou:
“o que é que tem?” e deu prosseguimento a sua fala e disse que: “vai quem quer, é
facultativo” e a respeito do transporte escolar, afirmou que realmente o transporte
atrasa e que o Governo Federal tem uma lei que diz que pode atrasar em até 3 (três)
meses e isso acontece tem muito tempo, falou ainda que gostaria de ver quando a
oposição retirar o Sr. Prefeito Daniel e que “irão tirar porque o que estão gastando não
é pouco”, em seguida disse que quer ver a competência para fazer tudo o que e
cobrado aqui, disse ainda que será oposição coerente para cobrar ações de quem terá
caneta e o poder, para cobrar aqueles que hoje cobram, o orador disse ainda que o
Prefeito ganhou as eleições democraticamente e que não é fácil gerir uma Prefeitura, e
encerrou sua fala. Em seguida com o uso da fala o Vereador Jorge Recla, após
cumprimentar a todos, falou sobre a reforma para a escola do bairro Aroeira e que já
foi pedido diversas vezes no ano passado a continuidade da obra, onde começaram a
demolir e não a terminaram, em seguida o Vereador questionou o Secretário de Obras
e demonstrou muita indignação em relação à obra para a comunidade. Na
oportunidade o Vereador Aquiles Moreira teceu comentários em relação o uso de
marginais dentro do espaço físico da obra, em seguida questionou o perigo dos vícios
e a perturbação pública causada, e encerrou a fala. De volta com o uso da fala o
vereador Jorge Recla questionou que não é justificável o que foi feito, e que era
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necessário analisar o valor que levaria para reformar e qual benefício traria para a
comunidade, e na oportunidade o Vereador Carlos Alberto com o uso da fala sobre o
requerimento de nº 056/2019 de sua autoria, onde requereu todos os gastos realizados
no Município Mateense, desde Janeiro até a presente data, em seguida expos os
números dizendo que são mais de cem mil reais por mês de gastos, e encerrou a fala.
Novamente com o uso da fala o Vereador Jorge Recla disse que não adianta “chorar
pelo leite derramado”. Em seguida o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA:
Na oportunidade, sugeriu que as votações das indicações fossem feitas em blocos, e
em seguida submeteu em discussão e votação: Indicações de nºs 758, 759, 760, 761,
762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771/2019. Na oportunidade o Vereador
Jozail do Bombeiro, teceu comentários sobre a Indicação de nº 770/2019, disse que o
aplicativo possibilita o trabalho para idosos, deficientes físicos e gestantes falou ainda
sobre a grande importância do aplicativo, em seguida o Vereador teceu comentários
em relação à indicação de nº 771/2019, comentou sobre a praticidade de o paciente
receber uma mensagem de texto, afirmando também não ser oneroso para o
Município, sendo eficaz para agilizar a vida do paciente disse o Vereador e finalizou a
fala. Com o uso da fala o Vereador Jorge Recla teceu comentários sobre a indicação
de nº 768/2019 que disse que esta solicitando a sinalização em toda extensão da Av.
Dom José Davit e falou sobre as problemáticas que a Avenida vem sofrendo e pediu a
atenção do secretário de Obras juntamente com o Prefeito, e finalizou a fala. Em
seguida o Sr. Presidente submeteu em votação as indicações nºs 758, 759, 760, 761,
762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771 /2019, sendo estas aprovadas por
unanimidade. Na oportunidade o Vereador Carlos Alberto solicitou a inclusão do
Requerimento de nº 053/2019 de sua autoria, que solicita: Enviar a esta Casa de Leis
o número de processos vigentes e suas correspondentes numerações, que estão
tramitando, tanto na esfera Municipal quanto na Estadual, os quais a referida empresa
é autora ou requerida, e a municipalidade (executivo e legislativo) é parte. De imediato,
o Sr. Presidente submeteu em discussão e votação: Requerimento n° 053/2019; sendo
este aprovado por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente submeteu em discussão:
Moção de nº 038/2019 de autoria do vereador Jorge Recla, que solicita: VOTO DE
CONGRATULAÇÃO à ONG “A DANÇA DA VIDA”, representada pelo Sr.
FRANCESCO RACCHETTI, pelo importante trabalho social e cultural realizado no
município de São Mateus-ES. De imediato o Sr. Presidente submeteu em votação:
Moção de nº 038/2019; sendo esta aprovada por unanimidade. Discussão, em Turno
Único do Veto N° 003/2019 - VETA TOTALMENTE O PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 001/2019, DE AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO, DATADO
DE 03 DE SETEMBRO DE 2019, QUE ALTERA NOMENCLATURA E VENCIMENTO
DO CARGO 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 DA OUTRAS
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PROVIDÊNCIAS”, do Poder Executivo, com parecer contrário da Comissão de
Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação; na oportunidade a
Vereadora Jaciara, após cumprimentar a todos, teceu comentários sobre o referido
Veto dizendo que a justificativa do mesmo não é real em relação às contas da Câmara,
disse ainda que a justificativa não foi exatamente de acordo com os acontecimentos
desta Casa de Leis, pois a alegação foi do percentual da Lei de Responsabilidade
Fiscal, pediu ainda os Votos contrários dos colegas Vereadores. De imediato do Sr.
Presidente submeteu em votação em turno único o veto de nº 003/2019, sendo este
rejeitado por 7 (sete) votos contrários dos Vereadores Antônio Luiz Cardoso, Aquiles,
Carlos Alberto, Doda Mendonça, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira e Jozail do Bombeiro e
favorável ao Veto somente o voto do Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira.
Discussão, em Turno Único do Projeto de Lei n° 030/2019 - “DISPÕE SOBRE O
DESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do
Poder Legislativo, Autoria: Jozail do Bombeiro, com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação e da Comissão de
Educação, Cultura, Saúde, Agricultura e Meio Ambiente. Na oportunidade o Vereador
Jozail do Bombeiro parabenizou a Sra. Simone por ter comparecido e pela iniciativa,
em seguida falou sobre o Projeto de Lei dizendo que acredita que o mesmo será
vetado pelo Chefe do Executivo disse que espera que o Município entenda a situação
e deseja que o Projeto não seja vetado. Na oportunidade o Vereador Amaro disse que
acha importante o Projeto de Lei e que votará favorável, em seguida comentou sobre
os custos de coletas de lixo e finalizou sua fala. De imediato do Sr. Presidente
submeteu em votação em turno único o Projeto de Lei nº 030/2019, sendo este
aprovado por unanimidade. Discussão e votação, em Turno Único do Projeto de Lei
n° 062/2019 - CRIA O “PROGRAMA DE DESTINAÇÃO E RECOLHIMENTO DE ÓLEO
VEGETAL” QUE É UTILIZADO EM RESIDÊNCIAS, BARES, HOTÉIS E
ASSEMELHADOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, do Poder Legislativo, Autoria: Carlos
Alberto, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos
Humanos, Cidadania e Redação. Na oportunidade o Vereador Carlos Alberto disse
sobre a relevância do Projeto e finalizou a fala. Em seguida o Sr. Presidente submeteu
em votação em turno único Projeto de Lei nº 062/2019, sendo este aprovado por
unanimidade. Discussão, em Turno Único do Projeto de Lei n° 065/2019 - “DISPÕE
SOBRE A EXIGÊNCIA DO USO DE CALÇAMENTO PERMEÁVEL NA CONSTRUÇÃO
DE FUTUROS LOTEAMENTOS, CONDOMÍNIOS E CONJUNTOS HABITACIONAIS
QUE FOREM IMPLANTADOS NO MUNICÍPIO”, do Poder Legislativo, Autoria: Carlos
Alberto, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos
Humanos, Cidadania e Redação e da Comissão de Obras, Urbanismo, e InfraEstrutura Municipal. Com o uso da fala, o Vereador Carlos Alberto teceu comentários e
disse sobre a importância do referido Projeto e pediu para que os colegas votassem
favoráveis e finalizou a fala. Em seguida o Sr. Presidente submeteu em votação em
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turno único Projeto de Lei nº 065/25019, sendo este aprovado por unanimidade.
Discussão, em Turno Único do Projeto de Lei n° 073/2019 - “DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DOS PROPRIETÁRIOS OU CONDUTORES DE CÃES A
RECOLHER DEJETO POR ESTES DEPOSITADO EM LOGRADOURO PÚBLICO”, do
Poder Legislativo, Autoria: Jerri Pereira, com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação e da Comissão de
Educação, Cultura, Saúde, Agricultura e Meio Ambiente. Sendo este aprovado por
unanimidade. Discussão, em Turno Único do Projeto de Lei n° 069/2019 - “TORNA
OBRIGATÓRIA A MANUTENÇÃO DE BALANÇA NOS POSTOS DE VENDA DE GÁS
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO”, do Poder Legislativo, Autoria: Carlos Alberto e Ajalírio
Caldeira, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos
Humanos, Cidadania e Redação. Na oportunidade o vereador Carlos Alberto disse
sobre o referido Projeto de Lei e sua importância em relação às botijas e durabilidade
do gás das mesmas, em seguida finalizou sua fala. De imediato o Sr, Presidente
submeteu em votação em turno único Projeto de Lei nº 069/2019, sendo este aprovado
por unanimidade. Discussão e votação, em Turno Único do Projeto de Resolução n°
001/2019 - “ALTERA O INCISO II DO ART. 80 DA RESOLUÇÃO 003/2009, DATADA
DE 01/07/2009 – QUE DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO”, do Poder
Legislativo, Autoria: Todos Vereadores, com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Sendo este aprovado
por unanimidade. COMUNICADO DE LIDERANÇA: Com a palavra o Vereador Jozail
do Bombeiro, pediu para que aqueles que foram indicados a relatoria de Projetos (da
Comissão de Justiça), pediu que para a próxima segunda pudessem discutir e colocar
em votação na próxima reunião de Comissão. 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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