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Ata nº 038/2019 da Sessão Ordinária, realizada aos 17 (dezessete) 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 Vereador Aquiles, 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° 

372/2019, protocolizado sob o n° 001427/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, 

que encaminha o Projeto de Lei n° 020/2019. Leitura do Projeto de Lei n° 020/2019 – 

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. Discussão e votação, 

do pedido em caráter de “Urgência Urgentíssima”, ao Projeto de Lei n° 020/2019, 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. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 

368/2019, protocolizado sob o n° 001438/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, 

que encaminha resposta às Indicações nºs 639, 640, 647, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 

659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 669, 670, 671, 672 e 673/2019 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. Leitura do expediente OF/PMSM/FMAS N° 

1106/2019, protocolizado sob o n° 001464/2019, da Prefeitura Municipal de São 

Mateus através da Secretaria de Assistência Social, que encaminha CONVITE para o 

Casamento Comunitário, a se realizar  dia 22 de Setembro de 2019, na EXPOSAMA 

2019 , na Tenda Cultural localizada no Parque de Exposição do Município, com inicio 

às 09:00h. PODER LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Resolução N° 001/2019 que 

- “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: 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. Leitura do Projeto de Resolução N° 

002/2019 que - “ALTERA O ART. 1°, O PARÁGRAFO 3° DO ART 2°, INCISO II DO ART 
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3/, INCISO IV DO ART. 4°, INCISO VI DO ART. 5° E O PARÁGRAFO 7°, DA 

RESOLUÇÃO 001/2017, DATADA DE 02/02/2017 – QUE DISPÕE SOBRE VERBAS 

INDENIZATÓRIAS DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo, Autoria: Diversos Vereadores. Leitura do 

Projeto de Decreto Legislativo N° 073/2019 que - “APROVA AS CONTAS DO 

SENHOR AMADEU BOROTO, EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, 

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015”, do Poder Legislativo, Autoria: Comissão de 

Finanças, Orçamento e Fiscalização. Leitura do Projeto de Lei N° 062/2019 que - 

CRIA O “PROGRAMA DE DESTINAÇÃO E RECOLHIMENTO DE ÓLEO VEGETAL” 

QUE É UTILIZADO EM RESIDÊNCIAS, BARES, HOTEIS E ASSEMELHADOS 

EXISTENTES NO MUNICÍPIO, do Poder Legislativo, Autoria: Carlos Alberto e Ajalírio 

Caldeira. Leitura do Projeto de Lei N° 063/2019 que - “DISPÕE SOBRE A 

REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA DETECÇÃO PRECOCE DE DOENÇAS 

EM ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, 

ESPECIALMENTE AQUELAS QUE EXIJAM RESTRIÇÕES ALIMENTARES E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo, Autoria: Carlos Alberto. Leitura do 

Projeto de Lei N° 064/2019 que - INSTITUI O “CURSO DE TREINAMENTO EM 

PRIMEIROS SOCORROS E RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR” PARA OS 

EDUCADORES E FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, do Poder 

Legislativo, Autoria: Carlos Alberto. Leitura do Projeto de Lei N° 065/2019 que - 

“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. Leitura do Projeto de Lei N° 066/2019 que - 

“ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DE MÉDICO RESPONSÁVEL 

NAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS EM QUE HOUVER A PARTICIPAÇÃO DO 

PODER PÚBLICO MUNICIPAL”, do Poder Legislativo, Autoria: Carlos Alberto. Leitura 

do Projeto de Lei N° 067/2019 que - “ESTABELECE PROCEDIMENTOS PARA 

RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DE PNEUS INSERVÍVEIS”, do Poder Legislativo, 

Autoria: Carlos Alberto. Leitura do Projeto de Lei N° 068/2019 que - INSTITUI O 

PROGRAMA “CONSUMO CONSCIENTE DA ÁGUA” PARA SER OBSERVADA NOS 

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO E RECOMENDADO À POPULAÇÃO 

DE MODO GERAL, do Poder Legislativo, Autoria: Carlos Alberto e Ajalírio Caldeira. 

Leitura do Projeto de Lei N° 069/2019 que - “TORNA OBRIGATÓRIA A 

MANUTENÇÃO DE BALANÇA NOS POSTOS DE VENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE 

PETRÓLEO”, do Poder Legislativo, Autoria: Carlos Alberto e Ajalírio Caldeira. Leitura 

do Projeto de Lei N° 070/2019 que - “DISPÕE SOBRE A REMOÇÃO E 

RECOLOCAÇÃO DE PLACAS DE PROPAGANDA FIXADAS EM PONTOS DE 

ÔNIBUS QUANDO OBSTRUIREM A PASSAGEM DE PESSOAS PORTADORAS DE 

DEFICIÊNCIA”, do Poder Legislativo, Autoria: Carlos Alberto e Ajalírio Caldeira. 
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Leitura do Projeto de Lei N° 071/2019 que - DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 

PROGRAMA “ADOTE UMA NASCENTE” NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS, do Poder Legislativo, Autoria: Jozail do Bombeiro. Leitura 

do Projeto de Lei N° 072/2019 que - “INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, O SETEMBRO AMARELO E O DIA MUNICIPAL DE 

PREVENÇÃO AO SUICÍDIO”, do Poder Legislativo, Autoria: Jorge Recla. Leitura do 

Projeto de Lei N° 073/2019 que - “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. Leitura do expediente, OF.CMSM/SF. Nº 00169/2019, protocolizado sob o 

n° 001440/2019 de autoria da Secretaria de Finanças – Prestação de Contas 

referente ao mês de Agosto– 2019 – Nota de Movimentação Financeira, Relatório 

de Pagamentos e Balancete Analítico da Despesa Orçamentária. Leitura do 

expediente, ofício protocolado sob n° 001463/2019, de autoria do Vereador Jorge 

Recla, solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 17 de 

Setembro de 2019, para que a Srª CLÁUDIA LINHARES MUCURI, possa fazer uso da 

Tribuna Popular, para proferir pronunciamento referente “AS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO RECONSTRUIR A VIDA”. PROPOSIÇÕES: 

Indicações de nºs 674 e 675/2019 de autoria do Vereador Ajalirio Caldeira, que solicita: 

Capina e limpeza das ruas da localidade de Vila do Nino – Km 29, Distrito de Nestor 

Gomes; e Ampliação e reforma do prédio da EMEF „Córrego do Milanez‟, situada na 

comunidade Km 28, Distrito se Nestor Gomes. Indicações de nºs 676 e 677/2019 de 

autoria do Vereador Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Extensão ou criação de linha 

de ônibus com o itinerário COHAB – Guriri e vice-versa; e Construção de redutor de 

velocidade e sinalização com pintura de faixas de pedestre na Rua Zédio Bonomo, no 

bairro Ideal (nas imediações da Escola Alphabeto). Indicações de nºs 678 e 679/2019 

de autoria do Vereador Aquiles, que solicita: Calçamento da Rua Santa Terezinha, 

situada no bairro Colina; e Calçamento da Avenida São Marcos, localizada no bairro 

Morada do Lago. Indicações de nºs 680 e 681/2019 de autoria do Vereador Carlos 

Alberto, que solicita: Patrolamento das ruas do loteamento Jardim Eldorado, situado no 

bairro Pedra D‟água; e Patrolamento da rodovia Augustinho Cevolani, que liga o 

Mariricu à localidade de Meleiras. Indicações de nºs 682 e 683/2019 de autoria do 

Vereador Doda Mendonça, que solicita: Capina, limpeza e retirada de entulhos das 

ruas da comunidade Itauninhas; e Capina, limpeza e retirada de entulhos das ruas da 

comunidade Nova Lima, Distrito de Itauninhas. Indicações de nºs 684 e 685/2019 de 

autoria do Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Realização de eventos 

comemorativos ao “Dia das Crianças”, nas Comunidades carentes do Município de São 

Mateus; e Construção de praça na área de terra da municipalidade, localizada no 

bairro Ribeirão (nas imediações da Igreja Evangélica Assembleia de Deus). Indicações 

de nºs 686 e 687/2019 de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Aquisição 
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de 02 automóveis novos para o Setor de Fiscalização de Obras e Posturas do 

Município de São Mateus-ES; e Retomar a CIPA – Comissão Interna de Prevenção de 

Acidente na Prefeitura de São Mateus. Indicações de nºs 688 e 689/2019 de autoria do 

vereador Jerri Pereira, que solicita: Reitera a indicação nº 147/2019, que diz respeito à 

pavimentação da Avenida Jairo Mendonça Bahia, que interliga os bairros Aviação e 

Residencial Park Washington (avenida de acesso ao Hospital Roberto Arnizaut 

Silvares); e Construção de galeria no Córrego da Bica, no entorno do Mercado 

Municipal Wilson Gomes. Indicações de nºs 690 e 691/2019 de autoria do Vereador 

Jorge Recla, que solicita: Construção de rede pluvial na Avenida Dom José Dalvit, no 

bairro Aroeira (próximo à unidade de saúde, em frente à Rua das Oliveiras); e 

Realização de campanha de Prevenção ao Suicídio, alusiva ao Setembro Amarelo. 

Indicações de nºs 692 e 693/2019 de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, que 

solicita: Retirada de areia da ciclovia na Avenida Espera Feliz, bairro Guriri, Município 

de São Mateus-ES; e Colocação de tampa em bueiro localizado na Rua Linhares, lado 

norte, bairro Guriri, Município de São Mateus-ES. Indicações de nºs 694 e 695/2019 de 

autoria do Vereador Paulo Chagas, que solicita: Reforma do vestiário e do alambrado 

do campo de futebol situado no bairro Seac; e Aquisição de área de terra no bairro Vila 

Nova para construção de Centro de Vivência. Requerimento de nº 049/2019 de autoria 

do Vereador Carlos Alberto, que solicita: Envie a esta casa de leis relação dos lotes, 

terrenos e áreas urbanas, edificadas ou não, pertencentes a esta municipalidade, 

inseridos em loteamentos ou não, informando também: metragem, confrontação e 

localização, com o respectivo registro, se houver. Requerimento de nº 050/2019 de 

autoria do Vereador Jerri Pereira, que solicita: Envie a esta casa de leis cópia do 

projeto da construção de passarelas na orla marítima de Guriri, bem como das licenças 

ambientais para a realização da obra. De imediato o Sr. Presidente suspendeu a 

sessão por tempo indeterminado para o parecer das comissões. Em seguida o Sr. 

Presidente retomou  sessão e declarou reaberto os trabalhos, informando que fora 

prejudicada o Projeto de Lei 020/2019, pelo motivo de o Vereador Jerri Pereira ter sido 

designado para ser o Relator do referido Projeto e o mesmo não relatou, ficando assim 

prejudicado o Projeto de Lei 020/2019. Em seguida o Sr. Presidente passou para a 

segunda parte do Pequeno Expediente e concedeu o uso da fala a Sra. Claudia, que 

após cumprimentar a todos, a Sra. Claudia teceu comentários sobre serviço social 

prestado para pessoas carentes do município de São Mateus e de sua importância 

para a população carente, e encerrou a fala. Em seguida o Sr. Presidente passou para 

o GRANDE EXPEDIENTE: Com o uso da palavra o Vereador Ajalirio, que após 

cumprimentar a todos, teceu comentários sobre a precariedade no serviço de saúde do 

município de São Mateus, devido a falta de qualidade nos atendimento dos 

profissionais de saúde, pois estes estão sem condições de trabalho e sem suportes 

básicos, falou ainda que está em falta de água potável, onde os funcionários estrão 

levando de casa para poderem beber água, e pediu para que as necessidades 
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pudessem ser atendidas; disse ainda sobre as obras do município e na área da 

educação como da comunidade de Nova Lima e sua escola, a comunidade do Córrego 

da Areia e falou que ainda está na mesma situação de precariedade na educação, e 

que a liderança da comunidade pediu para que fosse avisado como um alerta e para 

que as obras continuassem em produção, encerrou a fala. Em seguida o Sr. Presidente 

concedeu o uso da fala ao Vereador Francisco de Alencar Amaro, que após 

cumprimentar a todos, explicou sobre o procedimento de inclusão de projeto na Ordem 

do Dia, o orador disse também sobre a tarifa social e a importância do CRAS, e 

encerrou a fala. Em segui o Sr. Presidente concedeu o uso da fala ao Vereador Jozail 

do Bombeiro, que após cumprimentar a todos, teceu comentários sobre as escolas do 

interior e as vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros, o Vereador falou sobre a 

pouca refeição e o estado degradante na parte elétrica, necessidades básicas e de 

água e merenda das escolas, disse ainda que encaminhará todo o relatório para o 

Secretário da Educação, e encerrou a fala. Em seguida o Sr. Presidente concedeu o 

uso da fala ao Vereador Paulo Chagas, que após cumprimentar a todos, falou sobre o 

Comitê de educação do campo, falou ainda sobre sua agenda com o Prefeito Daniel, o 

orador questionou a localidade da escola da comunidade de Nestor Gomes, disse 

ainda que a escola permanece com as mesmas dificuldades, falou também que todas 

as prerrogativas das regiões das escolas do interior precisam ser reparadas, falou 

ainda que o sistema é arcaico, o Vereador disse que está cobrando a todo momento, 

em seguida o orador questionou a falta de união dos Vereadores e Partidos, falou 

ainda sobre a importância da educação e encerrou a fala. Em seguida o Sr. Presidente 

concedeu o uso da fala ao Vereador Carlos Alberto, que após cumprimentar a todos, 

disse sobre a situação deprimente na falta de qualidade no Município, em seguida o 

orador falou sobre a necessidade de se fazer urgência nos projetos, disse ainda que 

não há tempo para o relator aprovar o projeto, pois o mesmo não sabe o que é que 

está sendo votado devido o curto prazo, disse também sobre a má colaboração do 

Executivo para com a Camara, dentro outros questionamentos, e encerrou a fala. Em 

Seguida o Sr. Presidente concedeu o uso da fala ao Vereador Jorge Recla, que após 

cumprimentar a todos, falou sobre o serviço que está sendo mal elaborado, falou ainda 

que se a obra concluir-se mal elaborada que esta Casa de Leis possa fazer com que a 

empresa refaça o trabalho, disse ainda que em frente a farmácia ”Dois Amigos” está 

ocorrendo alagamento devido a má execução do trabalho no trecho, na oportunidade o 

Vereador Carlos Alberto pediu a realização do Oficio para solicitação do Secretário de 

Obras e do Proprietário da empresa, a pedido da Comissão de Finanças para a 

reunião das Comissões no dia 01 (primeiro) do mês de outubro, de volta com a fala o 

Vereador Jorge Recla questionou a necessidade dos pais de famílias que não tem 

condições de sustentar suas famílias e irem a exposição propor diversão aos filhos, 

falou ainda que não há motivos para comemorar, e encerrou a fala. ORDEM DO DIA: 

Na oportunidade, sugeriu que as votações das indicações fossem feitas em blocos, e 
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em seguida submeteu em discussão: de nºs 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 

682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694 e 695/2019.  Na 

oportunidade o Vereador Carlos Alberto solicitou a inclusão do Requerimento nº 

049/2019, que solicita: Envie a esta casa de leis relação dos lotes, terrenos e áreas 

urbanas, edificadas ou não, pertencentes a esta municipalidade, inseridos em 

loteamentos ou não, informando também: metragem, confrontação e localização, com 

o respectivo registro, se houver. De imediato o Sr. Presidente submeteu em discussão 

e votação: Requerimento nº 049/2019, sendo este aprovado por unanimidade. Na 

oportunidade o Vereador Jerri Pereira solicitou a inclusão do Requerimento nº 

050/2019, que solicita: Envie a esta casa de leis cópia do projeto da construção de 

passarelas na orla marítima de Guriri, bem como das licenças ambientais para a 

realização da obra. De imediato o Sr. Presidente submeteu em discussão o 

Requerimento nº 050/2019. Na oportunidade o Vereador Francisco Amaro teceu 

comentários dizendo que vai votar contra pois não há coerência e necessidade, pois e 

questão do Requerimento não tem justificativa, e encerrou a fala. Em seuiga com o uso 

da fala o Vereador Jerri Pereira após cumprimentar a todos, teceu comentários em 

resposta ao Vereador Amaro dizendo que não entende porque de tanta pressa para 

relatar um projeto que não houve tempo hábil para ser visto, disse ainda que não é 

irresponsável de relatar algo sem dar vista e encerrou a fala. Na oportunidade o 

Vereador Carlos Alberto parabenizou o Vereador Jerri Pereira pela apresentação do 

Requerimento, e pediu para que os colegas presentes votassem com consciência. De 

imediato o Sr. Presidente submeteu em discussão e votação: Requerimento nº 

048/2019, sendo este aprovado por unanimidade. De imediato o Sr. Presidente 

submeteu em votação: Requerimento nº 050/2019, sendo este rejeitado por 06 (seis) 

votos contrários dos Vereadores Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Doda Mendonça, 

Jaciara Teixeira, Paulo Chagas e Francisco Amaro. Em seguida, o Sr. Presidente 

submeteu em discussão e votação em turno único: Projeto de Lei n° 053/2019  - 

“TORNA DE UTILIDADE PÚBLICA O CENTRO SOCIAL RECONSTRUIR A VIDA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES - CESREVI”, do Poder Legislativo, Autoria: Jorge 

Recla e Antônio Luiz Cardoso, com parecer favorável da Comissão de Constituição, 

Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Na oportunidade o Vereador Carlos 

Alberto para que o Vereador Francisco Amaro pudesse contatar ao Prefeito para que 

houvesse sensibilidade para sancionar a referida Lei com mais celeridade, e encerrou 

a fala. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu em em votação em turno único: 

Projeto de Lei n° 053/2019 do Poder Legislativo de autoria dos Vereadores Jorge 

Recla e Antônio Luiz Cardoso; sendo este aprovado por unanimidade. Em seguida, o 

Sr. Presidente submeteu em discussão e votação em turno único: Projeto de Lei n° 

054/2019  - “DISPÕE SOBRE A DESTINAÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DO 

TOTAL DE MORADIAS POPULARES DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PÚBLICOS 

ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AS OFENDIDAS POR 
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TENTATIVA DE CRIME DE FEMINICÍDIO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DÁ 

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

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

Redação. De imediato o Sr. Presidente submeteu a Direção dos trabalhos ao Vice-

Presidente desta Casa de Leis para que ele pudesse discutir o referido Projeto de Lei. 

Com o uso da fala, o Vereador Jorge Recla, após cumprimentar a todos, teceu 

comentários falando que o Projeto de Lei visa trazer mais segurança para a mulheres 

vitimas de violência doméstica, o orador trouxe também estatísticas e números em 

relação a violência contra a mulher, disse ainda que espera que o líder do Executivo 

sancione a referida lei para o melhor benéfico para o sexo feminino, e encerrou a fala. 

Em seguida, o Sr. Presidente submeteu em em votação em turno único: Projeto de 

Lei n° 054/2019 do Poder Legislativo de autoria do Vereador Jorge Recla; sendo este 

aprovado por unanimidade. Em seguida o Sr. presidente pediu ao Plenário autorização 

para prorrogar a sessão por mais um hora. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu em 

discussão e votação em turno único: Projeto de Lei n° 061/2019  - “TORNA DE 

UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DO CÓRREGO DA ESTIVA “COMUNIDADE SÃO 

SEBASTIÃO” E ADJACÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES”, do Poder 

Legislativo, Autoria: Jozail do Bombeiro, com parecer favorável da Comissão de 

Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Na oportunidade o 

Vereador Jozail do Bombeiro teceu comentários falando da importância e motivação do 

Projeto de Lei, e encerrou a fala. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu em em 

votação em turno único: Projeto de Lei n° 061/2019 do Poder Legislativo de autoria 

do Vereador Jozail do Bombeiro; sendo este aprovado por unanimidade. De imediato, 

o Sr. Presidente submeteu em discussão e votação em turno único: Projeto de 

Emenda a Lei Orgânica N° 001/2019 - “SUPRIME O INCISO V DO ARTIGO 30 DA 

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 

DATADA DE 05DE ABRIL DE 1990”, do Poder Legislativo. Na oportunidade o vereador 

Francisco Amaro falou sobreo referido projeto dizendo que é preferível deixar para um 

próximo momento e prefere votar contrário ao Projeto de Emenda, e encerrou a fala. 

Em seguida o Vereador Carlos Alberto disse que o dinheiro que vem para Esta Casa 

de Leis e desta Casa, disse ainda que o Prefeito que gastar na festa da cidade, porem 

não há verbas, falou ainda que esta Casa de Leis não é irresponsável, e disse que vai 

votar a favor do Projeto, e encerrou a fala. Na oportunidade a Vereadora Jaciara 

Teixeira, disse que já faz muitos anos que houve a promessa de construção da 

Câmara Municipal, falou também que já deveria ter iniciado a construção, pois neste 

momento já não há mais tempo hábil para o referido projeto de construção, disse ainda 

que é contraria ao Projeto de Lei, e encerrou a fala.  Com o uso da fala o Vereador 

Jorge Recla disse que concorda em parte com a Vereadora Jaciara, e falou também 

que alguém precisa dar o primeiro passo, falou ainda sobre a necessidade de fazer 
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economia para o próximo Presidente da Câmara poder fazer os devidos investimentos, 

e encerrou a fala. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu em em votação em turno 

único: Projeto de Emenda a Lei Orgânica N° 001/2019; sendo este rejeitado por 06 

(seis) votos contrários dos Vereadores Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Doda 

Mendonça, Jaciara Teixeira, Paulo Chagas e Francisco Amaro. De imediato, o Sr. 

Presidente submeteu em discussão e votação em turno único: Projeto de Emenda 

a Lei Orgânica N° 002/2019 - “ALTERA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 21 DA 

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 

DATADA DE 05 DE ABRIL DE 1990”, do Poder Legislativo. Na oportunidade o 

Vereador Carlos Alberto teceu comentários dizendo que a “desgraça desse País” vem 

do Poder Público, disse ainda que é um País que se torna insustentável, falou ainda 

que numa manobra publicaram a Lei de 2011 para passar para 17 (dezessete) 

Vereadores para o ano posterior, logo em seguida o orador apresentou números em 

relação a quantidade de políticos e assessores no País, disse ainda que o povo tem o 

político que merece, e falou que o numero de 11 (onze) Vereadores ainda é muito para 

o Município, pois como 07 (sete) da para sustentar se todos trabalharem, e encerrou a 

fala. Na oportunidade o Vereador Amaro, teceu comentários em relação ao Projeto 

citado, disse que no ano de 2012 (dois mil e onze) acompanhou o Projeto e o 

defendeu, disse também que se a Câmara estiver com 20 Vereadores a Câmara terá 

que sustentar o número referido, disse também que a impressa na época questionou o 

Projeto de Lei e em resposta na época, o Vereador disse que teceu respostas a 

impressa questionadora, falou ainda que sendo 11 (onze) Vereadores que trabalham 

sofridos e disse também que não há problema em votar para 17 (dezessete) 

Vereadores, em seguida o orador teceu elogios e parabenizou os colegas de trabalho, 

e falou em querer votar pelos 11 (onze) Vereadores, disse também que jamais subirão 

na tribuna pra fazer politicagem ou querer tirar proveito de situações adversas, 

agradeceu também os colegas Vereadores do PT pelos alinhamentos e opção de Votar 

pelas 11 (onze) vagas. E encerrou a fala. Em seguida o Vereador Jerri Pereira com o 

uso da fala, disse que onze Vereadores seria o suficiente para atender as demandas 

desta Casa de Lei, em seguida agradeceu e pediu para que votassem no referido 

Projeto, e encerrou a fala. Na oportunidade com o uso da fala, o Vereador Jozail do 

Bombeiro disse que desde o inicio de seu mandato ele fala dos onze Vereadores e 

falou ainda que não faz politica e nem palanque acima de seus companheiros de 

trabalho, disse sobre o relator do Projeto acima citado, dizendo que o Relator tem o 

direito do voto dele. Em seguida o Vereador disse que espera que seus colegas de 

trabalho votem pela permanência dos onze Vereadores, disse ser uma afronta a 

população, falou que aqueles que querem vir como Vereadores concorram com o 

numero de onze Vereadores, e encerrou a fala. De imediato, o Sr. Presidente 

submeteu em votação em turno único: Projeto de Emenda a Lei Orgânica N° 

002/2019; sendo este aprovado em primeiro turno. Não havendo mais nada a tratar, o 
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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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