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Ata nº 040/2019 da Sessão Ordinária, realizada ao 01 (primeiro) 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 o vereador Ajalirio Caldeira, 

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° 388/2019, protocolizado sob o n° 001504/2019, da 

Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha a LEI n° 1.787/2019. Leitura da 

Lei n° 1.787/2019 – 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. 

Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 389/2019, protocolizado sob o n° 

001523/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha a LEI n° 

1.788/2019. Leitura da Lei n° 1.788/2019 – que “DISPÕE SOBRE BARRAMENTO 

PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CRIA O 

PROGRAMA BARRAGEM LEGAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder 

Executivo. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 391/2019, protocolizado sob o 

n° 001524/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta às 

Indicações nºs  696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 

710, 711, 712, 713, 714, 715 e 716/2019 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. PODER LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Lei n° 074/2019 que 

“ESTABELECE A RESERVA DE ASSENTOS PREFERENCIAIS PARA IDOSOS, 

GESTANTES, OBESOS, LACTANTES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU COM 

MOBILIDADE REDUZIDA EM TERMINAIS E PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS 

MUNICIPAIS” do Poder Legislativo, Autoria: Ajalirio Caldeira. Leitura do Projeto de Lei 

n° 075/2019 que “INSTITUI O DIA DO FISIOTERAPEUTA/TERAPEUTA 

OCUPACIONAL, A SER COMEMORADO NO DIA 13 DE OUTUBRO E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS” do Poder Legislativo, Autoria: Aquiles. Leitura do Projeto de Lei n° 

076/2019 que “FICA INSTITUÍDA A POLÍTICA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO 

“IN NATURA” E O DESENVOLVIMENTO DE AGROINDÚSTRIAS DE PRODUTOS 
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ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MATEUS 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” do Poder Legislativo, Autoria: Paulo Chagas. Leitura 

do Projeto de Lei n° 077/2019 que “INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE/PARA/COM AS JUVENTUDES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” do 

Poder Legislativo, Autoria: Paulo Chagas. Leitura do Projeto de Lei n° 096/2019 que 

“AUTORIZA O TRANSPORTE DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NO SERVIÇO DE 

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO” do Poder Legislativo, Autoria: Carlos Alberto. 

PROPOSIÇÕES: Indicações de nºs 717 e 718/2019 de autoria do Vereador Ajalirio 

Caldeira, que solicita: Disponibilizar cursos profissionalizantes para os jovens da região 

dos Quilômetros; e Substituição das lâmpadas queimadas dos postes situados na Rua 

Principal da comunidade Córrego Santa Maria – Km 23, Distrito de Nestor Gomes. 

Indicações de nºs 719 e 720/2019 de autoria do Vereador Antônio Luiz Cardoso, que 

solicita: Recapeamento asfáltico das ruas do bairro Cohab; e Sinalização dos redutores 

de velocidade (quebra-molas) existentes no município de São Mateus-ES. Indicações 

de nºs 721 e 722/2019 de autoria do Vereador Aquiles, que solicita: Calçamento da rua 

Gentil Otaviano Fundão Santos, situada no bairro Bonsucesso; e Sinalização com 

pintura de faixas de pedestre em toda a extensão da Avenida Dom José Dalvit, no 

bairro Santo Antônio, Município de São Mateus-ES. Indicações de nºs 723 e 724/2019 

de autoria do Vereador Carlos Alberto, que solicita: Reparo do calçamento da Rua Vila 

Silvares, situada no bairro Sernamby; e Construção de unidade de saúde no 

residencial Bom Jesus – Bosque da Praia, no bairro Guriri. Indicações de nºs 725 e 

726/2016 de autoria do Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que solicita: 

Demarcação da ciclovia situada na Avenida Dom José Dalvit, no bairro Santo Antônio, 

bem como reconstrução dos redutores de velocidade; e Substituição das lâmpadas das 

ruas e avenidas do bairro Novo Horizonte, por outras a vapor metálico. Indicação de 

nº 727 de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Pavimentação da Avenida 

Fernando Jogaib, no bairro Ayrton Senna. Indicações de nºs 728 e 729/2019 de 

autoria do Vereador Jerri Pereira, que solicita: Realização de obra com a finalidade de 

permitir o acesso entre o bairro Alvorada e o Loteamento Águia Branco, no município 

de São Mateus-ES; e Reconstrução do muro do cemitério do Nativo de Barra Nova. 

Indicações de nºs 730 e 731/2019 de autoria do Vereador Jorge Recla, que solicita: 

Construção de calçada cidadã e praça de convivência nas imediações da matinha 

situada no loteamento Caiçaras, no bairro Santo Antonio; e Reitera a indicação nº 

060/2019, que diz respeito à reforma do prédio e da quadra poliesportiva da EMEF 

“Professora Dora Arnizaut Silvares” - CAIC, localizada no bairro Vitória. Indicações de 

nºs 732 e 733/2019 de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, que solicita: Instalação 

de biblioteca pública no bairro Guriri; e Sinalização com pintura de faixas de pedestre 

na Avenida Espera Feliz, situada no bairro Guriri, município de São Mateus-ES (na 

altura da loja de material de construção Nova Barra). Indicações de nºs 734 e 
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735/2019 de autoria do Vereador Paulo Chagas, que solicita: Recuperação da ponte 

situada na comunidade São Bento, distrito de Nestor Gomes; e Capina, limpeza e 

retirada de entulhos das ruas de Nestor Gomes – KM 41. Requerimento de nº 

051/2019 de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, que solicita: Informe a esta Casa 

de Leis se é verdadeira a notícia de que a EJA – Educação de Jovens e Adultos da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Roseli Pires, situada no bairro Seac, será 

transferida para outra unidade escolar. Na oportunidade solicitou sua retirada. 

Requerimento de nº 052/2019 de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: 

Realização de Audiência Pública para discussão, com todos os segmentos da 

sociedade mateense, do seguinte tema: „Saúde Pública em São Mateus‟, em local e 

data a serem agendados posteriormente. Em seguida o Sr. Presidente passou para o 

GRANDE EXPEDIENTE: De imediato o Sr. Presidente concedeu o uso da fala ao 

Vereador Jozail do Bombeiro, que após cumprimentar a todos, disse sobre sua 

abordagem sobre uma denuncia que ele recebeu sobre a suspensão do EJA no 

período noturno na Escola Roseli Pires que fica no bairro Seac, disse ainda que fez 

menção exatamente à referida escola, falou também que fora acompanhada pela 

Vereadora Jaciara que fez seu comentário dizendo que a EJA é constantemente 

bombardeada e enfraquecida, sugeriu ainda para que convidassem o Secretário de 

Educação nesta Casa de Leis, para que pudessem ter uma conversa ampla sobre o 

assunto, o Vereador disse ainda que o Vereador Amaro fez seus questionamento 

dizendo que fica no dever do Estado ceder para os Professores o Município e a 

localidade e ponto da Escola, o Vereador disse que “não é bem assim”, em seguida 

disse que tais informações foram passado em nota de esclarecimento a qual a 

Secretario de Educação fez para o referido Vereador em resposta de seus 

questionamentos, disse ainda que em momento algum foi falado de evasão escolar no 

campo, afirmou ainda que está registrado com gravação e em Ata nos anais desta 

Casa de Leis o qual fora solicitado pela Secretaria de Educação, o Vereador disse que 

em momento algum foi falado que faltava professores na sala de aula, disse que 

questionou com entendimento e que foi um questionamento feito pela comunidade e 

que a comunidade quer que a Escola permaneça perto deles e não que se distancie a 

escola do aluno, o Vereador disse que num tom agressivo, numa nota de 

esclarecimento da Secretaria de Educação o chamou de mentiroso, por fazer 

denuncias infundadas (O Vereador disse que essa foi a fala da Secretaria de Educação 

foi pela Secretaria de Comunicação), em seguida o orador disse que conversou com o 

Secretário de Educação e o referido disse que não estava na cidade, e não tinha 

conhecimento do fato, falou ainda que fez um pedido para emitir uma nota de 

Esclarecimento até às 18h (dezoito horas), disse também que não foi arrogante como 

foi colocado na nota, o Vereador questionou a publicação do jornal, pois foram 

colocadas palavras que não foram pronunciadas por ele. O vereador disse que não 

chegou nenhum pedido de retratação, disse ainda que a informação precisa ser 
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verdadeira, para que aqueles que esperam do Parlamentar a verdade no que ele fala, 

o Vereador disse ainda que não proferiu palavras de ofensas, e que não for feito a 

retratação, buscará os meios judiciais, o Vereador disse que trata todos com respeito e 

exige que seja tratado com respeito também, e encerrou a fala. De imediato o Sr. 

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

a todos, teceu comentários sobre a eleição dos Conselheiros Tutelares, o Vereador 

deu instruções de participação para as Eleição, disse ainda sobre a importância do 

trabalho do Conselheiro Tutelar. Em Seguida o Vereador disse sobre uma postagem 

feita nas redes sociais de uma foto sua com amigos, falou ainda que ouviu de pessoas 

dizendo que ele “merece um tiro na cara”, falou ainda que a pessoa que proferiu tal 

palavra não fala na sua frente, é “covardes e moleques”, o Vereador disse que é uma 

pessoa precavida, falou ainda que tem muita gente conversando fiado pela rua, o 

Vereador disse ainda que as pessoas que foram criticadas juntamente com ele são 

pessoas boas, em seguida o Vereador falou da Educação no Município e suas faltas, 

disse também que estamos numa Cidade que ao invés de avançar ela retrocede, e 

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

Francisco Amaro, que após cumprimentar a todos, disse sobre a nova fase do Prefeito 

Daniel, disse ainda que compartilha do pensamento que o Prefeito foi eleito 

democraticamente, falou também que o motivo a qual a população votou nele, é 

problema da população, o Vereador disse ainda que tal situação é um jogo de 

interesses, e muito mais notório são os problemas que o nosso Município enfrenta, o 

vereador disse de sua época quando foi Secretário de obras de São Mateus no 

governo do Ex-Prefeito Amadeu, e falou das dificuldades enfrentadas em seguida falou 

da seca que afetou o Município o orador disse também sobre as contas da época e 

que nesta ocasião a população cobrava excessivamente o Prefeito, em seguida disse 

que quando a população votou no Prefeito Daniel votaram por revolta e não só porque 

ele abriu as portas de sua empresa de água para ajudar a população. Em seguida o 

Vereador disse que há um interesse politico, mas precisa ser feito de forma clara e 

respeitosa. O Vereador disse que se acaso o Prefeito sair, quer ver se tudo vai se 

modificar, disse ainda que vai passar para a oposição, para cobrar quem se sentar na 

cadeira do Executivo, falou para que faça o que foi cobrado para o Prefeito Daniel, 

falou que fará de uma forma respeitosa, pois o Prefeito tem uma oposição dura. Em 

seguida o Vereador continuou em seus comentários falando que sempre defendeu em 

tem a quantidade de 17 (dezessete) Vereadores, concluiu dizendo que o interesse 

político existe em todos os momentos, mas que é necessário fazer com coerência e 

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

Jorge Recla, que após cumprimentar a todos, teceu comentários sobre um cidadão de 

seu conhecimento chamado Maguinho, o Vereador disse que saiu num grupo de sua 

comunidade uma Fake News o acusando de estupro, em seguida o Vereador pediu 

para que a população se conscientizasse sobre a veracidade dos fatos para combater 
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as Fake News, questionou ainda sobre as pessoas que compartilham as noticias sem 

tem conhecimento das fontes, disse também que através da falsa informação, a família 

sofreu e ele correu risco de ser linchado na rua, em seguida o Vereador disse em 

relação o fato da moça que sofreu agressão do ex-marido, solicitou uma audiência com 

a Vice Governadora para que seja colocado um ponto final nesses tipos de situações, 

o Vereador disse que a finalidade é fazer com que a assistencial social esteja 

preparado para dar suporte para que essas vítimas não fiquem sem saber o que fazer, 

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: Indicações 

nºs  717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 

733, 734 e 735/2019. Com o uso da palavra o Vereador Jorge Recla, teceu 

comentários sobre a Indicação de nº 730/2019, falou sobre a solicitação ao Executivo 

em relação à construção de calçada cidadã e praça de convivência nas mediações da 

“matinha” no bairro Santo Antônio, com o intuito de trazer lazer para moradores. Falou 

também sobre a Indicação de nº 731/2019, comentou sobre a reforma geral na quadra 

poliesportiva do colégio CAIC, disse ainda que já passou da hora de fazer uma reforma 

na referida Escola, na oportunidade o Vereador Aquiles disse que há mais de 20 (vinte 

e cinco) anos a Escola nunca fora reformada. Em seguida o Sr. Presidente submeteu 

em discussão e votação: requerimento de nº 052/2019, na oportunidade a Vereadora 

Jaciara Teixeira, após cumprimentar a todos, teceu comentários em relação ao 

Requerimento de nº 052/2019, disse sobre a Saúde no Município Mateense, dizendo 

que existe um problema na saúde Pública e falou da necessidade de esclarecimento 

com a presença do Poder Executivo, tanto do Município quanto do Estado, falou ainda 

que só há a possibilidade de discutir e abrir aio publica em Audiência Pública. Em ato 

continuo o Sr. Presidente submeteu em votação: requerimento de nº 052/2019, sendo 

este aprovado por unanimidade. Na oportunidade, o Vereador Carlos Alberto solicitou o 

arquivamento do Projeto de Lei n° 059/2019, do Poder Legislativo de sua autoria. 

Em ato continuo, 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, Autoria: Carlos Alberto, Jerri Pereira, Jorge Recla e Jozail Fugulin com 

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

e Redação. Continuou em discussão, e com uso da palavra, o Vereador Carlos Alberto 

disse que o referido Projeto vem causando transtorno desde o ano de 2012 (dois mil e 

doze), falou também que aquele que quiser voltar atrás do voto que foi dado no 

primeiro turno do Projeto, que fique a vontade, pois o Parlamento de o poder de 

diversificar as ideias, falou ainda que se for votado para ter 17 (dezessete) Vereadores, 

ele vai respeitar para que os outros candidatos possam também ter seus direitos de 

realizar suas candidaturas no próximo ano, e finalizou a fala. Na oportunidade o 
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Vereador Jozail do Bombeiro disse que no final de 2016 (dois mil e dezesseis) após as 

eleições foi a promulgação do Projeto de Lei, o Vereador disse que disputou a cadeira 

com 11 (onze) vagas. Em seguida com o uso da fala, o Vereador Francisco Amaro de 

Alencar Oliveira, disse que em outros momentos a Câmara já esteve muito 

desacreditada, em seguida o Vereador citou fatos ocorridos em anos passados, e 

afirmou que a Câmara mudou muito, devido à escolha a população, o orador disse 

ainda há muito tempo não vê escândalos na Câmara Municipal de São Mateus, falou 

ainda das melhorias que ocorreram graças à composição de Vereadores atuais, e 

encerrou a fala. Em seguida com o uso da fala o Vereador Ajalirio Caldeira, disse que 

sendo relator do Projeto e seu relatório é a favor pela permanência dos 17 (dezessete) 

Vereadores a partir de 2020, falou que sua justificativa não será alterada, e encerrou a 

fala. Em ato continuo, o Sr. Presidente submeteu em discussão e votação, em Turno 

Único: Projeto de Emenda a Lei Orgânica n° 002/2019, Autoria: Carlos Alberto, Jerri 

Pereira, Jorge Recla e Jozail Fugulin com parecer favorável da Comissão de 

Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Em ato contínuo o Sr. 

Presidente realizou a votação do referido projeto nominalmente (separadamente), na 

qual manifestaram-se os Vereadores: Aquiles, Carlos Alberto, Francisco de Alencar 

Amaro, Jaciara Teixeira, Jerri Peireira, Jorge Recla, Doda Mendonça, Jozail do 

Bombeiro e Paulo Chagas favoráveis ao referido Projeto e Ajalirio Caldeira e Antônio 

Luiz Cardoso (contrários). Em ato continuo, o Sr. Presidente submeteu em discussão 

e votação: Projeto de Lei n° 029/2019  - “DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE 

SEMINÁRIO ANTIDROGAS NO INCIO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO 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. De imediato o Sr. Presidente submeteu em Votação: 

Projeto de Lei n° 029/2019, sendo este aprovado por unanimidade.  - “DISPÕE 

SOBRE A RESERVA DE 25% DAS VAGAS PARA GRADUADOS, SEM TÍTULOS DE 

ESPECIALIZAÇÃO, EM CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO NO 

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS”, do Poder Legislativo, Autoria: Aquiles, com parecer 

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

Redação. Em seguida o Vereador Aquiles falou sobre a importância do Projeto, e 

encerrou a fala. De imediato o Sr. Presidente submeteu em Votação: Projeto de Lei 

n° 032/2019, sendo este aprovado por unanimidade. Em ato continuo, o Sr. Presidente 

submeteu em discussão e votação: Projeto de Lei n° 044/2019  - “DISPÕE SOBRE 

A OBRIGATORIEDADE E AUTORIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO EM PRAÇAS E 

PARQUES PÚBLICOS DE BRINQUEDOS ADAPTADOS E EQUIPAMENTOS 

ESPECIALMENTE DESENVOLVIDOS PARA LAZER E RECREAÇÃO DE CRIANÇAS 

PORTADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA E NECESSIDADES ESPECIAIS, NO 

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do 
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Poder Legislativo, Autoria: Jerri Pereira, com parecer favorável da Comissão de 

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

Obras, Urbanismo, e Infra-Estrutura Municipal. De imediato o Sr. Presidente submeteu 

em Votação: Projeto de Lei n° 044/2019, sendo este aprovado por unanimidade. Em 

ato continuo, o Sr. Presidente submeteu em discussão e votação: Projeto de Lei n° 

070/2019 - “DISPÕE SOBRE A REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PLACAS DE 

PROPAGANDA FIXADAS EM PONTOS DE ÔNIBUS QUANDO OBSTRUÍREM A 

PASSAGEM DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA”, do Poder Legislativo, 

Autoria: Carlos Alberto e Ajalirio Caldeira, com parecer favorável da Comissão de 

Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Em ato continuo o Sr. 

Presidente submeteu em Votação: Projeto de Lei n° 044/2019, 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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