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Ata nº 043/2019 da Sessão Ordinária, realizada aos 22 (vinte e dois) dias 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. PODER EXECUTIVO: 

Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 413/2019, protocolizado sob o n° 

001601/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha PROJETO DE 

LEI N° 026/2019. Leitura do PROJETO DE LEI N° 026/2019 – que “AUTORIZA A 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS 

AO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO 

MATEUS/ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Discussão, do pedido em caráter de 

“Urgência Urgentíssima”, ao Projeto de Lei n° 026/2019, 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 

Francisco Amaro de Alencar Oliveira, disse que o processo seletivo são funções já 

existentes da Secretária, disse que o diferencial do referido projeto o qual sofreu 

algumas mudanças e principalmente em algumas carga horárias reduzidas, falou 

também que esta Casa de Leis tem a transparência do trabalho em qualquer situação 

de irregularidade de qualquer situação que possa ser levantada, disse também que 

acredita que não acontecerá tais fatos. Falou ainda que a solicitação de Urgência é 

devida o prazo que está próximo de vencer, disse ser também um recurso de fundos, e 

solicitou para que não o indicassem nessa representação da Câmara e que pudessem 

ser outros Vereadores para que ocorra de uma forma lícita e clara.  Na oportunidade o 

Vereador Carlos Alberto teceu comentários em relação ao Projeto citado, falou que o 

Município continua acima do seu percentual permitido na Lei de Responsabilidade 

Fiscal, falou que o Projeto precisa ser mais bem avaliado e pediu para que os colegas 

Vereadores votassem contra o pedido de Urgência Urgentíssima para que possam 

fazer um estudo melhor do Projeto e finalizou a fala. Em seguida a Vereadora Jaciara 

Teixeira disse que concorda com a necessidade de estudar o Projeto e que os cargos 

não são novos, pois está havendo uma renovação aos cargos de DT‟s e que está 

finalizando o prazo dos mesmos, falou ainda que a diferença está na carga horária que 

será aumentada e que os pressionais são funcionários do CRAS, CREAS e todo 

Assistente Social, a Vereadora disse ainda que são pessoas que atendem a população 

e falou sobre a necessidade de uma urgência para discutir o Projeto, pois há poucos 

efetivos com os cargos citados de forma efetiva, a Vereadora disse ainda que pede a 

Urgência Urgentíssima para que possam sentar e discutir e pediu para que votassem 

favorável a Urgência do Projeto e finalizou sua fala. Em seguida o Vereador Carlos 

Alberto disse que 20 (vinte) dias a mais é importante para fazer uma avaliação mais 
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profunda do Projeto e que ele não sabe quando vence os contratos atuais e finalizou a 

fala. Em seguida o Vereador Antônio Luiz Cardoso questionou que se for o caso de 

Urgência porque não colocou um mês atrás e que o seu voto e para não votar em 

Urgência Urgentíssima. Em seguida com o uso da fala o Sr. Presidente disse para o 

Vereadores se atentarem para o artigo 3º e §2º sobre a criação da Comissão formado 

por membros da Secretaria Municipal, em seguida o Sr, Presidente pediu para que 

fosse convocado dois representantes desta Casa de Leis para o acompanhamento de 

todo o Processo, na oportunidade o Vereador Aquiles disse que em momento algum os 

processos estão sendo passados por esta Casa de Leis nas Comissões, em resposta 

o Vereador Francisco Amaro de Alencar  Oliveira disse que a prerrogativa citada pelo 

Vereador Aquiles sempre foi da Câmara, em resposta o Vereador Aquiles disse que 

nunca fora encaminhado. Novamente com o uso da fala o Sr. Presidente disse para o 

Vereadores verificarem melhor o Projeto e votarem. Na oportunidade o Vereador Jozail 

do Bombeiro disse que há uma necessidade de se reunir e pedir para poder acelerar 

por conta dos outros projetos que estão ficando em atraso, falou também que tem visto 

a ausência de alguns Vereadores e que esse é um dos motivos do qual as Comissões 

não tem tido avanço. Em seguida o Sr. Presidente submeteu em votação, do pedido 

em caráter de “Urgência Urgentíssima”, ao Projeto de Lei n° 026/2019: Sendo este 

com 5 (cinco) votos favoráveis dos Vereadores: Francisco Amaro de Alencar Oliveira, 

Paulo Chagas, Jaciara Teixeira, Doda Mendonça e Aquiles Moreira e 6 (seis) votos 

contrários dos Vereadores Carlos Alberto, Jozail do Bombeiro, Antônio Luiz Cardoso, 

Jerri Pereira, Ajalirio Caldeira e Jorge Recla. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB 

N° 417/2019, protocolizado sob o n° 001610/2019, da Prefeitura Municipal de São 

Mateus, que encaminha VETO Nº 004/2019 que Vetar totalmente o Projeto de Lei n° 

056/2019, de autoria do Poder Legislativo, datado de 24 de setembro de 2019, que 

“DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, DA 

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

PARALISADAS, CONTANDO OS MOTIVOS E TEMPO DE INTERRUPÇÃO”. Leitura 

do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 421/2019, protocolizado sob o n° 001643/2019, 

da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta às Indicações nºs  

758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770 e 771/2019 de autoria 

dos Vereadores: Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Francisco Amaro de 

Alencar Oliveira, Jerri Pereira, Jorge Recla e Jozail do Bombeiro. Leitura do expediente 

OF/PMSM/SMGAB N° 423/2019, protocolizado sob o n° 001644/2019, da Prefeitura 

Municipal de São Mateus, que encaminha resposta à Indicação nº 748/2019 de autoria 

do Vereador: Jerri Pereira. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 422/2019, 

protocolizado sob o n° 001645/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 

encaminha resposta à Indicação nº 717/2019 de autoria do Vereador: Ajalírio Caldeira. 

PODER LEGISLATIVO: Leitura do expediente, OF.GP/CMSM/ES 161-2019 

protocolado sob n° 001632/2019, de autoria do Presidente da Câmara Municipal de 
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São Mateus -ES, que “PRESTA INFORMAÇÃO SOBRE LEI 001/1990 – LEI 

ORGÂNICA E RESOLUÇÃO 003/2019 – REGIMENTO INTERNO. Leitura do 

expediente protocolado sob n° 001637/2019, datado do dia 17/10/2019, do Vereador 

Ajalírio Caldeira informando a essa Casa de Leis atestado médico para que seja 

abonada ausência no período que corresponde o dia 15 de Outubro do corrente ano. 

Leitura do Projeto de Lei N° 099/2019 que - “PROÍBE A IDEOLOGIA DE GÊNERO NO 

ÂMBITO DO SISTEMA DE ENSINO, NA CIDADE DE SÃO MATEUS/ES”, do Poder 

Legislativo, Autoria: Carlos Alberto. Na oportunidade o Vereador fez a seguinte 

correção: “PROIBE A IDEOLOGIA DE GENERO NO AMBITO DO SISTEMA DE 

ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E PRIVADO NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS”. 

PROPOSIÇÕES: Indicações de nºs 774 e 775/2019 de autoria do Vereador Ajalirio 

Caldeira, que solicita: Instalação de ponto de apoio do CRAS em local estratégico, 

entre os kms 05 e 28 da Rodovia Miguel Curry Carneiro, para atender os moradores 

dessa região; e  Substituição das lâmpadas queimadas dos postes situados na rodovia 

Miguel Curry Carneiro, na comunidade Santa Leocádia – km 23, distrito de Nestor 

Gomes. Indicações de nºs 776 e 777/2019 de autoria do Vereador Antônio Luiz 

Cardoso, que solicita: Aquisição de jet-skis e lanchas para utilização dos guarda-vidas, 

visando o auxílio na prestação de socorro às vítimas de afogamento nas praias de 

Guriri, Barra Nova e Urussuquara; e Reparo do calçamento da ladeira Cyro Cunha 

Sodré, que liga o centro da cidade (Praça São Mateus) ao bairro Porto. Indicações de 

nºs 778 e 779/2019 de autoria do Vereador Aquiles, que solicita: Aquisição de terreno, 

no bairro Ayrton Senna, para construção de Centro de Educação Infantil Municipal; e 

Reitera a indicação nº 006/2019, que diz respeito ao calçamento em torno do Centro 

de Educação Infantil Municipal Santo Antônio, situado na Avenida do Contorno, no 

Loteamento Caiçara, bairro Santo Antônio. Indicações de nºs 780 e 781/2019 de 

autoria do Vereador Carlos Alberto, que solicita: Disponibilizar serviço gratuito de 

limpeza de fossas sépticas no município de São Mateus, mais especificamente no 

bairro Guriri e em outras comunidades que não são servidos de rede de esgoto; e 

Patrolamento da rua Janete Capucho, situada no bairro Residencial Park Washington. 

Indicação de nº 782/2019 de autoria do Vereador Doda Mendonça, que solicita: 

Construção de calçada cidadã em torno do alambrado da EMEF Dora Arnizaut Silvares 

– CAIC. Indicações de nºs 783 e 784/2019 de autoria do Vereador Franscisco Amaro 

de Alencar Oliveira, que solicita: Reparo do calçamento das ruas e avenidas do bairro 

Litorâneo; e Manutenção dos canteiros, retirada de areia e reparo da iluminação da 

praça Vinicius Cavaleiro Milleri, situada no bairro Guriri. Indicações de nºs 785 e 

786/2019 de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Realizar programação 

para o „Dia Municipal da Consciência Negra‟, de acordo com a Lei Municipal nº 

1.671/2018; e Construção de abrigo com acessibilidade no ponto de ônibus situado na 

praça do Residencial Village. Indicações de nºs 787 e 788/2019 de autoria do 

Vereador Jerri Pereira, que solicita: Calçamento da rua Horácio Barbosa Alves, Lado 
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Norte, no bairro Guriri; e Calçamento da rua Linhares, Lado Norte, no bairro Guriri. 

Indicações de nºs 789 e 790/2019 de autoria do Vereador Jorge Recla, que solicita: 

Limpeza do Córrego Abissínia em toda sua extensão, observando os principais pontos 

obstruídos por lixo e entulho; e Conclusão da construção da rede de esgoto do bairro 

Ayrton Senna. Indicações de nºs 791 e 792/2019 de autoria do Vereador Jozail do 

Bombeiro, que solicita: Calçamento da rua Wallas Batista de Oliveira, situada no bairro 

Nova São Mateus; e Capina e limpeza da área em torno da Unidade de Saúde „Pedro 

dos Santos Alves‟, situada no bairro Vila Nova. Indicações de nºs 793 e 794/2019 de 

autoria do Vereador Paulo Chagas, que solicita: Construção de vestiário e banheiros 

no campo de futebol situado no assentamento Vale da Vitória, distrito de Nestor 

Gomes; e Substituição de poste de madeira por outro de concreto, situado na rua São 

Domingos, no bairro Rodocon (localizado em frente ao poste de nº 62). Moção nº 

039/2019 de autoria do Vereador Jerri Pereira, que solicita: VOTO DE PESAR aos 

familiares do Senhor ARNOLDO SANTOS, em virtude do seu falecimento ocorrido no 

dia 17 de outubro de 2019. GRANDE EXPEDIENTE: De imediato o Sr. Presidente 

concedeu o uso da fala ao Vereador Jozail do Bombeiro, que após cumprimentar a 

todos, falou que no inicio do ano fora publicado um edital e que nesta Casa de Leis 

existia um Projeto de Lei de nº 05/2019 e que foi o primeiro Projeto a ser votado nesta 

Casa de Leis, disse que no dia o Secretário de Saúde estava presente, disse ainda 

que o Projeto é de Contratação para profissionais da Saúde, falou também que foi o 

primeiro projeto após o recesso a ser votado, e só foi publicado no Edital pela 

Prefeitura no mês 06 (junho), disse que houve uma chamada do primeiro candidato em 

18 de junho, falou também que a relação dos cargos e citou os que estão em falta no 

Município citando: Assistentes Sociais, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, 

psiquiatras e psicólogos, o Vereador disse que a ultima chamado foi na data do dia 30 

de agosto, em seguida disse que foi perdido em torno de 40 mil reais, disse ainda que 

o Vereador Aquiles tem ciência da informação devido a reunião com o Conselho de 

Segurança juntamente com a presença do Secretário de Saúde realizada nesta Casa 

de Leis. Em seguida o Vereador disse que o valor arredondado está próximo de 40 mil 

reais e que seu total anual está em aproximadamente 400 mil reais, e de 2017 até a 

presente data fora perdidos em torno de um milhão e meio, o Vereador questionou que 

estamos em falta de uma equipe montada. Posteriormente o Vereador questionou a 

conformidade em relatar o problema se referindo aos mandatos passados e disse que 

é necessário resolver os problemas dentro de seu mandato. Ato contínuo o Vereador 

falou sobre o Projeto de Lei que fora aprovado no inicio de ano que não houve as 

contratações de Assistente Social, médico, psiquiatra, psicólogo para a composição da 

equipe, e questionou a gestão do Secretário de Saúde, falou também sobre as 

imagens registradas por ele dentro do CAPS 01 (saúde mental) as quais foram: 

Residência sem placa de identificação, infiltração, mofo, rachaduras e falta de 

profissionais, disse ainda que existe um processo em aberto, acrescentou ainda que 
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existem dois subsecretários da Saúde, questionou sobre a mudança do Secretário da 

Administração ter mudado para a função de subsecretário da Secretária de Saúde, em 

seguida falou sobre a falta do psicólogo que está dentro do processo seletivo e não foi 

contratado. O vereador deu prosseguimento a sua fala dizendo sobre a falta de 

medicamento e a localização insalubre. Em seguida o Vereador mostrou as imagens 

do CAPS 01, onde a faixada de frente está sem identificação e sobre a listagem de 

remédios que estão em falta no Município, em seguida o Vereador falou sobre a 

importância do atendimento do CAPS AD para a população, em seguida falou sobre a 

necessidade de tornar o CAPS AD vinculado ao Ministério da Saúde e exemplificou a 

possibilidade de pessoas que ficam em meio à rodoviária para possam ser assistidos 

pelos oficineiros, em seguida questionou o atendimento dizendo que há uma 

necessidade de fazer o atendimento em toda região mateense. Em seguida com o uso 

da fala o Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira teceu comentários sobre a 

votação de um Projeto que trata sobre a contratação de psicólogos e outros 

profissionais e que fora votado contra. Em seguida o Vereador questionou sobre a 

cobrança do Vereador que o antecedeu dizendo ser incoerente e que não consegue 

entender a referida situação. Na oportunidade o Vereador Carlos Alberto falou sobre a 

votação do Projeto de Urgência Urgentíssima em relação à Secretaria de Saúde que 

até o dia presente não fora feito nem 20% do que estava no papel e encerrou fala. Em 

seguida o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: Na oportunidade, sugeriu 

que as votações das indicações fossem feitas em blocos, e em seguida submeteu em 

discussão e votação: Indicações de nºs  774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 

783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793 e 794/2019. Sendo estas 

aprovadas por unanimidade. De imediato, o Sr. Presidente submeteu em discussão e 

votação: Moção de nº 039/2019. Sendo esta aprovada por unanimidade. Em seguida o 

Sr, Presidente submeteu em discussão e votação em Turno Único do Projeto de Lei 

n° 071/2019. 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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