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Ata nº 048/2019 da Sessão Ordinária, realizada aos 19 (desenove) dias do mês de 
novembro 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 Aquiles. O 
Sr. Presidente convidou a Vereadora Jaciara Teixeira, para que efetuasse a leitura de 
um trecho da Bíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE. Em ato contínuo, o Sr. 
Presidente solicitou ao Sr. Secretário que efetuasse a chamada dos Srs. Vereadores, 
para verificação do Quórum legal, que responderam presente 11 (onze) Srs. 
Vereadores: Ajalírio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda 
Mendonça, Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge 
Recla 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° 625/2018, protocolizado 
sob o n° 000053/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei n° 
1.736/2018. Leitura do expediente Lei n° 1.736/2018 que - “ESTIMA A RECEITA E 
FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019”. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SMGAB N° 470/2019, protocolizado sob o n° 001772/2019, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha resposta às Indicações nºs 817, 818, 821, 
822, 823, 824, 825, 826, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836 e 838/2019 de 
autoria dos Vereadores: Ajalírio Caldeira, 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 Expediente, Projeto 
de Lei n° 101/2019 que - “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA QUADRA 
POLIESPORTIVA”, do Pode Legislativo, Autoria: Paulo Chagas. Leitura do Expediente, 
Projeto de Lei n° 102/2019 que - “INSTITUI O DIA MUNICIPAL DO ONCOLOGISTA 
NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS”, do Pode Legislativo, Autoria: Jerri Pereira. Leitura 
do expediente, ofício protocolado sob nº 001778/2019, de autoria do Vereador 
Ajálirio Caldeira, solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do 
dia 19 de Novembro de 2019, para que o Drº. JORGE SILVA – Urologista, possa fazer 
uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre “NOVEMBRO AZUL”. 
Leitura do expediente, ofício protocolado sob nº 001798/2019, de autoria do 
Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, solicitando espaço no Pequeno 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 19 de Novembro de 2019, para que o Srº 
CHARLES RUBENS DUMS – Representante da Empresa Oxford Porcelanas, possa 
fazer uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre “GERAÇÃO DE 
RENDA E EMPREGO NO MUNICÍPIO”. Leitura do expediente, ofício protocolado 
sob nº 001780/2019, de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira, solicitando espaço no 
Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 19 de Novembro de 2019, para que a 
Srª MARILENA CORDEIRO FERNANDES DE JESUS, possa fazer uso da Tribuna 
Popular, para proferir pronunciamento sobre “O DIA MUNICIPAL DA CONSCIÊNCIA 
NEGRA”. PROPOSIÇÕES: Indicações de nºs 859 e 860/2019 de autoria do Vereador 
Ajalirio Caldeira, que solicita: Patrolamento da estrada situada na Comunidade Bom 
Jesus de acesso à Comunidade Vila Nova Aymorés – KM 35; e Capina, limpeza e 
varrição da rua de acesso ao ginásio de esportes – GRECA, no bairro Novo Horizonte. 
Indicações de nºs 861 e 862/2019 de autoria do Vereador Antônio Luiz Cardoso, que 
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solicita: Capina e limpeza da Avenida Cricaré (trecho compreendido entre os bairros 
Porto e Cacique); e Capina, limpeza e pintura dos meios-fios dos becos situados no 
bairro Santa Tereza. Indicações de nºs 863 e 864/2019 de autoria do Vereador Aquiles, 
que solicita: Implantação de academia de ginástica ao ar livre na praça situada na 
Comunidade Paulista, com a devida orientação técnica, sobretudo às pessoas idosas; 
e Reitera a indicação nº 394/2019, que solicita o manilhamento do valão situado no 
final da avenida Maria Eliza Rios, no bairro Ayrton Senna. Indicações de nºs 865 e 
866/2019 de autoria do Vereador Carlos Alberto, que foram prejudicadas devido a 
ausência do mesmo. Indicação de nº 869/2019 de autoria do Vereador Francisco 
Amaro de Alencar Oliveira, que solicita: Construção de prédio para instalação do CEIM 
São Francisco de Assis, situado no bairro Litorâneo; e Disponibilizar celular com 
aplicativo de whatsapp para possibilitar a comunicação da população de surdos com a 
central de ambulância do município de São Mateus. Indicações de nºs 870 e 871/2019 
de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Disponibilizar celular com 
aplicativo de whatsapp para possibilitar a comunicação da população de surdos com a 
central de ambulância do município de São Mateus; e Realizar ações necessárias para 
a efetivação da Lei nº 1.728/2018 – que “Dispõe sobre a proibição de fornecimento de 
canudos confeccionados em material plástico e dá outras providências”. Indicações de 
nºs 872 e 873/2019 de autoria do Vereador Jerri Pereira, que solciita: Calçamento da 
rua Lagoa Santa, situada no bairro Liberdade; e Calçamento da rua Posto da Mata, 
situada no bairro Liberdade. Indicações de nºs 874 e 875/2019 de autoria do Vereador 
Jorge Recla, que solicita: Calçamento da rua Posto da Mata, situada no bairro 
Liberdade; e Instalação de placas indicativas, contendo o nome e CEP, nas ruas e 
avenidas dos bairros Aroeira e Colina. Indicações de nºs 876 e 877/2019 de autoria do 
Vereador Jozail do Bombeiro, que solicita: Instalação de placas indicativas, contendo o 
nome e CEP, nas ruas e avenidas dos bairros Aroeira e Colina; e Pavimentação da rua 
Santo Antônio, situada no bairro Morada do Lago. Indicações de nºs 878 e 879/2019 
de autoria do Vereador Paulo Chagas, que solicita: Envie para este Poder Legislativo 
Projeto de Lei instituindo a política de produção, comercialização “In Natura” e 
desenvolvimento de agroindústrias de produtos oriundos da agricultura familiar, no 
âmbito do município de São Mateus; e Viabilizar a elaboração de projeto elétrico para 
iluminação do cemitério de Nestor Gomes – KM 41. Moção de nº 041/2019 de autoria 
do Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que solicita: VOTO DE 
CONGRATULAÇÃO à RÁDIO KAIRÓ’S FM, pelos 15 anos de fundação no município 
de São Mateus-ES. GRANDE EXPEDIENTE: Na oportunidade o Sr. Presidente 
concedeu o uso da fala a Sra. Marilena Cordeiro Fernandes de Jesus para proferir 
pronunciamento em relação ao Dia Municipal da Consciência Negra, em seguida a 
oradora teceu comentários sobre o funo histórico das leis em relação aos negros, e 
trouxe um comparativo das leis atuais em relação aos negros no Brasil, disse ainda 
que a única forma de mudar a realidade dos negros diante da sociedade é por meio 
dos estudos acadêmicos, disse também sobre sua carreira profissional e acadêmica, 
na oportunidade o Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira teceu comentários 
parabenizando a Sra. Marilena e encerrou a fala. De volta com o uso da fala a oradora 
falou de suas atividades atuais e agradeceu a oportunidade. Em seguida o Sr. 
Presidente concedeu o uso da fala ao Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, 
que após cumprimentar a todos, falou sobre a empresa Oxford e a presença do seu 
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representante e falou sobre sua proposta ao Município para fins de investimentos, 
disse ainda que junto do Prefeito houve dialogo para melhor geração de emprego para 
a população e finalizou a fala. Ato continuo o Sr. Presidente concedeu o uso da fala ao 
Sr. Charles Rubens Dums, representante da Empresa Oxford Porcelanas, que após 
cumprimentar a todos teceu comentários em relação a chegada da Empresa Oxford 
em São Mateus e seus trabalhos no município no ano de 2016, trouxe números em 
relação as produções e também as necessidades de crescimento, disse ainda sobre os 
projetos futuros e as parcerias posteriores, na oportunidade a Vereadora Jaciara 
Teixeira teceu dúvidas em relação ao reaproveitamento do material de porcelana, em 
resposta o orador disse que o processo de reaproveitamento coopera para novas 
oportunidades de emprego e também para a melhoria do meio ambiente e finalizou a 
fala. Em seguida o Sr. Presidente concedeu o uso da fala a Vereadora Jaciara Teixera, 
que após cumprimentar a todos, falou sobre a necessidade de se fazer comemoração 
ao Dia Municipal da Consciência Negra, disse também sobre conscientizar fora das 
datas comemorativas previstas em Lei e finalizou a fala. Ato continuo o Vereador Jorge 
Recla teceu comentários em relação à administração do Prefeito do Município de 
Pedro Leopoldo e a eficácia de seu trabalho e finalizou a fala. ORDEM DO DIA: em 
seguida submeteu em discussão: Indicações de nºs 861, 862, 863, 864, 867, 868, 869, 
870, 871, 872, 873, 874, 875, 878 e 879/2019. Com uso da palavra a Vereadora 
Jaciara Teixeira, teceu comentários sobre a indicação de nº 870/2019 que trata sobre a 
importância da comunicação entre os surdos por meio de aplicativo em relação a 
emergências. Disse ainda sobre a indicação de nº 871/2019 sobre a fiscalização por 
conta da Lei 1.728/2018 que fora aprovada e finalizou a fala. Em seguida com o uso da 
fala o Vereador Ajalirio Caldeira, comentou sobre as indicação de nº 859/2019 que 
dispõe sobre o Patrolamento na estrada da Comunidade Bom Jesus, falou também 
sobre a Indicação de nº 860/2019 solicitando a capina e limpeza na rua que da acesso 
ao ginásio de esportes e finalizou a fala. Ato continuo o Vereador Paulo Chagas com o 
uso da fala, teceu comentários sobre a indicação de nº 878/2019 falando da 
importância da alimentação de qualidade para a população. Disse também sobre o 
Projeto de Iluminação para o cemitério de Nestor Gomes e comentou sobre as 
dificuldades na localidade e finalizou a fala. Em seguida com o uso da fala o Vereador 
Doda Mendonça, falou sobre a indicação de nº 867/2019 dizendo sobre a importância 
de doações para prótese dentárias para a população mateense. Disse também sobre a 
indicação de nº 868/2019 em conjunto com o Vereador Francisco Amaro de Alencar 
Oliveira e comentou a respeito da perfuração do poço artesiano nas proximidades do 
CRAS e finalizou a fala. Em seguida o Vereador Paulo Chagas solicitou arquivamento 
do Projeto de Lei nº 076/2019 do Poder Legislativo, sendo este arquivado pelo autor. 
Ato continuo o Sr. Presidente submeteu em votação em seguida submeteu em 
votação: Indicações de nºs 861, 862, 863, 864, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 
875, 878 e 879/2019. Sendo estar aprovadas por unanimidade. Ato continuo o Sr. 
Presidente submeteu em discussão: Moção nº 041/2019. Em seguida o Vereador 
Francisco Amaro de Alencar Oliveira teceu comentários em relação a rádio Kairó’s FM 
e seu breve histórico e avanço da emissora de rádio. Na oportunidade o Vereador 
Paulo chagas teceu comentários sobre as boas oportunidades que cooperaram para a 
presente estrutura da radio Kairo’s, falou ainda que ouve constantemente a emissora e 
que acredita que a radio tem levado muita esperança para as pessoas e encerrou a 
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fala. Ato continuo o Sr. Presidente submeteu em votação: Moção nº 041/2019. Sendo 
esta aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente concedeu o uso da fala 
ao Sr. Padre Patrick, que após cumprimentar a todos, teceu comentários sobre a 
Moção nº 041/2019, disse sobre as dificuldades trilhadas pelo rádio no Brasil, disse 
ainda que o rádio se reinventou e está de pé ate hoje, e continua avançando, em 
seguida o orador falou sobre a necessidade de continuar espalhando o bem pelas 
emissores da rádio e finalizou sua fala. COMUNICADO DE LIDERANÇA: Com a 
palavra o Sr. Presidente comunicou que haverá uma reunião na segunda-feira as 
14:00h (quatorze horas), entre os Vereadores para definição por meio de debate em 
resposta a CESAN. Disse que estará em Ipatinga por 03 (três) dias, representando 
esta Casa de Leis, em evento da Petrocity, onde será debatido com os empresários e 
autoridades do município de Ipatinga. No dia 02 (dois) de Agosto, no SESC de São 
Mateus as 19:00h(dezenove horas), haverá audiência publica para apresentar o Centro 
Portuário da Petrocity ao Município. Na sexta feira haverá um debate com a presença 
da Vice-Governadora no horário de 13:00h (treze horas), sobre o PPA. 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. 
 

JORGE LUIZ RECLA DE JESUS                   CARLOS ALBERTO GOMES ALVES 

               Presidente                                                            Vice-Presidente 

 

 

 

     JOZAIL FUGULIM                                            AQUILES MOREIRA DA SILVA 

        1° Secretário                                                                2° Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 


