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Ata nº 049/2019 da Sessão Ordinária, realizada aos 26 (vinte e seis) dia 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 Jozail 

Fugulim (Jozail do Bombeiro). O Sr. Presidente convidou a vereador Paulo chagas, 

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° 482/2019, protocolizado 

sob o n° 001802/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei n° 

1.792/2019. Leitura do expediente Lei n° 1.792/2019 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”. Leitura do expediente 

OF/PMSM/SMGAB N° 479/2019, protocolizado sob o n° 001803/2019, da Prefeitura 

Municipal de São Mateus, que encaminha Lei n° 1.791/2019. Leitura do expediente Lei 

n° 1.791/2019 que - “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A SOAR ÁREA 

DE TERRAS A ASSOCIAÇÃO APASCENTANDO VIDAS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 490/2019, 

protocolizado sob o n° 001817/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 

encaminha Projeto de Lei n° 027/2019, do Poder Executivo. Leitura do Expediente 

Projeto de Lei n° 027/2019 que - “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 

DOAR ÁREA DE TERRAS A OXFORD PORCELANAS ESPÍRITO SANTO LTDA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Executivo. Discussão e votação, do pedido em 

caráter de “Urgência Urgentíssima”, ao Projeto de Lei n° 027/2019, 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. Sendo este aprovado por unanimidade. PODER 

LEGISLATIVO: Leitura do expediente, ofício protocolado sob nº 001805/2019, de 

autoria do Vereador Antonio Luiz Cardoso, solicitando espaço no Pequeno Expediente 

da Sessão Ordinária do dia 26 de Novembro de 2019, para que o Srº JORDANO 

MARTINS – Vice-Presidente do Sindicato Rural de São Mateus, possa fazer uso da 

Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre “O REFERIDO SINDICATO E 

SUA HISTÓRIA JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO MATEUS DESDE SUA 
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FUNDAÇÃO ATÉ OS DIAS DE HOJE”. Leitura do expediente, ofício protocolado sob 

nº 001806/2019, de autoria dos Vereadores Antonio Luiz Cardoso e Aquiles, solicitando 

espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 26 de Novembro de 2019, 

para que a Srª. JANILY BONISSON ABREU BRUMETTI LOURENÇO, possa fazer 

uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre “PROJETO DE LEI DE 

INICIATIVA POPULAR NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS”. Leitura do expediente, 

ofício protocolado sob nº 001811/2019, de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, 

solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 26 de 

Novembro de 2019, para que o Srº. MARCOS VALÉRIO COUTINHO, possa fazer uso 

da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre “INSTITUTO THIAGO CAMILO 

DO NORTE DO ESTADO”. Leitura do expediente, ofício protocolado sob n° 

001808/2019, de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, que encaminha ATESTADO 

MÉDICO referente ao dia 19 de Novembro do ano corrente, a fim de que seja abonada 

a sua ausência na Sessão Plenária. Leitura do expediente, OF.GP/CMSM/ES N° 

176/2019 protocolado sob nº 001824/2019, de autoria do Vereador Jorge Recla, que 

em face do convite formulado pelo Sr. Paulo Ferreira, Presidente da Câmara Municipal 

de Sete Lagoas/MG para participação de Audiência Pública da Petrocity Portos, vem 

pelo presente instrumento legal apresentar a devida justificativa de sua ausência em 

Sessão Ordinária do dia 12/11/2019. Leitura do expediente, OF.CMSM/SF. Nº 

210/2019, protocolizado sob o n° 001827/2019 de autoria Da Secretaria de Finanças, 

que encaminha – Prestação de Contas referente ao mês de Outubro de 2019 – 

Nota de Movimento Financeiro, Relatório de Pagamentos e Balancete Analítico 

da Despesa Orçamentária. PROPOSIÇÕES: Indicações de nºs 880/2019 e 881/2019 

de autoria do Vereador Ajalírio Caldeira, que solicita: Capina, limpeza e patrolamento 

das ruas da localidade conhecida como Aguirre, situada em Nestor Gomes – KM 41; e 

Viabilize aluguel social para atender as mulheres vítimas de violência doméstica, no 

município de São Mateus. Indicações de nºs 882/2019 e 883/2019 de autoria do 

Vereador Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Retirada de entulho das ruas do bairro 

Vitória; e Calçamento da rua José Bonomo, Lado Norte, situada no Mariricu, bairro 

Guriri. Indicações de nºs 884 e 885/2019 de autoria do Vereador Aquiles, que solicita: 

Capina e limpeza das ruas e avenidas do bairro Bonsucesso; e Viabilizar para que o 

embarque dos pacientes em tratamento médico ou em consultas, fora do município, 

seja realizado também na garagem da empresa (Viação São Gabriel), localizada no 

bairro Posto Esso, em horário a definir. Indicações de nºs 886 e 887/2019 de autoria 

do Vereador Carlos Alberto, que solicita: Calçamento da rua Júlio Brahim, situada no 

bairro residencial Park Washington; e Calçamento da rua Lauro Alves de Almeida, 

situada no bairro residencial Park Washington. Indicações de nºs 888 e 889/2019 de 

autoria do Vereador Doda Mendonça, que solicita: Calçamento da rua Lauro Alves de 

Almeida, situada no bairro residencial Park Washington; e Construção de redutor de 

velocidade na rua 1, situada no bairro Morada do Ribeirão. Indicações de nºs 890 e 
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891/2019 de autoria do Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que solicita: 

Perfuração de poços artesianos na região do Centro da cidade; e Disponibilizar 02 

(dois) servidores da guarda patrimonial para vigilância diurna na EMEF „Laurindo 

Samaritano‟, situada no bairro Litorâneo. Indicação de nº 892/2019 de autoria da 

Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Construção de abrigo no ponto de ônibus 

situado nas proximidades da EMEF Almir Queiroz, no bairro Cacique; Indicações de 

nºs 893 e 894/2019 de autoria do Vereador Jerri Pereira, que solicita: Pavimentação 

asfáltica da avenida industrial Sterwesson Bigossi de Oliveira, situada no bairro São 

Benedito (Rodocon); e Extensão ou criação de nova linha de ônibus para atender os 

moradores do bairro São Benedito (Rodocon), passando a circular também na avenida 

industrial Sterwesson Bigossi de Oliveira. Indicações de nºs 895 e 896/2019 de autoria 

do Vereador Jorge Recla, que solicita: Reativação da Guarda Cidadã com toda 

estrutura necessária para a sua atuação no município; e Construção de bases 

avançadas da Guarda Municipal em bairros e distritos com maiores índices de 

violência. Indicações de nºs 897 e 898/2019 de autoria do Vereador Jozail do 

Bombeiro, que solicita: Construção de bases avançadas da Guarda Municipal em 

bairros e distritos com maiores índices de violência; e Pavimentação da rua Santo 

Antônio, situada no bairro Morada do Lago. Indicações de nºs 899 e 900/2019 de 

autoria do Vereador Paulo Chagas, que solicita: Envie a este Poder Legislativo Projeto 

de Lei que disponha sobre a implantação do vale-alimentação, para as famílias de 

baixa renda que são assistidas pelos Centros de Referência de Assistência Social de 

São Mateus; e Reparo do calçamento na avenida Argentina, situada no bairro Vila 

Nova.Moção de nº 042/2019 de autoria dos Vereadores: Carlos Alberto, Ajalírio 

Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Doda Mendonça, Francisco Amaro de 

Alencar, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla, Jozail do Bombeiro e Paulo 

Chagas. Ato continuo o Sr. Presidente passou para a segunda parte do pequeno 

expediente. Em seguida o Sr. Presidente concedeu o uso da fala ao Sr. Jordano 

Martins Vice-Presidente da Secretaria de Agricultura, que após cumprimentar a todos, 

teceu comentários sobre um breve histórico do Sindicato Rural, falou ainda sobre os 

Presidentes que fizeram parte do Sindicato, em seguida o orador teceu comentários 

sobre as atividades do Sindicato Rural e disse sobre o trabalhao de apoio a mulher do 

campo e de sua assessoria técnica recebida pelo engenheiro agrônomo, falou que 

oferecem cerca de 130 (cento e trinta) cursos de capacitação, disse ainda que ate a 

presente data já capacitaram mais de 750 (setecentos e cinquenta) profissionais no 

campo, em seguida pediu para que o Srs. Veradores aprovassem a lei supracitada par 

que pudesse através da mesma gerar mais renda, desenvolvimento e 

profissionalização ao município de São Mateus. Na oportunidade o Vereador Carlos 

Alberto teceu comentários em relação ao Sindicato Rural e sua função de utilidade 

pública, exemplificou dizendo que existem municípios que não permitem que um 

Presidente de Sindicato ocupe uma pasta de Secretaria da Agricultura, e opinou que o 
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Sr. Renilton tomasse uma decisão em relação a ser ou a ser Presidente do Sindicato 

ou Secretário da Agricultura e com isso ficaria melhor para a representação e 

resultado. Na oportunidade o Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, teceu 

comentários sobre o projeto e o parabenizou. Na oportunidade o Capitão Roque após 

cumprimentar a todos, falou sobre a pessoa do Renilton e disse que viu nele 

desempenho para fazer o bem público, em seguida disse que o Sindicato tem um 

atendimento genérico e finalizou a fala. Em seguida o Sr. Presidente concedeu o uso 

da fala ao Sr. Marcos Valério Coutinho, que após cumprimentar a todos, teceu 

comentários sobreo Instituto THIAGO CAMILO, e falou sobre o histórico de vitórias e 

conquista do atleta de Judô Thiago Camilo, e suas funções atuais dentro do esporte, o 

orador disse ainda que nos dias atuais existem aproximadamente mil alunos 

matriculados no Instituto THIAGO CAMILO, disse ainda que esteve em reunião na 

Cidade da grande Vitória no mês de setembro, junto de empresários e professores com 

a finalidade de abrir 5 Sedes no Espírito Santo, quais são: Vila Velha, Vitória, 

Cachoeiro de Itapemirim,  Santa Maria de Jetibá e São Mateus. Falou ainda que é 

professor de Judô há 5 (cinco) anos no CEPE. Em seguida o orador disse que o 

referido Instituto em Vila Velha trabalha com as seguintes parcerias: Secretaria de 

Educação do Estado, Secretaria de Esporte do Estado e alguns Municípios além de 

incentivo ao esporte por meio de imposto de renda e parceria com o TRT, disse ainda 

sobre a estrutura das pessoas institucionalizadas do Referido Instituto e seus 

departamentos, disse também que a finalidade é apoiar as crianças que necessitam, 

falou também que tem o objetivo de alcançar 10 (dez) Polos dentro do estado, disse 

que o objetivo mínimo e de 250 (duzentos e cinquenta) crianças. Na oportunidade o 

Vereador Jozail do Bombeiro perguntou qual se a estadia é custeada pela CASA DO 

CAMINHO e a responsabilidade em relação às crianças, em resposta o orador disse as 

crianças serão responsabilidade do Instituto, em seguida o orador falou sobre as 

dificuldades de locomoção devido as atividades do esporte ocorrer no CEPE, o orador 

teceu agradecimentos e finalizou a fala. GRANDE EXPEDIENTE: Ato continuo o Sr. 

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

a todos, falou sobre as informações que tem recebido com relação as denuncias 

graves contra o poder público no mau uso do recurso do Município, disse ainda sobre 

as festas que o Município tem organizado desconformidade com as necessidades 

estruturais, o Vereador questionou ainda aqueles fazem mal uso das redes sociais e 

também sobre aqueles que usam a Rádio Kairós e usam da mentiram com intuito de 

denegrir os Vereadores desta Casa de Leis. Em seguida o Vereador Carlos Alberto 

disse que o povo tem o Governo que merece, afirmando que “todo poder emana do 

povo”, em seguida questionou a ausência do interesse da população, questionou ainda 

a quantidade de vezes que ele e cobrado pelo povo, e disse que o Governo e 

desequilibrado e perseguidor, em seguida o Vereador teceu questionamentos em 

desfavor ao governo atual e ao vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira devido 
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sua ocupação de líder do Governo, e finalizou sua fala. Em seguida o Sr. Presidente 

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

cumprimentar a todos, teceu perguntas ao Vereador Carlos Alberto em relação a 

Projetos do Governo que foram rejeitados por esta Casa de Leis, em seguida o orador 

disse que por diversas vezes tentou agregar a maioria dos colegas para melhor 

trabalho do Governo, e questionou o temperamento do Colega Vereador Carlos 

Alberto, disse também sobre a necessidade de comprovar os crimes citados pela atual 

Prefeito de São Mateus, na oportunidade o Vereador Carlos Alberto disse que fora feito 

as denuncias e que tem provas, em seguida o Vereador Francisco Amaro de Alencar 

Oliveira disse que há uma necessidade de aguardar a resposta da Justiça e finalizou a 

fala. Em seguida o Sr. Presidente concedeu o uso da fala a Vereadora Jaciara Teixeira, 

que após cumprimentar a todos, e teceu comentários em relação a revisão do Plano 

Municipal de Saneamento, disse ainda sobre a reunião realizada com a finalidade de 

apresentar o trabalho em relação ao saneamento, e sobre as novas metas e valores, a 

Vereadora estendeu convite para nova reunião no Município de Nestor Gomes e no 

mês de dezembro haverá uma próxima reunião com a finalidade de apresentar o novo 

Plano Municipal de Saneamento. Em seguida Vereadora teceu comentários sobrea 

reunião realizada com a finalidade de discutir o futuro do Município em relação o 

Saneamento, em seguida a Vereadora falou sobre a privatização dos poços terrestres 

e seu impacto, disse ainda que a referida discussão tem percorrido pelo estado, em 

seguida a Vereadora falou sobre o Programa de Autonomia Financeira (PROAUF) nas 

escolas, que se trata de uma verba que as escolas recebem segundo a legislação, 

para sua manutenção, disse ainda que as escolas estão passando por grandes 

necessidades, e que o orçamento para 2020 pelo calculo que alega o PROAUF, os 

valores estão subestimados, e que há uma necessidade de fazer uma emenda de 533 

(quinhentos e trinta e três) mil para o programa de autonomia financeira, solicitou ainda 

que a emenda deve ser feita de separadamente das emendas individual devido seu 

valor, em seguida pediu para que seus colegas Vereadores cooperassem para a 

realização orçamentária. Na oportunidade o Vereador Francisco Amaro de Alencar 

Oliveira, disse sobre o novo modelo de implantação na Petrobras e dos poços, o 

Vereador opinou para que fosse feito um movimento politico com a bancada Federal e 

falou ainda que a Petrobrás dificilmente mudara o modelo que será aplicado em São 

Mateus e nas demais regiões, o orador sugeriu para que a audiência pública tivesse o 

objetivo de ganhar tempo e interferir sobre tal método. Em resposta a Vereadora disse 

que a audiência pública é um movimento politico e que na audiência surge uma 

oportunidade de movimentar politicamente as ações de alguma forma, disse ainda 

concordar com o Vereador Carlos Alberto quanto o mesmo questionou a população 

que “reclama muito mas fazem pouco” e disse que esta Casa de Leis precisa fazer sua 

parte. Na oportunidade o Vereador Carlos Alberto teceu comentários em relação a 

saída da Petrobrás do município de São Mateus, e opinou para a Vereadora Jaciara 
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Teixeira dizendo para movimentar o Sindicato dos Trabalhadores e trazer o povo parar 

as ruas a favor da continuidade da Petrobras e finalizou a fala. Em resposta a 

Vereadora disse que concorda e que o momento é propicio para juntar os outros 

municípios e Sindicatos e a forma que será feita é na audiência pública e finalizou a 

fala. Na oportunidade o Sr. Presidente teceu comentários falando sobre os Projetos 

rejeitados e a importância de esclarecimento dos votos rejeitados, o orador pediu para 

que as falas tenham mais coerência, em seguida disse que esta Casa de Leis não tem 

culpa de tudo de errado que acontece na cidade e que está faltando gestão e 

secretario comprometido e finalizou a fala. ORDEM DO DIA: em seguida submeteu em 

discussão: Indicações de nºs 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 

891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898 899 e 900/2019. Com uso da palavra o 

Vereador Paulo Chagas, teceu comentários sobre a indicação de nº 889/2019, que 

pediu votos favoráveis a referida indicação e finalizou a fala. Na oportunidade o 

Vereador Carlos Alberto disse que a Indicação do Vereador Paulo Chagas é de grande 

interesse, falou ainda sobre as pessoas que passam necessidades e pedem ajuda e 

finalizou a fala afirmando a importância do projeto. Em seguida o Vereador Ajalírio 

Caldeira com o uso da fala teceu comentários sobre a indicação de nº 881/2019 e 

disse sobre a violência doméstica contra as mulheres. Ato continuo o Vereador Jorge 

Recla teceu comentários sobre a indicação de nº 895/2019 em relação a Guarda 

Cidadã e sua estrutura. Falou também sobre a indicação de nº 896/2019, sobrea 

construção dos postos de guarda policial nos bairros com maior índice de violência. Ato 

continuo o Vereador Aquiles discutiu a indicação de nº 885/2019 solicitando ao 

Secretário de Saúde viabilização de embarque de paciente fora do município com o 

intuito de facilitar e evitar o desgaste dos pacientes. Ato continuo o Sr. Presidente 

submeteu em votação em seguida submeteu em votação: Indicações de nºs 880, 881, 

882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898 

899 e 900/2019. Sendo estes aprovados por unanimidade. Na oportunidade a 

Vereadora Jaciara Teixeira solicitou a inclusão de Requerimento de nº 057/2019, que 

solicita: REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, COM TODOS OS SEGMENTOS 

DA SOCIEDADE, PARA DISCUSSÃO DO SEGUINTE TEMA: “FECHAMENTO DA 

PETROBRAS EM SÃO MATEUS”, EM DATA E LOCAL A SEREM AGENDADAS 

POSTERIORMENTE. Em seguida o Sr. Presidente submeteu em discussão e votação 

em turno único Requerimento nº 057/2019, de autoria da Vereadora Jaciara. Sendo 

este aprovado por unanimidade. Ato continuo o Sr. Presidente submeteu em discussão 

Moção nº 042/2019. Em seguida o Sr, Presidente concedeu o uso da fala ao Vereador 

Carlos Alberto, que falou sobre a Dra. Victória Consuelo Carreira de Lima e de sua 

trajetória na área Jurídica e finalizou a fala. Ato continuo o Sr. Presidente submeteu em 

votação Moção nº 042/2019. Sendo esta aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr. 

Presidente submeteu em discussão e votação em Turno Único: Projeto de Lei nº 

072/2019 que - “INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 
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MATEUS/ES, O SETEMBRO AMARELO E O DIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AO 

SUICÍDIO” do Poder Legislativo, Autoria: Jorge Recla, 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. Em seguida o Sr. Presidente submeteu em discussão e 

votação em Turno Único: 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, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça, 

Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Sendo este aprovado por unanimidade. Ato 

continuo o Sr. Presidente submeteu em discussão e votação em Turno Único: 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, com parecer 

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

Redação. Em seguida o Sr. Presidente submeteu em discussão e votação em Turno 

Único: 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, com parecer favorável da 

Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Sendo 

este aprovado por unanimidade. Ato continuo o Sr. Presidente submeteu em 

discussão e votação em Turno Único: 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, com parecer favorável da Comissão de Constituição, 

Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Sendo este aprovado por 

unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente submeteu  em discussão e votação em 

Turno Único: 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, com 

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

e Redação. Sendo este aprovado por unanimidade. Ato continuo o Sr, Presidente 

submeteu em discussão e votação em Turno Único: Projeto de Lei n° 095/2019 que 

– DÁ A ATUAL RUA PROJETADA R, SITUADA NO LOTEAMENTO SOLAR, NO 

BAIRRO AROEIRA, A DENOMINAÇÃO DE “RUA IDALINA MARIA DA SILVA” do Poder 

Legislativo, Autoria: Jorge Recla, com parecer favorável da Comissão de Constituição, 

Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Sendo este aprovado por 

unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente submeteu em Discussão e votação em 

Turno Único: Projeto de Lei n° 100/2019 que - “TORNA DE UTILIDADE PÚBLICA O 

SINDICATO RURAL DE SÃO MATEUS” do Poder Legislativo, Autoria: Antonio Luiz 
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Cardoso, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos 

Humanos, Cidadania e Redação. 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. 

 

 

 

 

   JORGE LUIZ RECLA DE JESUS                   CARLOS ALBERTO GOMES ALVES 

               Presidente                                                            Vice-Presidente 

 

 

     JOZAIL FUGULIM                                            AQUILES MOREIRA DA SILVA 

        1° Secretário                                                                2° Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 


