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Ata nº 001/2020 da Sessão Ordinária, realizada aos 04 (quatro) dias do mês de 

fevereiro de 2020 (dois mil e vinte), 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. 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 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° 519/2019, 

protocolizado sob o n° 001963/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 

encaminha resposta às Indicações nºs   921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 

930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939 e 940/2019 de autoria dos 

Vereadores: Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda 

Mendonça, Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Jerri Pereira, Jozail do Bombeiro, 

Jorge Recla e Paulo Chagas. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 527/2019, 

protocolizado sob o n° 001970/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 

encaminha resposta à Indicação nº 919/2019 de autoria do Vereador: Paulo Chagas. 

Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 514/2019, protocolizado sob o n° 

001964/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta ao 

Requerimento de n° 049/2019 de autoria do Vereador Carlos Alberto. Leitura do 

expediente OF/PMSM/SMGAB N° 526/2019, protocolizado sob o n° 001969/2019, da 

Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Lei Municipal Sancionada n° 

1.795/2019. Leitura da LEI N° 1.795/2019 - “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

CONCEDER BOLSA DE FORMAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE, VINCULADOS AO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE”. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 532/2019, 

protocolizado sob o n° 000001/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 

encaminha Lei Municipal Sancionada n° 1.796/2019. Leitura da LEI N° 1.796/2019 - 

“ALTERA A LEI N° 1.745/2019 QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020, PARA DAR NOVA REDAÇÃO AO 

ART. 20E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. PODER LEGISLATIVO: Leitura da 

Resolução n° 003/2019 datada de 20 de Dezembro de 2019, que – “FICA O CHEFE 

DO PODER LEGISLATIVO AUTORIZADO A CONCEDER ABONO NATALINO AOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Leitura do expediente, ofício protocolado sob n° 
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000113/2020, de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira, solicitando espaço no Pequeno 

Expediente da Sessão Ordinária do dia 04 de Fevereiro de 2020, para que a CABO 

NYHANA POLICARPO FARINA, da Patrulha Maria da Penha, possa fazer uso da 

Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre “A REDE DE PROTEÇÃO ÀS 

MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA”. PROPOSIÇÕES: Indicações de nºs 001 e 

002/2020 de autoria do Vereador Ajalirio Caldeira, que solicita: Patrolamento das 

estradas vicinais na região dos Quilômetros, rodovia São Mateus X Nova Venécia, 

município de São Mateus-ES; e Capina, limpeza e poda de árvores no pátio e no em 

torno da EMEF Córrego do Milanez, situada na comunidade KM 28, distrito de Nestor 

Gomes, município de São Mateus-ES. Indicações de nºs 003 e 004/2020 de autoria 

do Vereador Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Revitalização do campo de futebol 

situado no bairro Cacique I, transformando-o em campo “Bom de Bola”, neste 

município de São Mateus-ES; e Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

– EMEF Almir Queiroz, bairro Cacique I, município de São Mateus-ES. Indicações de 

nºs 005 e 006/2020 de autoria do Vereador Aquiles, que solicita: Término do 

calçamento em toda extensão da avenida Maria Calixto da Conceição, situada no 

bairro Bonsucesso II, município de São Mateus-ES; e Reparo do asfalto, em toda a 

extensão da rua Otílio Pereira (rua 20), localizada no bairro Bonsucesso, descida para 

o bairro Morada do Lago, município de São Mateus-ES. Indicações de nºs 007 e 

008/2020 de autoria do Vereador Carlos Alberto, que solicita: Patrolamento da rua 

Wallas Batista de Oliveira, localizada nos bairros nova são mateus e vila verde, 

município de São Mateus-ES; e Sinalização, com pintura dos redutores de velocidade 

e faixas de pedestres em toda a extensão da avenida João XXIII, município de São 

Mateus-ES. Indicações de nºs 009 e 010/2020 de autoria do Vereador Doda 

Mendonça, que solicita: Recapeamento da avenida principal do bairro Cohab (situada 

nas proximidades do campo de futebol do ABC), município de São Mateus-ES; e 

Recapeamento das ruas localizadas nos bairros Cohab 1 e Cohab 2, município de São 

Mateus-ES. Indicações de nºs 011 e 012/2020 de autoria do Vereador Jerri Pereira, 

que solicita: Construção do abrigo no ponto de ônibus, localizado no bairro Aviação 

(entrada do aeroporto), neste município de São Mateus-ES; e poda de árvores entorno 

da escola comunitária rural municipal - ecorm “maria francisca nunes coutinho” na 

localidade de nativo de barra nova, município de são Mateus-ES. Indicações de nºs 

013 e 014/2020 de autoria do Vereador Jorge Recla, que solicita: Reforma da Praça 

Mesquita Neto localizada no Centro, município de São Mateus-ES; e Construção da 

galeria pluvial nas vias localizadas no entorno do Mercado Municipal, bairro Centro, 

município de São Mateus-ES. Indicações de nºs 015 e 016/2020 de autoria do 

Vereador Jozail do Bombeiro, que solicita: Limpeza de manilhas e “bocas de lobo” para 

escoamento de água pluvial, nas ruas e avenidas do município de São Mateus-ES; e 

Construção de centro esportivo no bairro Aroeira, município de São Mateus-ES. 

Indicações de nºs 017 e 018/2020 de autoria do Vereador Paulo Chagas, que solicita: 
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Patrolamento e encascalhamento da estrada que liga a comunidade Joeirana ao 

Assentamento Palmeira, distrito de Nestor Gomes, município de São Mateus-ES; e 

Patrolamento e encascalhamento da estrada que liga o bairro Aroeira ao Assentamento 

Córrego Grande, município de São Mateus-ES. Requerimento de nº 001/2020 de 

autoria da Vereadora Jaciara Teixeia, que na oportunidade solicitou sua retirada. Em 

seguida o Sr. Presidente passou para a segunda parte do pequeno expediente e 

concedeu o uso da fala para a Cabo Nyhana Policarpo Farina, que após cumprimentar 

a todos, falou sobre a Patrulha Maria da Penha, em seguida contou um breve histórico 

sobre a Lei Maria da Penha, falou ainda sobre a violência domestica e violência de 

gênero, disse ainda sobre a Patrulha Maria da Penha e o seu procedimento legal. Em 

seguida a oradora falou sobre detalhes dos acompanhamentos realizados e finalizou a 

fala. Em seguida o Sr. Presidente disse que fará novamente uma carta-convite para a 

Vice-Governadora, para que haja uma oportunidade em relação aos assuntos da 

violência contra a mulher e finalizou a fala. Na oportunidade com o uso da fala, o 

Vereador Jozail do Bombeiro disse que anteriormente o plano de socorro e para o 

Hospital Roberto Silvares, em seguida perguntou para a oradora como é o 

procedimento dos casos citados. Em seguida a oradora explicou o procedimento e 

como funcionam tais casos específicos e finalizou a fala. Em seguida o Sr. Presidente 

passou para o GRANDE EXPEDIENTE: Em seguida concedeu o uso da fala ai 

Vereador Carlos Alberto, que após cumprimentar a todos, falou sobre sua possível 

candidatura, alegou ainda que não esta blefando e que está sendo pensado, em 

seguida questionou o atual governo e disse que ate o momento presente tem 8 (oito) 

candidatos a Prefeito. Na oportunidade o Vereador Francisco Amaro de Alencar 

Oliveira teceu comentários sobre a importância da democracia, falou também sobre 

sua admiração em relação ao Vereador Carlos Alberto e finalizou a fala. Em seguida o 

Vereador Carlos Alberto com o uso da fala teceu agradecimentos e disse que pretende 

ser candidato e pediu apoio a população e finalizou a fala. Em seguida o Sr. Presidente 

concedeu o uso da fala a Vereadora Jaciara Teixeira, que após cumprimentar a todos, 

questionou a empresa Volari e sua forma de contratação as pessoas que vem de fora e 

assumem mesmas funções mais com salários superiores as pessoas que moram na 

cidade, em seguida a Vereadora disse que tem recebido informações que estão em 

desacordo com que está acontecendo, falou sobra a necessidade de averiguação e 

que solicitará as documentações necessárias. Em seguida a Vereadora falou sobre a 

Petrocity Portos e a geração de emprego, disse ainda que há a necessidade de 

compreender o IEMA, falou também sobre a necessidade de ter cautela de trazer tais 

empresas por conta dos desastres ambientais, em seguida a Vereadora disse que é 

necessário que a IEMA compareça nesta Casa de Leis a fim de trazer explicações das 

situações atuais, e o porquê recebemos a negativa vindo do IEMA para a instalação da 

Petrocity em São Mateus. Em seguida a Vereadora falou sobre a possiblidade da 

contratação do Goleiro Bruno para o clube do Município mateense, a Vereadora disse 
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ainda sobre a sua participação no coletivo no Município de São Mateus com a 

finalidade de montar um grupo de mulheres para montar assuntos e fazer debates a 

fim de sair do ciclo de violência contra a mulher, disse também sobre a necessidade de 

separar o crime envolvendo o Goleiro Bruno com relação seu talento no futebol através 

de uma carta de repúdio e finalizou a fala. Em seguida o Sr. Presidente falou que não 

tem motivos para que o IEMA retire o Projeto “das mãos mateenses” sem justificativa, 

disse ainda que exige a instalação do Porto da Petrocity em nossa cidade. Em seguida 

o Sr. Presidente solicitou para o líder do governo que envie o mais rápido possível o 

Projeto de Lei que fala sobre o PDN e finalizou a fala. ORDEM DO DIA: em seguida 

submeteu em discussão: Indicações de nºs 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 

009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 e 018/2020. Na oportunidade o Vereador 

Jorge Recla discutiu sobre a indicação de nºs 013 e 014/2020, falou sobrea 

necessidade de reformar a Praça Mesquita Neto, discutiu também sobre a construção 

da galeria fluvial e finalizou a fala. em seguida submeteu em votação: Indicações de nºs 

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 e 

018/2020. Sendo estas aprovadas por unanimidade. Na oportunidade a Vereadora 

Jaciara Teixeira solicitou a inclusão do Requerimento de nº 002/2020, que solicita: 

REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA 

INTERNACIONAL DA MULHER. Em seguida o Sr. Presidente submeteu em discussão 

e votação o Requerimento de nº 002/2020, 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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