
 
 

Ata nº 002/2019 da Sessão Ordinária, realizada aos 11 (onze) 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° 279/2019, protocolizado sob o n° 

001136/2019, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei 

n° 019/2019. Leitura do Projeto de Lei n° 019/2019 que – “AUTORIZA A CESSÃO 

EM COMODATO DE BEM PÚBLICO MÓVEL AS ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS 

E SINDICATOS COM SEDE NESTE MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, 

do Poder Executivo. Discussão e votação, do pedido em caráter de “Urgência 

Urgentíssima”, ao Projeto de Lei n° 019/2019, 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. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 041/2020, protocolizado 

sob o n° 000081/2020, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha 

Projeto de Lei n° 001/2020. Leitura do Projeto de Lei n° 001/2020 que – 

“ESTABELECE E FIXA NORMAS PARA A OFERTA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 

NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO MATEUS/ES E DÁ OUTRAS 

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

de “Urgência Urgentíssima”, ao Projeto de Lei n° 001/2020, 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. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 050/2020, 

protocolizado sob o n° 000153/2020, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 

encaminha resposta às Indicações nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17 e 18/2020/2019 de autoria dos Vereadores: Ajalirio Caldeira, 

Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda Mendonça, Jerri Pereira, Jozail 

do Bombeiro, Jorge Recla e Paulo Chagas. PODER LEGISLATIVO: Comunicado: 

Por determinação do Presidente da Câmara Municipal, a Secretaria Legislativa 

informa que em virtude do feriado de carnaval, o prazo para protocolamento da 

documentação das homenageadas para a Sessão Solene em homenagem ao Dia 

Internacional da Mulher será até o dia 14 de Fevereiro de 2020 (próxima sexta-

feira). A documentação necessária será: Documento com foto e um histórico da vida 

da homenageada; vale ressaltar que serão 03 (três) homenageadas por cada 

Vereador. Os Históricos além de protocolados deverão ser OBRIGATORIAMENTE 

DIGITADOS e encaminhados para a Secretaria Legislativa através do email: 

legislativo@camarasaomateus.es.gov.br. PROPOSIÇÕES: Indicações de nºs 019 

e 020/2020 de autoria do Vereador Ajalirio Caldeira, que solicita: Capina e limpeza 

do pátio da Escola Pluridocente Municipal ‘Militino Carrafa’, situada na comunidade 

Km 13, distrito de Nestor Gomes; e Aquisição de área de terra na comunidade 

Nossa Senhora de Guadalupe – Km 13, distrito de Nestor Gomes, para construção 

de praça. Indicações de nºs 021 e 022/2020 de autoria do Vereador Antônio Luiz 

Cardoso, que solicita: Pavimentação da Rua Américo Silvares, situada no bairro 

Nova São Mateus; e Término do calçamento da Rua Roberto Arnizaut Silvares, 

situada no bairro Nova São Mateus. Indicações de nºs 023 e 024/2020 do Vereador 

Aquiles, que solicita: Substituição das lâmpadas dos postes situados na Avenida 

Dom José Dalvit, por outras lâmpadas a vapor metálico 250W (iniciando no final do 

bairro Aroeira até a lateral da rodovia BR 101, no bairro Santo Antônio); e 

Construção da rede de esgoto no bairro Colina. Indicações de nºs 025 e 026/2020 

de autoria do Vereador Carlos Alberto, que solicita: Reforma da Escola Pluridocente 

Municipal ‘Alice Moreira Machado’, situada na comunidade Barra Nova Norte; e 

Capina e limpeza das ruas e avenidas do bairro Residencial Park Washington. 
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Indicações de nºs 027 e 28/2020 de autoria do Vereador Doda Mendonça, que 

solicita: Estudar a viabilidade de construção de caixas secas nas estradas situadas 

nas comunidades rurais do município de São Mateus-ES, principalmente onde 

existe ladeiras; e Aquisição de bebedouro industrial para o Centro de Educação 

Infantil Municipal ‘Alice Ponte In Valtellina’, localizado no bairro Vitória. Indicações 

de nºs 029 e 030/2020 de autoria do Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, 

que solicita: Mutirão para limpeza das ruas e avenidas do bairro Nova São Mateus, 

com a execução dos seguintes serviços: patrolamento, capina, varrição, poda das 

árvores, retirada de entulhos e substituição das lâmpadas queimadas dos postes de 

iluminação pública; e Construção de abrigo nos pontos de ônibus situados no bairro 

Vila Nova. Indicações de nºs 031 e 032/2020 de autoria da Vereadora Jaciara 

Teixeira, que solicita: Realize as ações necessárias para a efetivação da Lei 

1.769/2019 que “Autoriza a prestação dos serviços de transporte remunerado 

privado individual de passageiros por aplicativos baseados na internet no município 

de São Mateus-ES e dá outras providências”; e Contratação de empresa para 

realização de pesquisa de satisfação com os usuários do transporte coletivo em 

todos os bairros que possuem linha de ônibus. Indicações de nºs 033 e 034/2020 

de autoria do Vereador Jerri Pereira, que solicita: Iluminação do trevo situado na 

ES-315, na comunidade São Miguel (trecho compreendido entre o acesso à 

comunidade Ilha Preta até a altura da propriedade da Sra. Marinêz Anjo); e 

Aquisição de área de terra na sede do município para construção de cemitério 

público. Indicações de nºs 035/2020 de autoria do Vereador Jorge Recla, que 

solicita: Reforma do prédio e da quadra poliesportiva da EMEF “Professora Dora 

Arnizaut Silvares” - CAIC, localizada no bairro Vitória; Indicação de nºs 036/2020 

de autoria do Vereador Jorge Recla, sendo esta retirada pelo autor. Indicações de 

nºs 037 e 038/2020 de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, que solicita: Capina 

e limpeza do Centro de Vivência “Ailton José Barbosa”, situado no bairro Guriri; e 

Calçamento da Rua Maria Tezolin Carrafa, situada no bairro Guriri. Indicações de 

nºs 039 e 040/2020 de autoria do Vereador Paulo Chagas, que solicita: Implantação 

de saneamento básico na Rua Maria Preta, localizada em nestor gomes, município 



 
 

de São Mateus-ES; e Reforma da escadaria de acesso à biquinha, situada no bairro 

Vila Nova, bem como instalação de corrimão. Moção de nº 002/2020 de autoria do 

Vereador Carlos Alberto, que solicita: VOTO DE PESAR aos familiares do Sr. 

CARLOS MAGNO PINHA BARBOSA, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 

20 de janeiro de 2020. Moção de nº 003/2020 de autoria do Vereador Jozail do 

Bombeiro, que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO a 3ª COMPANHIA DO 

BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – BPMA (São Mateus), pelos 

relevantes serviços prestados no município de São Mateus, principalmente pelo 

trabalho desenvolvido por meio de palestras e exposições realizadas nas escolas e 

demais instituições públicas. Em seguida o Sr. Presidente passou para a segunda 

parte do pequeno expediente, e concedeu o uso da fala ao Vereador Francisco 

Amaro de Alencar Oliveira, que após cumprimentar a todos, falou sobre um Projeto 

de Lei que se refere a recuperação do SAAE e disse sobre a necessidade de 

debater sobre o referido assunto de forma célere. Em seguida o Vereador falou 

sobre o aumento da passagem e a forma de como é feita o referido aumento, disse 

também que no contrato existe uma clausula da não retirada dos cobradores, falou 

ainda que a empresa São Gabriel por meio de limitar conseguiu a autorização 

judicial para a retirada dos cobradores, em seguida o Vereador expos 

questionamentos e prerrogativas em relação à Viação São Gabriel e questionou 

dizendo que a emprese deveria ouvir mais a população e finalizou a fala. Na 

oportunidade o Vereador Jozail do Bombeiro falou que a Câmara nunca teve o 

poder para votação de aumento de passagem de transporte coletivo, disse ainda 

que seria garantia do Chefe do Executivo fazer a discussão sobre o contrato e 

finalizou a fala. Na oportunidade o Vereador Antônio Luiz Cardoso falou sobre a 

COMUTRAN, realizada por associações de moradores, disse ainda que fora votado 

um Projeto de Lei que tirou do povo e do Prefeito a autonomia e agora a empresa 

“faz o que quer” e finalizou a fala. Em seguida o Sr, Presidente concedeu o uso da 

fala ao Vereador Carlos Alberto, que após cumprimentar a todos, falou sobre o valor 

de aumento da passagem da empresa Viação São Gabriel e sobre a necessidade 

de manter os funcionários da empresa. Em seguida questionou ainda sobre a 



 
 

suposta disfunção dos estagiários do município de São Mateus. Em seguida o 

Vereador questionou o estado o cemitério do bairro aviação, e questionou a 

administração do atual governo. Na oportunidade o Sr. Presidente falou do um fato 

que ocorreu onde um cemitério fora rejeitado no bairro Aroeira, disse ainda sobre os 

recursos deixados pelo Ex-Prefeito do município para o investimento do cemitério. 

Na oportunidade o Vereador Jerri Pereira disse que existe uma verba deixado pelo 

Ex-Prefeito Amocim Leite. De volta com a palavrao Vereador Carlos Alberto disse 

que existe a referida cobrança desde 2017 (dois mil e dezessete) e que o Vereador 

Jerri Pereira tem “sofrido na pele” por conta da referida cobrança. Na oportunidade 

o Vereador Ajalirio Caldeira falou sobre a família que teve que reabrir a sepultura 

por conta dos problemas do cemitério, e falou que o problema também está 

ocorrendo no cemitério de Nestor Gomes, disse que o fato é um desrespeito conta 

os cidadãos. De volta com o uso da fala o Vereador Carlos Alberto questionou a 

quantidade de festas e que primeiro é necessário cuidar de “dentro de casa”, falou 

ainda que está sendo quase “devorado” devido sua escolha de ser candidato a 

Prefeito e finalizou a fala. Em seguida o Sr, Presidente concedeu o uso da fala a 

Vereadora Jaciara Teixeira, que após cumprimentar a todos, falou sobre a 

importância da concorrência nas empresas de transporte público no município e 

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

Jorge Recla, que após cumprimentar a todos, falou sobre as necessidades do 

município, disse ainda sobre a falta de fiscalização ao município e sobre a empresa 

de fabricação de aviões que não conseguiu se instalar no município, falou ainda 

sobre vereadores que tem focado somente em questionar a empresa Viação São 

Gabriel e se esquecem sobre ter o pior prefeito da história do município e pediu 

para que os Vereadores falarem mais sobre a realidade da cidade. Na oportunidade 

o Vereador Carlos Alberto falou sobre as cobranças acerca do Sr. Presidente 

Bolsonaro, mas não se houve falar de corrupção, disse ainda sobre o Vereador 

Enéias que passou por esta Casa de Leis, falou que ele foi uma “oposição ferrenha” 

ao Prefeito Amadeu Boroto, em seguida questionou o mandato da Vereadora 

Jaciara Teixeira dizendo ser um mandato cego, onde não há cobranças e nem 



 
 

acusações contra o atual governo, o Vereador questionou o Governo atual e o 

Partido dos Trabalhadores e finalizou a fala. Em seguida o Sr. Presidente 

suspendeu os trabalhos por tempo indeterminado. De imediato o Sr. Presidente 

retornou com os trabalhos, em seguida submeteu em discussão e votação as 

Indicações de nºs 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 

032, 033, 034, 035, 037, 038, 039 e 040/2020. Sendo estes aprovados por 

unanimidade. Na oportunidade o Vereador Carlos Alberto solicitou a inclusão do 

Requerimento nº 003/2020, que solicita: ENVIE A ESTA CASA DE LEIS RELAÇÃO 

CONTENDO O NOME, FUNÇÃO OU CARGO, LOCAL DE TRABALHO DE TODOS 

OS ESTAGIÁRIOS COM OS RESPECTIVOS ATESTADOS DE MATRÍCULA OU 

HISTÓRICO ESCOLAR. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu em discussão em 

turno único: Requerimento nº 003/2020. Na oportunidade o Vereador Francisco 

Amaro de Alencar Oliveira falou sobre os estagiários contratados no município 

mateense, disse ainda sobre a dificuldade que o município enfrenta devido à lei de 

responsabilidade fiscal, falou também que não votará favorável ao requerimento do 

colega Vereador, falou também que conversou com a secretária e obteve 

informações do procedimento de contratação dos estagiários e finalizou a fala. Em 

seguida o Vereador Jozail do Bombeiro falou para que não derrubassem o 

Requerimento, alegando que se não há ilicitude não pode ser negado nesta Casa 

de Leis, pois esta Casa merece as informações e pediu para que os colegas 

vereadores refletissem, e finalizou sua fala. Em seguida o Vereador Carlos Alberto, 

disse que não é contra dar emprego e sim a favor, em seguida questionou o meu 

serviço dos estagiários e a má delegação de trabalho e finalizou a fala. Em seguida, 

o Sr. Presidente submeteu em votação em turno único: Requerimento nº 003/2020. 

Sendo este aprovado com 5 (cinco) votos contrários dos Vereadores: Francisco 

Amaro de Alencar Oliveira, Paulo Chagas, Doda Mendonça e Aquiles, e com 6 

(seis) votos favoráveis dos Vereadores: Carlos Alberto, Jozail do Bombeiro, Jaciara 

Teixeira, Ajalirio Caldeira, Jerri Pereira e Jorge Recla. Na oportunidade o Vereador 

Jerri Pereira solicitou a inclusão de Requerimento de nº 004/2020 que solicita: 

Realização de sessão ordinária itinerante na comunidade nativo de barra nova, em 



 
 

local, data e horário a serem definidos posteriormente. De imediato o Sr. Presidente 

submeteu em discussão e votação: Requerimento nº 004/2020. Sendo este 

aprovado por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente submeteu em discussão e 

votação em Turno Único: Moção 002/2020, que solicita: VOTO DE PESAR aos 

familiares do Sr. CARLOS MAGNO PINHA BARBOSA, em virtude do seu 

falecimento ocorrido no dia 20 de janeiro de 2020. Sendo este aprovado por 

unanimidade. Ato continuo o Sr. Presidente submeteu em discussão em Turno 

Único: Moção 003/2020, que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO a 3ª 

COMPANHIA DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – BPMA (São 

Mateus), pelos relevantes serviços prestados no município de São Mateus, 

principalmente pelo trabalho desenvolvido por meio de palestras e exposições 

realizadas nas escolas e demais instituições públicas. O Vereador Jozail do 

Bombeiro discutiu a Moção, falando sobre o Batalhão da Policia Ambiental e a sua 

importância da educação ambiental no município e finalizou fala. Ato continuo o Sr. 

Presidente submeteu em votação em Turno Único: Moção 003/2020. Sendo este 

aprovado por unanimidade. COMUNICADO DE LIDERANÇA: Na oportunidade o 

Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira disse sobre inverdades em relação a 

compra do terreno realizada pelo Prefeito, em seguida pediu para os colegas 

vereadores analisarem o ICMS de dois anos atrás e falou que a festa da cidade 

precisa ser feita e falou das dificuldades da administração pública e finalizou a fala. 

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

após cumprimentar a todos, pediu desculpas pelo transtorno e falou sobre a o 

interesse da sociedade nas soluções dos problemas questionou as criticas 

recebidas e finalizou a fala. Na oportunidade o Vereador Carlos Alberto falou que 

sua função é contestar o que está errado e falou sobre o trabalho o ex-vereador 

Enéias, em seguida falou sobre o gasto “absurdo” das festas e trios e questionou a 

falta de manutenção as escolas e creches, seguida o vereador teceu mais 

questionamento em relação a administração pública e finalizou a fala. Em seguida o 

Sr. Presidente falou sobre instruções sobre o bem público exemplificando o 

cemitério e a UFES na gestão do Ex-Prefeito Lauriano e finalizou a fala. Em seguida 



 
 

o Vereador Jozail do Bombeiro questionou a função do comunicado de liderança e o 

seu mau uso, pediu ao Sr. Presidente para que o uso da tribuna seja segundo 

regimento interno, em seguida questionou sobre a omissão de alguns colegas 

Vereadores em relação sua função e finalizou a fala. 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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