
Ata nº 006/2020 da Sessão Ordinária, realizada aos 10 (dez) 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 10 (dez) 

Srs. Vereadores: Aquiles, Carlos Alberto, Doda Mendonça, Francisco Amaro de Alencar 

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

Chagas com ausência justificada do Vereador Antônio Luiz Cardoso. Em seguida, o Sr. 

Presidente, determinou  a Leitura das Atas n°S 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 

052, 053, 054 e 055/2019, 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 OFICIO/SEMUS/GAB N° 

0162/2020, protocolizado sob o n° 000288/2020, da Secretaria Municipal de Saúde que 

solicita: “O Fundo Municipal de Saúde de São Mateus – ES, inscrito no CNPJ sob n° 

11.356.696/0001-00, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Saúde, 

Senhor Henrique Luiz Follador, nomeado através do Decreto Municipal sob n°. 

10.220/2018, vem mui respeitosamente solicitar à esta Casa de Leis a indicação de 

02 (dois) representantes para a formação de Comissão do Processo Seletivo de 

Agentes Comunitários de Saúde”. Na oportunidade o Sr. Presidente solicitou os 

Vereadores Doda Mendonça e Antonio Luiz Cardoso como representantes. Leitura do 

expediente OF/PMSM/SMGAB N° 076/2020, protocolizado sob o n° 000293/2020, da 

Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta às Indicações nºs  049, 

050, 052, 053, 054, 059, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 076, 077, 078, 

079, 080, 081, 082 e 083/2020 de autoria dos Vereadores: Ajalirio Caldeira, Antônio 

Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda Mendonça, Francisco Amaro de A. 

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

Chagas. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 085/2020, protocolizado sob o 

n° 000317/2020, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta às 

Indicações nºs 073, 074, 075, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 096, 

097, 098, 099, 100, 101 e 102/2020 de autoria dos Vereadores: Ajalirio Caldeira, 

Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda Mendonça, Francisco Amaro de A. 

Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla e Jozail do Bombeiro. Leitura do 

expediente OF/PMSM/SMGAB N° 088/2020, protocolizado sob o n° 000311/2020, da 

Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Projeto de Lei Complementar n° 

001/2020. Leitura do Projeto de Lei Complementar n° 001/2020 que – “ALTERA A LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 123, DE 25 DE AGOSTO DE 2016 QUE “DISPÕE 



SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 

MATEUS, CONFORME DETERMINA O DISPOSTO NO ART. 182 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 E O ART. 39”. 40, 41, 42, DO ESTATUTO DA CIDADE – LEI 

FEDERAL Nº 10.257 DE 2001”, do Poder Executivo. Discussão e votação, do pedido 

em caráter de “Urgência Urgentíssima”, ao Projeto de Lei Complementar 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. PODER LEGISLATIVO: Leitura do 

expediente OF.CMSM-ES N°041/2020, protocolizado sob o n° 00245/2020 da 

Câmara Municipal de São Mateus que encaminha resposta ao Requerimento de n° 

007/2020 de autoria do Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira aprovado na 

Sessão Ordinária do dia 18 de Fevereiro de 2020. Leitura do expediente, ofício 

protocolizado sob o nº 000299/2020, de autoria do Vereador Jorge Recla, solicitando 

espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 10 de Março de 2020, para 

que o Sr. NIVALDO ANTÔNIO DO SANTOS possa fazer uso da Tribuna Popular, para 

proferir pronunciamento sobre “O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. Leitura do 

expediente, ofício protocolizado sob o nº 000313/2020, de autoria do Vereador Jozail 

do Bombeiro, solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 

10 de Março de 2020, para que a Srª. ILDINÉIA BOROTO MERLIN – Produtora Rural 

possa fazer uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre “ASSUNTOS 

PERTINENTES AO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO 

DENTRE OUTROS”. Leitura do expediente, Ofício protocolizado sob o nº 

000302/2020, de autoria do Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira que solicita: 

O vereador infrafirmado, vem através do mesmo justificar sua ausência na Sessão 

Ordinária do dia 03/03/2020, pois o mesmo estava em casa sob efeitos de 

medicamentos e se encontrava sem condições físicas de estar presente. O mesmo 

informa que faz uso de medicamentos antialérgicos que quando ingeridos causam 

efeitos colaterais que o deixa impossibilitado principalmente de dirigir. Portanto o 

mesmo vem solicitar que seja abonada a sua ausência no dia mencionado. Leitura do 

expediente, OF.GP/CMSM/ES Nº 008/2020 protocolizado sob o nº 000320/2020, de 

autoria do Vereador Jorge Recla, que vem através deste instrumento legal 

COMUNICAR a DESFILIAÇÃO do PTB – (Partido Trabalhista Brasileiro), onde já foi 

informado ao Diretório Municipal do referido partido e à Justiça Eleitoral. 

PROPOSIÇÕES: Indicação nºs 105 e 106/2020 de autoria do Vereador Ajalirio 

Caldeira, que solicita: Iluminação do cemitério de Nestor Gomes – Km 41; e Extensão 

do Conselho Tutelar para atender os moradores do Distrito de Nestor Gomes. 

Indicação nºs 107 e 108/2020 de autoria do Vereador Antônio Luiz Cardoso, que 

solicita: Reparo do calçamento da Rua Santa Inês (trecho compreendido entre as 

Avenidas João XXIII e Cricaré); e Pavimentação da Rua Otto de Oliveira Neves, 

situada no bairro Nova São Mateus. Indicação de nºs 109 e 110/2020 de autoria do 

Vereador Aquiles, que solicita: Reparo e pintura da ciclovia situada na Avenida Dom 



José Dalvit (trecho compreendido entre os bairros Santo Antônio e Aroeira); e 

Calçamento das Ruas dos Bandeirantes e São Geraldo, situadas no bairro Aroeira. 

Indicação de nºs 111 e 112/2020 de autoria do Vereador Carlos Alberto, que solicita: 

Calçamento das Ruas Mato Grosso do Sul e Maranhão, situadas no loteamento 

Caiçaras, no bairro Santo Antônio; e Reparo da pavimentação asfáltica da Rua Maria 

José Alves dos Santos (antiga rua 7), no bairro Bonsucesso. Indicações de nºs 113 e 

114/2020 de autoria do Vereador Doda Mendonça, que solicita: Calçamento da Rua 

Zoroastro Valeriano, situada na comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas; e 

Calçamento da Rua Ambrosio Lino dos Santos, situada na comunidade Santa Maria, 

Distrito de Itauninhas. Indicações de nºs 115 e 116/2020 de autoria do Vereador 

Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que solicita: Instalação de câmeras de 

videomonitoramento na Rua Jairo Mendonça Bahia, no bairro Aviação (rua de acesso 

ao Corpo de Bombeiros e Hospital Roberto Arnizaut Silvares); e Recuperação da 

represa situada na comunidade Santa Rita (BR 101). Indicações de nºs 119 e 

120/2020 de autoria do Vereador Jerri Pereira, que solicita: Reforma da unidade de 

saúde situada na comunidade Nativo de Barra Nova; e Construção de abrigo nos 

pontos de ônibus situados nas comunidades do Distrito de Nativo de Barra Nova. 

Indicações de nºs 121 e 122/2020 de autoria do Vereador Jorge Recla, que solicita: 

Implantação de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no bairro Aroeira; e 

Construção de CEIM no bairro Ayrton Senna. Indicações de nºs 123 e 124/2020 de 

autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, que solicita: Aquisição de aplicadores de 

álcool em gel para instalação nas unidades escolares e nas demais repartições 

públicas municipais de São Mateus; e Reconstrução do muro da EMEF Santa 

Terezinha, situada no bairro Santa Tereza. Indicações de nºs 125 e 126/2020 de 

autoria do Vereador Paulo Chagas, que solicita: Viabilize, junto à empresa que presta 

serviços de limpeza pública no município de em São Mateus, a coleta regular do lixo 

domiciliar nas comunidades rurais; e Capina e limpeza da Rua Campo Belo, que liga 

os bairros Vila Nova e Vila Verde, principalmente nas proximidades da ladeira. Em 

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

concedeu o uso da fala ao Sr. Nivaldo Antônio dos Santos, que após cumprimentar a 

todos, teceu comentários sobre a posse do novo diretório do partido qual ele participa 

como presidente, e deixou o convite para a participação pública na inauguração, na da 

do dia 14 (quatorze) de Maio no espaço De Angeli próximo a Faculdade Vale do 

Cricaré e finalizou a fala. Em seguida o Sr. Presidente concedeu o uso da fala a Sra. 

Ildinéia Boroto Merlin, que após cumprimentar a todos, falou que desde outubro de 

2019 vem mandando mensagens para alguns secretários e assessores e não obteve 

sucesso em seu contato, disse que posteriormente mandou mensagem para o S. 

Prefeito Daniel e que obteve sucesso na comunicação e logo, Vereador e assessor 

chegou a sua casa, a oradora disse que “chutou o pau da barraca” e disse que os 

funcionários que ali estavam são pagos por ela e pediu respeito por aqueles que 



pagam os impostos em dia e o salario do funcionário público, disse ainda que não há 

vergonha em ser da “roça”. Em seguida a oradora disse que as reivindicações são: 

cascalhamento, compactação das ladeiras e baixadas para evitar os atolamentos, 

disse também que alguns problemas existentes advêm da gestão anterior do Prefeito 

Daniel. Em seguida a oradora falou sobre as escolas de sua comunidade, onde não 

está havendo salas suficientes, quadra e paisagismo a favor do bem estar, e estão 

usando a igreja para complementar as turmas e sobre a falta de merenda escolar, a 

oradora questionou o IDAF pela omissão de serviços prestados a favor dos 

agropecuários de sua redondeza, disse também sobre o alagamento a ponto de deixar 

a comunidade ilhada, disse também para o Sr. Prefeito contratar um especialista em 

terraplanagem e retirar os assessores dos Vereadores e não permitir que os mesmos 

faça nome as custas da maquina pública de onde vem os impostos da população, em 

seguida a oradora trouxe sugestões a administração pública falando sobre 

determinadas maquinas (Patrulha rural que atenda com moto niveladoras, escavadeira, 

retroescavadeira, rolo compactador, caminhão basculante, caminhão pipa e trator), 

disse que através desses serviços haverá capacidade de escoamento da produção e 

levar os filhos a escola entre outras coisas. A oradora sugeriu ainda que é necessário 

criar um Conselho para a área Rural, sugeriu também que a opção é desmembrar para 

que as comunidades façam um município ou passar para Nova Venécia. A oradora 

disse que respeita o trabalho do Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, mas 

que não concorda com o método pois ele descrimina regiões e finalizou a fala. Na 

oportunidade o Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, após cumprimentar a 

todos, parabenizou a oradora que o antecedeu e disse que fica feliz por receber o 

homem do campo nesta Casa de Leis, disse ainda que ele não pode omitir e nem 

esconder a verdade, falou também que a maior parte do PIB vem do homem do 

campo, em seguida se colocou a disposição de conversar e atender as sugestões e 

parabenizou a iniciativa e coerência e finalizou a fala. Na oportunidade o Vereador 

Aquiles, apos cumprimentar a todos, falou sobre sua conversa concernente ao 

caminho do campo junto ao secretário de agricultura, disse que o município através da 

gestão de Amadeu foi pedido o caminho do campo e afirmou que o município será 

contemplado com o primeiro caminho do campo que liga Mariricu até Pontal do Sul que 

liga em Conceição da Barra, falou ainda que o nosso município que deve buscar a 

realização desse projeto, o Vereador disse ainda que se mantém a disposição e 

finalizou a fala. Com o uso da fala o Vereador Carlos Alberto, após cumprimentar a 

todos, falou sobre o ano de 2018 que fora feito uma emenda de sua autoria para uma 

patrulha mecanizada no valor de 5 milhões de reais, em seguida questionou que o 

dinheiro não apareceu para essa finalidade, disse também que a Câmara deu para o 

Prefeito 50% de suplementação e o dinheiro foi destinado para festas. Em seguida o 

Sr. Presidente pediu para que constasse em ata que o Srs. Rafael Barbosa e Simar 

estavam atrapalhando os trabalhos desta Casa de Leis, e os trabalhos foram 



suspensos até que eles fossem retirados. Em seguida o Sr. Presidente reabriu os 

trabalhos. De imediato o Vereador Carlos Alberto deu continuidade em sua fala dizendo 

que assim que chover vai se tornar prejudicial novamente, e também falou da 

importância do investimento para o homem do campo, disse ainda que a empresa que 

vem trabalhar no campo faz parte dos esquemas de corrupção que existem dentro da 

Prefeitura, disse também que a reivindicação feita nesta Casa de Leis não é 

necessária e sim obrigação do governo. De volta com a fala a oradora disse que 

necessita das estradas para produção rural e finalizou a fala. Em seguida o Sr. 

Presidente disse que delegará ao líder do Prefeito para a solicitação do conselho 

supracitado. De volta com a palavra o Sr. Presidente disse que fica acordado para que 

o líder do Prefeito irá marcar uma data com o Prefeito o Secretário de Cultura e se 

possível o Secretário de Obras junto do Vereador Jozail para tratar do assunto em 

específico, na oportunidade o Sr. Presidente perguntou ao Vereador líder do Governo 

se está acordado, em resposta o Vereador confirmou. GRANDE EXPEDIENTE: De 

imediato o Sr. Presidente concedeu o uso da fala ao Vereador Ajalirio Caldeira, que 

após cumprimentar a todos, falou sobre a reinvindicação da comunidade de nova 

Verona feita pelos moradores, concernente a má distribuição de serviços as estradas, 

para o apoio do homem do campo, disse também que é obrigação do Município cuidar 

do homem do campo e questionou a falta de assistência para o interior no serviço de 

estradas. De imediato o Sr. Presidente concedeu o uso da fala ao Vereador Francisco 

Amaro de Alencar Oliveira, que ao cumprimentar a todos, teceu comentários sobre o 

baixo salário dos miliares, trouxe pesquisas salariais de acordo com estados brasileiros 

e questionou o baixo salário dos Policiais Militares no Brasil, disse também que há uma 

necessidade de propor ao Governo do Estado para melhoria dos salários da Policia 

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

Vereador Aquiles, que após cumprimentar a todos, falou sobre a falta de segurança 

publica, e sobre a falta da Guarda Municipal que está inativo no Município e finalizou a 

fala. Em seguida o Sr. Presidente disse já ter uma solicitação para o prefeito, e os 

recursos estão parados e o Prefeito não se manifestou, falou ainda que pediu para o 

Prefeito nomear um Secretário de Defesa Social com experiência em segurança, 

contudo não obteve respostas. Em seguida o Sr. Presidente concedeu o uso da fala ao 

Vereador Jozail do Bombeiro, que após cumprimentar a todos, questionou o governo 

de Paulo Arthung concernente a agricultura e disse também sobre o governo de 

Casagrande, e posteriormente elogiou a fala da Sra. Ildinéia Boroto e questionou a 

omissão de alguns Vereadores que não se arriscam em questionar o governo 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 baixo salário da Policia 

Militar do Espírito Santo, sendo este o pior salário do Brasil, disse que é do mesmo 

partido do Deputado Freitas e do Governador Casagrande, e mesmo assim tem feito 

criticas, em seguida o Vereador disse que não se pode “colocar na conta do Governo 



do Estado”  o assassinato da jovem Karen no Centro da cidade, e a responsabilidade é 

no Município que não tem feito trabalho social em seguida o Vereador teceu 

questionamentos ao governo Municipal e finalizou a fala. De imediato o Sr. presidente 

passou para a ORDEM DO DIA: De imediato o Sr. Presidente submeteu em votação 

das Indicações de n°s  105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 

120, 121, 122, 123, 124, 125 e 126/2020; Na oportunidade Vereador Ajalirio, discutiu 

sobre as indicações de nºs 105 e 106/2020, questionou sobra a falta de instalação 

elétrica no Distrito de Nestor Gomes. Falou também sobre atenção do Conselho 

Tutelar de Nestor Gomes para atendimento da região e finalizou a fala. Em seguida o 

Sr. Presidente submeteu em votação das Indicações de n°s  105, 106, 107, 108, 109, 

110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 e 126/2020; sendo 

estas aprovadas por unanimidade. Na oportunidade o Vereador Carlos Alberto solicitou 

a inclusão de Requerimento de nº 009/2020, que solicita: Envie a esta Casa de Leis 

prestação de contas das receitas e despesas realizadas com o verão Guriri 

2019/2020, reveillon e carnaval, contendo relatório das atividades desenvolvidas, 

conforme itens abaixo discriminados: 1) Cópia do Projeto apresentado ao município 

para a realização da festa; 2) Cópia dos extratos bancários da conta especifica 

movimentada; 3) Cópias das notas fiscais ou cupons fiscais acompanhados dos 

respectivos recibos correspondentes às despesas realizadas; 4) Cópias das notas 

fiscais avulsas ou dos recibos de prestação de serviços; 5) Informar detalhadamente os 

valores das DESPESAS com os seguintes itens; 6) Sistema de Segurança; 7) 

Divulgação/publicidade (rádios, jornais, televisão e material gráfico; 8) Contratação de 

Shows Artísticos locais e nacionais; 9) Infraestrutura; 10) Folha de Pagamento e 

recibos de salários se houve relação trabalhista; 11) Comprovante de Recolhimento 

dos tributos: INSS, ISS, IRRF e FGTS se forem o caso; 12) Informar detalhamento as 

RECEITAS oriundas dos patrocínios, locação dos espaços e taxas cobradas dos 

vendedores; 13) Informar qual o aporte da Prefeitura Municipal de São Mateus/ES; 14) 

Cópia dos repasses efetuados à empresa Estrela Show e à ABAVAM. Em seguida o Sr. 

Presidente submeteu em Discussão e votação: Requerimento de nº 009/2020 de 

autoria do Vereador Carlos Alberto. Sendo este aprovado por unanimidade. Em 

seguida o Sr. Presidente submeteu em Discussão: Projeto de Lei Complementar n° 

001/2020 que – “ALTERA A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 123, DE 25 DE 

AGOSTO DE 2016 QUE “DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME DETERMINA O 

DISPOSTO NO ART. 182 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E O ART. 39. 40, 

41, 42, DO ESTATUTO DA CIDADE – LEI FEDERAL Nº 10.257 DE 2001”, do Poder 

Executivo. Com o uso da fala o Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira teceu 

comentários concernente a importância do referido Projeto de Lei e sobre o 

acompanhamento da Petrocity no Projeto e finalizou a fala. Em seguida o Vereador 

Carlos Alberto com o uso da fala, parabenizou esta Casa de Leis pela iniciativa do 



referido Projeto de Lei e finalizou a fala. Na oportunidade o Sr, Presidente parabenizou 

o Prefeito Daniel pelo empenho juntamente com sua equipe a favor da instalação do 

Projeto, em seguida falou da importância do impacto que causará o referido Projeto no 

Município e no Estado e finalizou a fala. De imediato o Sr. Presidente submeteu em 

votação: Projeto de Lei Complementar n° 001/2020. 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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