Ata nº 017/2020 da Sessão Ordinária, realizada aos 16 (dezesseis) dias do mês de
junho de 2020 (dois mil e dezenove), às 17:00h (dezessete 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 o Vereador Doda Mendonça,
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 09 (nove) Srs. Vereadores: Aquiles, Carlos Alberto, Doda
Mendonça, Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge
Recla, Jozail do Bombeiro e com ausência justificada dos Vereadores Antônio Luiz
Cardoso 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° 221/2020, protocolizado
sob o n° 000445/2020, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha
resposta das indicações de n°s 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 e
228/2020, de autoria dos vereadores Ajalírio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles,
Carlos Alberto, Jerri Pereira, e Jozail do Bombeiro. Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N° 213/2020, protocolizado sob o n° 000446/2020, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha resposta ao Requerimento n° 012/2020 de
autoria do vereador Jozail do Bombeiro. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°
210/2020, protocolizado sob o n° 000447/2020, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
que encaminha resposta ao Requerimento n° 013/2020 de autoria do vereador
Ajalírio Caldeira. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 216/2020, protocolizado
sob o n° 000448/2020, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha
resposta ao Requerimento n° 014/2020 de autoria do vereador Jorge Recla.
PROPOSIÇÕES: Indicações de nºs 229 e 230 de autoria do Vereador Ajalirio
Caldeira, que solicita: Extensão de rede elétrica com instalação de postes com
luminárias na rua localizada na vila do Senhor Estelino Cosme, rodovia Miguel Curry
Carneiro, km 34, comunidade Nova Aymorés, distrito de Nestor Gomes, município de
São Mateus/ES; e Fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) e
uniformes (calça, camisa, calçado e boné) gratuitos aos coveiros lotados no cemitério
público municipal, neste município de São Mateus/ES. Indicações de nºs 233 e
234/2020 de autoria do Vereador Aquiles, que solicita: Limpeza e capina da praça
localizada no loteamento Parque Das Brisas, bairro Ayrton Senna, município de São
Mateus/ES; e Limpeza e capina na EMEFTI Ayrton Senna, localizada à Avenida Gileno
Santos, bairro Ayrton Senna, município de São Mateus/ES. Indicações de nºs 235 e
236/2020 de autoria do Vereador Carlos Alberto, que solicita: Construção de uma
rotatória no acesso ao bairro Jambeiro, município de São Mateus/ES; e Construção de

uma rotatória em frente a rua de entrada ao Atacarejo Mineirão que fica localizado à
rodovia Othovarino Duarte Santos, possibilitando o retorno dos veículos. Indicações
de nºs 237 e 238/2020 de autoria do Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira,
que solicita: Instalação de repetidor de sinal telefônico na comunidade Nova Lima,
município de São Mateus/ES; e Limpeza e patrolamento de área pertencente à
municipalidade, localizada no bairro Liberdade, a ser utilizado como campo de futebol,
município de São Mateus/ES. Indicações de nºs 239 e 240/2020 de autoria da
Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Reconstrução do muro do CEIM Antônio Alves
Cardoso, situado no bairro Cacique; e Construção de praça na área de terra da
municipalidade, situada em frente ao CEIM Paulo Freire, no bairro Vila Verde.
Indicações de nºs 241 e 242/2020 de autoria do Vereador Jerri Pereira, que solicita:
Aquisição de área de terra no bairro Aviação, para construção de Centro de Vivência,
município de São Mateus/ES; e Recuperação do campo de futebol, localizado no bairro
Guriri, município de São Mateus/ES. Indicações de nºs 243 e 244/2020 de autoria do
Vereador Jorge Recla, que solicita: Envie à esta Casa Legislativa Projeto de Lei para
doação de área (terreno), localizado no polo industrial para que seja construída a
fábrica de lubrificantes da empresa “Energy Platform” no município de São Mateus/ES;
e Envie a esta Casa Legislativa Projeto de Lei concedendo incentivos fiscais para
novas empresas que se instalarem no município de São Mateus/ES. Indicações de
nºs 245 e 246/2020 de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, que solicita:
Manutenção e instalação de placas indicativas com nomes e CEP de ruas e
logradouros públicos do município de São Mateus/ES; e Término do calçamento da
Rua Nair dos Santos Mendonça, (trecho que interliga os bairros Bom Sucesso I e Bom
Sucesso II), município de São Mateus/ES. Requerimento nº 021/2020 de autoria do
Vereador Jorge Recla, que solicita: Envie a esta Casa de Leis prestação de contas de
todos os recursos recebidos por meio de convênios, repasses e auxílios advindos do
Governo Federal, Governo Estadual, iniciativa privada e doações individuais, com
relatório detalhado da aplicação destes recursos, valores a receber e quantitativo em
caixa a serem destinados ao combate do COVID-19 no município de São Mateus.
GRANDE EXPEDIENTE: Ato contínuo o Sr. Presidente concedeu o uso da fala ao
Vereador Carlos Alberto, que após cumprimentar a todos, falou sobre a Presença do
Secretário de Saúde Sr. Henrique Follador por meio do Requerimento apresentado
pela Vereadora Jaciara Teixeira, em seguida relembrou que o Portal VBN Noticias
sofreu um mandato de Segurança (impetrado pelo Sr. Prefeito) com objetivo de retirar
o portal do ar por ter feito denuncias afirmando que os laboratórios que faz o serviço
para a municipalidade não estavam recebendo desde o mês de janeiro, o Vereador
disse ainda que o Prefeito justificou como inverdade, disse ainda que a M.M Juíza
atendeu o pedido do Srs. Procuradores Municipais e determinou a retirada da matéria
do Portal VBN, por fim, disse que segundo o que fora conversado com o Sr. Secretário
de Saúde (Sr. Henrique Follador), fica comprovado que o portal de noticias não faltou

com a verdade, em seguida questionou a falta de condições do governo em apoiar os
prejudicados devido a pandemia e finalizou a fala. Em seguida o Sr. Presidente teceu
parabenizações ao Portal VBN e passou para a ORDEM DO DIA: Ato contínuo o Sr.
Presidente submeteu em: Discussão as Indicações de nºs 229, 230, 233, 234, 235,
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 e 246/2020. Na oportunidade o
Vereador Jozail do Bombeiro discutiu a Indicação 246/2020 e reforçou a importância
para o retorno dos trabalhos do calçamento na Rua Nair dos Santos Mendonça e
finalizou a fala. Em seguida o Sr. Presidente concedeu o uso da fala ao Vereador
Ajalirio Caldeira, que após cumprimentar a todos falou sobre as indicações de nº
229/2020 e falou sobre a importância da instalação de luz elétrica no Km 34 e sobre a
Indicação 230/2020 que solicita EPI’s para os coveiros da Prefeitura Municipal. Em
seguida o Vereador Jorge Recla discutiu a indicação 243/2020 e falou sobre a
necessidade do terreno para construção da Fabrica de lubrificantes e a indicação
244/2020 que visa incentivar novas instalações empresariais no município e finalizou a
fala. Em seguida o Sr. Presidente submeteu em: Discussão e votação das Indicações
de nºs 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244,
245 e 246/2020. Ato contínuo o Sr. Presidente submeteu em: Discussão e votação do
Requerimento de n° 021/2020, sendo este aprovado por unanimidade. Por não haver
mais nada a tratar, declarou encerrada a sessão e, para constar,
eu .............................................. Aquiles Moreira da Silva – 2º 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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