Ata nº 031/2020 da Sessão Ordinária, realizada ao primeiro (01) dias do mês de
setembro de 2020 (dois mil e vinte), às 16:00h (dezesseis 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. Carlos
Alberto Gomes Alves, e Secretariado pelo Sr. Vereador Jozail Fugulim (Jozail do
Bombeiro) e o Sr. Vereador Antonio Luiz Cardoso que foi convidado a assumir o lugar
da Vice-Presidência. O Sr. Presidente convidou o Vereador Paulo Chagas, para que
efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: Em ato
contínuo, o Sr. Presidente solicitou ao Secretário que efetuasse a chamada dos Srs.
Vereadores, para verificação do Quórum legal, que responderam presente 10 (dez)
Srs. Vereadores: Ajalírio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda
Mendonça, Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, 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° 280/2020, protocolizado
sob o n° 000605/2020, datado de 03 de Agosto de 2020, da Prefeitura Municipal de
São Mateus, que encaminha Projeto de Lei n° 014/2020. Leitura do expediente
Projeto de Lei n° 014/2020 que – “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A EFETIVAR
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO TESOURO MUNICIPAL, AO SAAE –
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO MATEUS-ES”, do Poder
Executivo. Discussão e votação, do pedido em caráter de “Urgência Urgentíssima”,
ao Projeto de Lei n° 014/2020, 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. FINANÇAS/ N° 112/2020, da Secretaria de Finanças municipal, que
encaminha comunicado: – “Senhor Presidente da Comissão de Finanças, em atenção
ao seu ofício n° 006/2020, processo n° 14.168/2020, de 26.08.2020, informamos sobre
a impossibilidade de atendimento ao convite desse Legislativo Municipal para
comparecimento no dia 01.09.2020 do Secretário de Finanças, Sr. Francisco Pereira
Pinto, pois o mesmo encontra-se ausente do trabalho, para tratamento de saúde”.
PODER LEGISLATIVO: Leitura do expediente que encaminha resposta ao
requerimento do n° 030/2020 de autoria do Vereador Francisco Amaro de A. Oliveira,
protocolado sob n° 000632/2020 da Câmara Municipal de São Mateus. Leitura do
expediente, ofício protocolizado sob o n° 000712/2020 de autoria do vereador Jorge
Luiz Recla de Jesus, que encaminha atestado médico a fim de que seja abonada a
sua ausência em um período de 03 (três) dias a partir do dia 31 de agosto de 2020.
Leitura do expediente, ofício protocolizado sob o n° 000724/2020 de autoria do
vereador Jozail do Bombeiro, que encaminha atestados médicos a fim de que sejam
abonadas as suas ausências nos dias 18 e 25 de agosto de 2020. Leitura do
expediente ofício protocolizado sob o n° 000713/2020 de autoria da Vereadora

Jaciara Teixeira, que requer que seja concedido espaço na segunda parte do pequeno
expediente a Srª Zenilza Aparecida Barros Pauli, para que a mesma possa fazer uso
da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre “A VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER”. PROPOSIÇÕES: Indicação nº 440 e 441/2020 de autoria do Vereador
Ajalirio Caldeira que solicita: Extensão do Conselho Tutelar para atender os moradores
do Bairro Guriri; Poda das árvores situadas à margem da Rodovia Miguel Curry
Carneiro (lado direito do trecho compreendido entres os Km 40 e 44, próximo ao Bar
do Lili). Indicações de nºs 442 e 443/2020 de autoria do Vereador Antono Luiz
Cardoso, que solicita: Pavimentação da Rua Pedro Geraldino, situada no Bairro
Residencial Park Washington; Pavimentação da Avenida Ary Santos Danieletto, que
liga o Bairro COHAB à Rodovia Othovarino Duarte Santos (atrás do Posto de Gasolina
Inove).Indicações de nºs 444 e 445/2020 de autoria do Vereador Aquiles, que solicita:
Substituição do poste de madeira situado no entroncamento da Avenida Fernando
Jogaib com a Rua Lúcio da Hora, no Bairro Bonsucesso I; Reforma da quadra
poliesportiva da EMEF ‘Maria Aparecida dos Santos Silva Filadelfo’, situada no Bairro
Morada do Ribeirão. Indicações de nº 446 e 447/2020 de autoria do Vereador Carlos
Alberto, que solicita: Calçamento da Rua Lauro Alves de Almeida, situada no Bairro
Residencial Park Washington; Calçamento da Rua Maria Barbosa Toscano, situada no
Bairro Jackeline Indicações de nºs 448 e 449/2020 de autoria do Vereador Doda
Mendonça, que solicita: Extensão de rede elétrica com instalação de 03 (três) postes
com luminárias na Rua Alecrim, situada na Comunidade Dilô Barbosa, Distrito de
Itauninhas; Reitera a indicação nº 135/2020, que diz respeito a instalação de 03 (três)
postes com luminárias na Vila Córrego Santaninha, situada na Comunidade Santa
Maria, Distrito de Itauninhas. Indicações de nºs 450 e 451/2020 de autoria do
Vereador Jerri Pereira, que solicita: Patrolamento das estradas vicinais das
Comunidades Santa Leocádia, Pirola, Santo Antônio, Buraco Quente, Cerejeira,
Serraria, Arural e região do Km 23, bem como encascalhamento das ladeiras; Reitera a
indicação nº 178/2020, que diz respeito ao patrolamento e recapeamento com argila
(barro) das estradas vicinais do Distrito de Nativo de Barra Nova. Indicações de nºs
454 e 455/2020 de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, que solicita: Patrolamento
da Rua José Pereira de Amorim (antiga Rua 34), lado norte, no Bairro Guriri;
Pavimentação da Avenida Gileno Santos, no Bairro Ayrton Senna. Indicações de nºs
556 e 557/2020 de autoria do Vereador Paulo Chagas, que solicita: Construção de
praça e área de lazer no terreno localizado ao lado da quadra poliesportiva, no Bairro
Vitória; Extensão de rede elétrica com instalação de 05 (cinco) postes com luminárias
na Rodovia Miguel Curry Carneiro, na altura do Km 30, lado direito, Distrito de Nestor
Gomes. Moção nº 018/2020 de autoria do Vereador Carlos Alberto VOTO DE PESAR
aos familiares do Senhor JONAS PAULO BERGAMIM, em virtude do seu falecimento
ocorrido no dia 30 de agosto de 2020. Moção nº 019/2020 de autoria do Vereador
Jozail do Bombeiro VOTO DE PESAR aos familiares do Senhor JOSÉ LUIZ DA SILVA

NEVES, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 26 de agosto de 2020.
DIVERSOS Leitura do expediente Ofício n° 609/2020 – GDSV, do deputado Federal
Sergio Vidigal, com o assunto: Empenho da Emenda Individual d n° 37620008 –
OGU/2020. “Sr Presidente. Ao cumprimentarmos Vossa Excelência, vimos pelo
presente informar que se encontra empenhada a Emenda Individual de n° 37620008,
de minha autoria ao Orçamento Geral da União (OGU/2020), por meio da nota de
empenho n° 2020NE819603, proposta 1135669600012000, no valor de R$ 599.987,00
(quinhentos e noventa e nove mil, e novecentos e oitenta e sete reais), para
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde de São Mateus,
atendendo a solicitação do Sr. Prefeito Daniel Santana Barbosa”. O Presidente
concede a Fala a Sra. Zenilza Aparecida Barros Pauli a pedido da Vereadora Jaciara
Teixeira, O coletivo Belas e uma organização de Lideranças Femininas em diversas
áreas que discutem politicas publicas para mulheres teceu comentário sobre a dura
noticia que comoveu o brasil inteiro de um estupro de uma menina de apenas 10 anos,
sendo que essa pauta não e somente para discursão para mulheres pois tem que ser
discutidos para com todos, 39 mulheres foram assassinadas de 2014 a 2019 no
município de São Mateus no ano de 2020 já temos 34 casos. Pediu uma reflexão para
tentar resolver essas situação de agressões as mulheres trazendo 2 propostas em
fazer uma campanha de não violência partindo da Câmara municipal uma campanha
em favor da vida e não da violência, a outra proposta e regulamentar o fluxo de
denuncia e atendimento em nosso município, um protocolo básico para a mulher
quando for agredida saber o que fazer. O presidente disse que infelizmente estamos a
4 meses do termino do mandato porem sugeriu que se possível todo mês viesse
alguém falar sobre politicas publicas para mulheres pois e um assunte de suma
importância para o nosso município. O presidente disse que o Prefeito entrou com um
recurso na 2ª vara para que a câmara repassasse para a prefeitura toda economia que
foi feito nesses anos porem os Juízes deferiram o pedido a favor da Câmara Municipal
de São Mateus. GRANDE EXPEDIENTE: O Presidente permite que o Vereador
Francisco Amaro faça pronunciamento, e com isso, usa sua fala sobre o tema que ele
mais ouviu nos últimos dias que foi sobre a inflação que esta sendo praticados aqui
nos Supermercados de nossa cidade alguns itens da cesta básica com valores
exorbitantes e cobra do Procom uma rigidez maior nesses estabelecimentos. O
Vereador Ajalirio fez uso da palavra sobre o Grande aumento dos Casos de Covid que
e muito preocupante e vem sendo questionado por onde anda sobre o que a Câmara
esta fazendo para conter esses números outro ponto que salientou e para onde os
recursos que o município vem recebendo esta indo? Muitas pessoas nem cesta básica
estão conseguindo. Com a Palavra a Vereadora Jaciara Teixeira esclarece sobre a
reunião de ontem que ficou claro e evidente que existe um entrave no processo em
algum lugar a informação não sai e em outro a informação não chega, e estendeu que
as reuniões de comissão não esta sendo realizadas como deveriam ser feitas, não

cumprem horário nem presença, e diz que e fato o desleixo sobre a questão do Covid
com bares abertos e praias lotadas o poder publico tem sim que tomas atitudes mais
drásticas e cobrar mais. Com a Palavra o Vereador Jozail do Bombeiro fez uma
pergunta a vereadora Jaciara sobre os horários nas comissões, pois ele também
cumpre rigorosamente os horários, teceu comentário também sobre o possível
fechamento dos campos de futebol, porem tem que ficar claro que a fiscalização esta
escolhendo e perseguidor alguns estabelecimentos e não esta sendo para todos se for
para fechar que feche tudo e não apenas alguns, temos que cobrar juntamente as
secretarias envolvidas. Um outro ponto foi sobre as invasões que estão sendo feitas
em Guriri que inclusive com denuncias ao Ministério Publico. Não tendo mais
vereadores inscritos, sucedeu à ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente sugeriu que as
indicações fossem votadas em bloco, e submeteu em discussão e votação as
Indicações nº 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 454, 455,
456 e 457/2020 Em DISCUSSÃO: EM VOTAÇÃO: Aprovadas por unanimidade.
Requerimento nº 033/2020, de autoria do Vereador Carlos Alberto, que propõe a
convocação do Diretor do SAAE para esclarecer onde será aplicado os 6.5000.000
(Seis milhões e quinhentos mil reais) Solicitado a Essa Casa de Leis EM VOTAÇÃO:
Aprovado por unanimidade. Moção nº 018/2020 de autoria do Vereador Carlos Alberto
e assinada por todos os parlamentares VOTO DE PESAR aos familiares do Senhor
JONAS PAULO BERGAMIM, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 30 de
agosto de 2020 onde leu a Justificativa inclusa na moção. EM VOTAÇÃO: Aprovado
por unanimidade. Moção nº 019/2020 de autoria do Vereador Jozail Do Bombeiro e
assinado por todos os parlamentares VOTO DE PESAR aos familiares do Senhor
JOSÉ LUIZ DA SILVA NEVES, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 26 de
agosto de 2020. EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade COMUNICADO DE
LIDERANÇA: Por não haver mais nada a tratar, declarou encerrada a sessão e, para
constar, eu .............................................. Aquiles Moreira – 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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