Ata nº 034/2020 da Sessão Ordinária, realizada aos 22 (vinte e dois) 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 a Sra. Vereadora Jaciara Teixeira que foi convidada a assumir o lugar da
Vice-Presidência. O Sr. Presidente convidou o Vereador Aquiles, 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° 327/2020, protocolizado
sob o n° 000745/2020, datado de 03 de Setembro de 2020, da Prefeitura Municipal de
São Mateus, que encaminha PROJETO DELEI COMPLEMENTAR N° 002/2020.
Leitura do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 002/2020 que -“INSERE ARTIGO
156-A A SEÇÃO VII, CAPÍTULO IV DA LEI N°. 079, DATADA DE 14 DE DEZEMBRO
DE 1989 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL”, do Poder Executivo. Discussão e
votação, do pedido em caráter de “Urgência Urgentíssima”, ao Projeto de Lei
Complementar n° 002/2020, 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. O Sr. Presidente
abre discussão sobre o Projeto e faz uma leitura rápida analisando o texto da alteração
do projeto e submeteu o Rito de Urgência Urgentíssima em votação, que foi aprovado
por unanimidade. PODER LEGISLATIVO: Leitura do expediente, ofício protocolizado
sob o n° 000775/2020 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 08 (oito) dias a partir do dia 15 de setembro de 2020. Leitura do expediente,
ofício protocolizado sob o n° 000724/2020 de autoria do vereador Paulo Chagas, que
encaminha atestados médicos a fim de que seja abonada a sua ausência no dia 15
de setembro de 2020. PROPOSIÇÕES: Indicações de nºs 487 e 488/2020 de autoria
do Vereador Ajalirio Caldeira, que solicita: Calçamento da Rua Caetano Zanelato,
situada em Nestor Gomes – Km 41; Poda das árvores situadas às margens da Rodovia
Miguel Curry Carneiro (trecho compreendido entre as imediações da Fazenda Vale
Verde – Km 16 até a escola situada na Comunidade Santa Rita – Km 20). Indicações
de nºs 489 e 490/2020 de autoria do Vereador Antono Luiz Cardoso, que solicita:
Construção de redutor de velocidade (quebra molas) na Rua Inácio Fundão, no Bairro
Boa Vista (nas proximidades da Igreja Evangélica Ministério Restauração); Calçamento

da Rua Plínio Boroto, lado norte, no Bairro Guriri. Indicações de nºs 491 e 492/2020
de autoria do Vereador Aquiles, que solicita: Ampliação e reforma do prédio do CEIM
“Brilho do Saber” localizado no Bairro Aroeira; Calçamento da Rua Custódia Netto da
Silva, situada no Bairro Bonsucesso. Indicação de nº 493/2020 de autoria do Vereador
Carlos Alberto, que solicita: Construção de ciclovia na Rodovia Othovarino Duarte
Santos, sentido Guriri x São Mateus, lado direito (trecho compreendido entre o
semáforo situado na altura da Avenida Amocim Leite até as proximidades da
Faculdade MULTIVIX). Indicações de nºs 494 e 495/2020 de autoria do Vereador
Doda Mendonça, que solicita: Instalação de 02 (dois) postes com luminárias no final da
Rua Ilha dos Uirapurus, situada no Bairro Morada do Ribeirão; Reitera a indicação nº
093/2020, que diz respeito à construção de muro no cemitério situado em Itauninhas.
Indicações de nºs 496 e 497/2020 de autoria do Vereador Francisco Amaro de Alencar
Oliveira, que solicita: Capina e limpeza da Rua Elisa Maria Dittz de Abreu Costa, lado
norte, no Bairro Guriri; Limpeza do terreno da municipalidade localizado ao lado da
praça, no Bairro Litorâneo. Indicações de nºs 498 e 499/2020 de autoria da Vereadora
Jaciara Teixeira, que solicita: Criação de programa de incentivo que promova, de
alguma forma, ajuda de custo para que os profissionais do Magistério Municipal
possam adquirir notebook ou computador; Elaboração de projeto para instalação de
lixeiras subterrâneas em diversos pontos do Município. Indicações de nºs 500 e
501/2020 de autoria do Vereador Jerri Pereira, que solicita: Elaboração de projeto para
construção de barragem no córrego do Bamburral para armazenamento de água;
Instalação de Pague Fácil em ponto estratégico localizado na Rodovia Othovarino
Duarte Santos, preferencialmente no Bairro Pedra D’água, para atender os moradores
da região (Pedra D’água, Areinha, Jardim Eldorado, Liberdade e Rio Preto).
Indicações de nºs 502 e 503/2020 de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, que
solicita: Reforma da quadra poliesportiva situada no Bairro SEAC; Retomada das
atividades do Programa de Ações Integradas – PAIES. Indicações de nºs 504 e
505/2020 de autoria do Vereador Paulo Chagas, que solicita: Sinalização com pintura
das faixas na Rua Monsenhor Guilherme Schmitz, no Bairro Sernamby; Calçamento de
aproximadamente 100m (cem metros) da Rua do Cartório e término do calçamento de
um trecho de aproximadamente 500m (quinhentos metros) da Rua Cachoeira do
Cravo, situadas em Nestor Gomes – Km 41. Requerimento nº 040/2020 de autoria da
Vereadora Jaciara, que solicita: Que a Polícia Civil do Espírito Santo em São MateusES envie a esta Casa de Leis as informações solicitadas abaixo, referente aos casos
de gravidez de crianças de até 14 anos no município de São Mateus, relativas ao
período de 2014 a 2020. GRANDE EXPEDIENTE: O Presidente permite que o
Vereador Francisco Amaro faça pronunciamento, e com isso, leva para Plenário a
informação que o Governo do Estado está fazendo videoconferência com Secretários
de Educação dos municípios para discutir sobre possível volta às aulas, e diante do
público, diz enquanto pessoa pública e Líder do Governo, que ele tem uma posição

contrária, alegando que não é o momento, já que a pandemia não neutralizou e vem
deixando prejuízos e mortes. Esclarece também que conversou com o Secretário de
Educação, e eles defendem os mesmos ideais, visto que o ano letivo já está
prejudicado. O Vereador ainda relata que estão oferecendo recursos para que as aulas
aconteçam online, então, informa que o município continuará preservando a vida dos
alunos e profissionais da educação e suas famílias. Ato contínuo, os Vereadores
Aquiles e Antônio Luiz Cardoso ratificam o posicionamento do Secretário do município
e declaram que a Casa de Leis foi unânime, permanecendo contra a volta as aulas.
Retornam a fala ao Vereador Francisco Amaro, que fala sobre a Empresa responsável
pelo Pedágio em São Mateus e faz apelo ao Presidente em Exercício, Carlos Alberto e
fala que a Câmara receberá a empresa ECO 101 em suas dependências. Ele declara
que não tem nada contra a empresa, mas acha um absurdo a cobrança alta de
pedágio, já que existem outros meios para a melhoria das rodovias. O Vereador
recebeu um convite para uma reunião na Comunidade do Pequi. Eles relataram que a
empresa está fechando as entradas de acesso da BR 101 até as comunidades, sem
diálogo e sem preocupação se está beneficiando ou prejudicando os moradores que
precisam trafegar naquele local. Amaro ainda defende que a população da comunidade
que sabe a necessidade que passam e relata que os moradores da região fizeram um
ofício e estão lutando para uma reunião presencial com a empresa. Ele ainda pede aos
demais vereadores, que no dia 29, onde a ECO 101 estará na Câmara, que recebam
os moradores dessa comunidade para debaterem e mostrarem a dificuldade que a
Empresa está criando com esse fechamento. Termina dizendo que a comunidade não
aceitará se não houver diálogo, e se dispõe e lutar pelos moradores. O Vereador Jozail
pede a palavra para dizer que também foi convidado e questionado pela comunidade,
e declara que foi o requerente do pedido de que algum representasse pudesse vir até a
Câmara, considerando totalmente viável. O Vereador Temperinho também concorda
com a fala dos demais, e afirma que a empresa ECO 101 está fazendo isso em outros
lugares também, e a comunidade clama por voz há muito tempo. O Vereador Jerri
Pereira também aproveita a oportunidade para falar que foi na Capital Vitória – ES e
entrou em contato com o Deputado Renzo Vasconcellos para discutir possíveis
melhorias que facilitasse o acesso e propor uma conversa com o Governo para
resolver a questão da divisa entre São Mateus e Jaguaré. O Vereador termina falando
que é o papel deles defender a Comunidade e agradece a contribuição da Câmara. O
Presidente em exercício, Carlos Alberto, também concorda com o não retorno das
aulas, pois prefere preservar a vida, e declara que o prefeito terá apoio da Câmara
nesse quesito. E Quanto à comunidade do Pequi, o referido Vereador também apoia o
movimento para chamarem atenção do Governo do Estado, já que as medidas da ECO
101 não vão de encontro à comunidade e tantos outros locais do município. Declara
ainda, que essas Comunidades não serão prejudicadas e a Câmara dará total apoio. O
Vereador Jozail considera necessário chamar representantes de todos os lugares que

foram afetados pela Empresa. Ato contínuo, o Presidente concede a palavra ao
Vereador Aquiles Moreira, que cumprimenta toda a mesa e os demais vereadores, e
discute sobre o que foi falado sobre a representação da comunidade do Pequi na
Câmara, dando seu apoio pela necessidade daquele povo. Continua sua fala
recordando o ano que ele chegou à Casa de Leis e relatou que foi muito bem recebido.
Agradeceu os funcionários e Parlamentares, e relata que não irá concorrer às eleições
por motivos pessoais. Agradece os assessores pela união, por estarem todos estes
anos com ele. Deseja sorte aos demais pares que concorrerão às eleições e espera
que o próximo pleito seja de harmonia. Continua dizendo que as discussões
Parlamentares existem, mas fora do trabalho existe cumplicidade e parceria. Termina
agradecendo todos Mateenses que acreditaram nele por 02 mandatos. Ato contínuo, o
Vereador Amaro comenta sobre a trajetória do Vereador Aquiles, que ao longo desses
anos tem honrado seu mandato, ajudando em discussões pertinentes junto ao
Executivo para trabalharem em benefício da população. Termina dizendo que tem
orgulho de ter vivido esse pleito na companhia do Vereador Aquiles. O Vereador Carlos
Alberto também o parabeniza pelos seus 02 mandatos, resultado do reconhecimento
da população pelo trabalho realizado. O Presidente concede a palavra ao Vereador
Paulo Chagas, que saúda a Mesa e os demais Vereadores com alegria no coração de
toda trajetória até o presente momento. Lamenta o crescimento de COVID, pelo fato de
a nossa região estar em alto risco, com várias pessoas internadas sem direito a visita
das famílias. Relata que passou pela situação e que ainda restam sequelas,
precisando desistir da Disputa Eleitoral em defesa da vida e deseja sucesso aos
parceiros. O Presidente concedeu a palavra ao Vereador Jozail do Bombeiro, e fala
que também pensou em não concorrer, relutou, fez reflexões, mas retornou a disputa
por incentivo de lideranças. Ele parabeniza o Vereador Aquiles, e diz o mesmo para
Paulo Chagas. Jozail retoma ao assunto escolar, direcionando a fala ao Vereador
Amaro, Líder do Governo, de modo a alertar que o Município economizou durante o
ano, mas não existe nenhuma reforma de escolas em andamento, logo, seria
impossível retornar as aulas com as estruturas comprometidas. Ainda defende que,
uma forma de colaborar, seria usar esse período de afastamento para reformar
praticamente todas as escolas. E quanto à reunião com as comunidades, considera
viável que venham representantes, para saberem de quem é a responsabilidade. O
Vereador fala também que se a ECO 101 precisar fechar as vias, que pelo menos dê
condições seguras. A Vereadora Jaciara prossegue com o andamento da discussão e
comenta o que já foi dito em Plenário, como o retorno das aulas. A vereadora mostra
sua indignação com o referido assunto, pelos Governantes pedirem a opinião de todos,
mas não se reportarem aos principais atores da situação, os professores. Ela relata
que isso é sério, porque quem tem que falar sobre a situação da escola é quem está
dentro dela, e fica satisfeita ao saber que a Câmara apoia a continuidade da
suspensão das aulas. Continua com a palavra em resposta ao Vereador Aquiles,

também discutindo a representação na Câmara e na Prefeitura. Traz ao Plenário uma
frase do filósofo e educador Paulo Freire, “não há saber mais ou saber menos: há
saberes diferentes”, formas de trabalhar diferentes, cada um com sua particularidade,
ela ainda fala que cada um tem uma maneira de como levar o mandato, e que é uma
forma de trabalho e não significa que um é melhor que o outro. Continua sua pronúncia
afirmando que a forma com que cada um trabalha será criticada e elogiada pelos
eleitores, e não entre eles mesmos. E dentro do que cada um acredita, fizeram um
bom trabalho. A Vereadora também expõe sua preocupação com a saída da Petrobrás
da Cidade de São Mateus, pois a Empresa agora pretende sair do Estado. Relata que
não adianta discutir a vinda de grandes empresas e perder outras que são tão
importantes quanto. Outro assunto que destacou, foi sobre a greve dos funcionários da
Marcopolo. Recordou que a Volare recebeu isenção de impostos e tinham algumas
condicionantes, e a queixa dos trabalhadores são funcionários que são trazidos de fora
e outras questões, como a participação dos lucros da Empresa (PLR), que no inicio do
ano foi fechado acordo com um valor, e agora a Empresa está oferecendo menos que
a metade do valor prometido, alegando ser motivado pela Pandemia. Ainda relata que
a empresa não teve nenhuma redução ou suspensão dos trabalhos, pelo contrário,
aumentou a escala de produção em grande proporção, então não tem sentido terem
reduzido a participação dos lucros. A Empresa se comprometeu a rever a situação.
Seguido desse exemplo, ela quis deixar de alerta quando os Vereadores precisarem
discutir novamente sobre isenção de impostos, aquisição de terreno pra novas
empresas, benefícios para que gerem empregos, para que não deixem gerar empregos
de qualquer forma, sem responsabilidade social, e sim detalhar, dizer o que querem.
Propõe ainda que a Prefeitura acompanhe, se os acordos estão sendo realizados e
como podem melhorar. Ela propõe aos demais pares que sejam mais atenciosos e
cautelosos, pois os empregos para nossa população devem ser dignos. Carlos Alberto
segue com a palavra dizendo que se preocupa com o momento que o País atravessa
relacionando com este movimento de greve, porque a Marcopolo é uma empresa
privada e material humano é o que tem, por este motivo, o Vereador acha viável abrir
um diálogo sem prejuízos para Empresa, para que não tenham transtornos e
desemprego. 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 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495,
496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505/2020. Em DISCUSSÃO: Com a
palavra da Vereadora Jaciara Teixeira, que fala sobre sua indicação 498/2020, e
justifica que, ocasionado pelas aulas online, os Professores e seus filhos precisam
utilizar o mesmo equipamento em casa. Por isso, é necessário que eles tenham uma
ajuda de custo ou outra forma de ressarcimento, negociação, ou subsidiar os
equipamentos para que possam dar aula com mais qualidade. Ela pede voto favorável
aos demais vereadores. EM VOTAÇÃO: Aprovados por unanimidade. Requerimento

nº 040/2020, de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira, que propõe “Que a Polícia Civil
do Espírito Santo em São Mateus – ES envie a esta Casa de Leis as informações
solicitadas, referente aos casos de gravidez de crianças de até 14 anos no município
de São Mateus, relativas ao período de 2014 a 2020. EM VOTAÇÃO: Aprovado por
unanimidade. COMUNICADO DE LIDERANÇA: Com a palavra do Vereador Francisco
Amaro, que pede dispensa das formalidades e utiliza o tempo para comentar sobre o
processo eleitoral que finaliza sua organização, e sobre os partidos que se
movimentaram pra candidatar Vereadores e Prefeitos na cidade. Relata que ficou
contente pelo Prefeito Daniel Santana ter feito menção ao seu nome, e ainda o
apresentou direção para que pudesse filiar a algum partido na chapa como vice, que
muito o honrou o convite, mas não tinha esse pensamento e vontade, procurando de
forma sabia, tomando um rumo para que pudesse concorrer a uma cadeira de
Vereador nessa chapa, no partido dos trabalhadores. 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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