
 

 

Ata nº 035/2020 da Sessão Ordinária, realizada aos 29 (vinte e nove) 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. Jorge 

Recla, Vice-Presidência do Vereador Carlos Alberto 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 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, 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° 337/2020, protocolizado sob o n° 000787/2020, datado de 23de Setembro de 2020, 

da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta de requerimento de 

n° 031/2020 de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira. Leitura do expediente 

OF/PMSM/SMGAB N° 341/2020, protocolizado sob o n° 000788/2020, datado de 23 

de Setembro de 2020, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha 

resposta de requerimento de n° 033/2020 de autoria do Vereador Carlos Alberto. 

Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 346/2020, protocolizado sob o n° 

000789/2020, datado de 23 de Setembro de 2020, da Prefeitura Municipal de São 

Mateus, que encaminha resposta das indicações de n°s 475, 476, 477, 478, 479, 480, 

481, 482, 483, 484, 485 e 486/2020. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 

339/2020, protocolizado sob o n° 000790/2020, datado de 23 de Setembro de 2020, da 

Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta das indicações de n°s 

458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 e 

474/2020. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 328/2020, protocolizado sob o 

n° 000791/2020, datado de 23 de Setembro de 2020, da Prefeitura Municipal de São 

Mateus, que encaminha resposta das indicações de n°s 440, 441, 442, 443, 444, 445, 

446, 447, 448, 449, 450, 451, 454, 455 e 457/2020. Leitura do expediente 

OF/PMSM/SMGAB N° 348/2020, protocolizado sob o n° 000792/2020, datado de 23 

de Setembro de 2020, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha 

resposta de requerimento de n° 032/2020 de autoria do Vereador Carlos Alberto. 

PODER LEGISLATIVO: Leitura do expediente, ofício protocolizado sob o n° 

000803/2020 de autoria do vereador Aquiles Moreira da Silva, que encaminha 

atestado médico a fim de que seja abonada a sua ausência em um período de 15 

(quinze) dias a partir do dia 24 de setembro de 2020. Leitura do expediente, ofício 



protocolizado sob o n° 000802/2020 de autoria do vereador Aquiles Moreira da Silva, 

que solicita a presença da Coordenadora Parlamentar Lilian Santos Fanticelli, para 

representá-lo na Sessão Solene de entrega dos “Títulos de Cidadão Mateense 2020”, 

no próximo dia 03 de outubro do corrente ano. Haja vista que, a mesma fará a 

recepção de sua homenageada. Na ocasião, solicita ainda que a entrega do título, 

seja realizada pela Vereadora Jaciara Teixeira. Leitura do expediente ofício 

protocolizado via email legislativo de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira, que 

requer que seja concedido espaço na segunda parte do pequeno expediente ao Srº 

Eduardo Perez Lacerda –, para que o mesmo possa fazer uso da Tribuna Popular, 

para proferir pronunciamento sobre “A saída da Petrobras de São Mateus”. Leitura do 

expediente PROJETO DE LEI N° 086/2020 que -“DÁ A ATUAL RUA PROJETADA (VIA 

LOCAL) SITUADA NO LOTEAMENTO ANTONIO ALVES DE AGUIAR EM SÃO 

MATEUS A DENOMINAÇÃO DE “ADELVAIR SOUZA FRANCO”, do Poder Legislativo 

de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro. Leitura do expediente PROJETO DE LEI 

N° 087/2020 que - “DÁ A ATUAL RUA PROJETADA (VIA LOCAL) SITUADA NO 

LOTEAMENTO ANTONIO ALVES DE AGUIAR EM SÃO MATEUS A DENOMINAÇÃO 

DE “RUA TAURINO ALMEIDA”, do Poder Legislativo de autoria do Vereador Jozail do 

Bombeiro. Leitura do expediente PROJETO DE LEI N° 088/2020 que - “DÁ A ATUAL 

RUA PROJETADA C (VIA LOCAL) SITUADA NO LOTEAMENTO ÁGUIA BRANCA EM 

SÃO MATEUS A DENOMINAÇÃO DE “EUFRASIO CAPUCHO”, do Poder Legislativo 

de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro. Leitura do expediente PROJETO DE LEI 

N° 089/2020 que - “DÁ A ATUAL RUA PROJETADA D (VIA LOCAL) SITUADA NO 

LOTEAMENTO ÁGUIA BRANCA EM SÃO MATEUS A DENOMINAÇÃO DE “RUA 

MATHEUS AURÉLIO”, do Poder Legislativo de autoria do Vereador Jozail do 

Bombeiro. Leitura do expediente PROJETO DE LEI N° 090/2020 que - “DÁ A ATUAL 

RUA PROJETADA E (VIA LOCAL) SITUADA NO LOTEAMENTO ÁGUIA BRANCA EM 

SÃO MATEUS A DENOMINAÇÃO DE “RUA PROFESSOR CARLOS ALAN 

CARDOSO”, do Poder Legislativo de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro. Leitura 

do expediente PROJETO DE LEI N° 091/2020 que - “DÁ A ATUAL RUA PROJETADA 

B (VIA LOCAL) SITUADA NO LOTEAMENTO ÁGUIA BRANCA EM SÃO MATEUS A 

DENOMINAÇÃO DE “RUA VALMIR LUIZ FAVORET”, do Poder Legislativo de autoria 

do Vereador Jozail do Bombeiro. Leitura do expediente PROJETO DE LEI N° 

092/2020 que - “DÁ A ATUAL RUA A (VIA LOCAL) SITUADA NO LOTEAMENTO 

ANTONIO ALVES DE AGUIAR EM SÃO MATEUS A DENOMINAÇÃO DE “RUA 

FERNANDO ZON”, do Poder Legislativo de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro. 

Leitura do expediente PROJETO DE LEI N° 093/2020 que - “DÁ A ATUAL RUA 

PROJETADA A (VIA LOCAL) SITUADA NO LOTEAMENTO ÁGUIA BRANCA EM SÃO 

MATEUS A DENOMINAÇÃO DE “RUA MARCOS ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS 

FILHO”, do Poder Legislativo de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro. Leitura do 

expediente PROJETO DE LEI N° 094/2020 que - “DÁ A ATUAL RUA PROJETADA 



(VIA LOCAL) SITUADA NO LOTEAMENTO ANTONIO ALVES DEAGUIAR EM SÃO 

MATEUS A DENOMINAÇÃO DE “RUA KAREN SANTOS ARRUDA”, do Poder 

Legislativo de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro. Leitura do expediente 

PROJETO DE LEI N° 095/2020 que - “DÁ A ATUAL CONHECIDA TRAVESSA 

ERICSON RIOS PESSANHA (VIA LOCAL) SITUADA NO BAIRRO BOA VISTA EM 

SÃO MATEUS A DENOMINAÇÃO DE “RUA GAUDINO NEGRIS”, do Poder Legislativo 

de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro. PROPOSIÇÕES: Indicações de nºs 506 e 

507/2020 de autoria do Vereador Ajalirio Caldeira, que solicita: Instalação de conjuntos 

de lixeiras seletivas em pontos estratégicos em Vila Nova Aymorés – Km 35 e em 

Nestor Gomes – Km 41, Distrito de Nestor Gomes; Substituição das lâmpadas 

queimadas dos postes situados na Rodovia Miguel Curry Carneiro (trecho 

compreendido entre os Km 23 e 28), Distrito de Nestor Gomes. Indicações de nºs 508 

e 509/2020 de autoria do Vereador Antono Luiz Cardoso, que solicita: Calçamento da 

Rua Raisa Bastos Magnago, lado norte, no Bairro Guriri; Calçamento da Rua Plínio 

Boroto, lado sul, no Bairro Guriri. Indicações de nºs 510 e 511/2020 de autoria do 

Vereador Carlos Alberto, que solicita: Reforma do campo ‘bom de bola’ situado no 

Bairro Vila Nova; Calçamento do trecho de acesso e do pátio da unidade de saúde 

situada no Bairro Sernamby. Indicações de nºs 512 e 513/2020 de autoria do Vereador 

Doda Mendonça, que solicita: Encascalhamento da ladeira do Morro do Nazário, bem 

como reforma do aterro situado na estrada de acesso à Comunidade Córrego do 

Chiado, Distrito de Itauninhas; Iluminação do cemitério da Comunidade Nova Lima, 

Distrito de Itauninhas. Indicações de nºs 514 e 515/2020 de autoria do Vereador 

Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que solicita: Patrolamento da Rua Álvaro Leal 

Calmon, lado sul, no Bairro Guriri; Construção de dois redutores de velocidade 

(quebra-molas) na Avenida Homero Zordan, lado norte, no Bairro Guriri (sendo um 

antes e outro depois da Padaria Guriri). Indicação de nºs 516/2020 de autoria da 

Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Construção de praça com academia popular 

para pessoas idosas no Bairro COHAB; Indicações de nºs 517 e 518/2020 de autoria 

do Vereador Jerri Pereira, que solicita: Extensão de rede elétrica com instalação de 

postes com luminárias na estrada de acesso à Comunidade Espírito Santo (a partir da 

BR 101, trecho de aproximadamente mil e quinhentos metros). Aquisição de terreno na 

Comunidade Nativo de Barra Nova, para construção de praça com área de lazer. 

Indicações de nºs 519 e 520/2020 de autoria do Vereador Jorge Recla, que solicita: 

Calçamento da Rua Professor Amaro Nascimento Mendes, lado sul (trecho 

compreendido entre as Ruas Mucurici e São Daniel Comboni), no Bairro Guriri; 

Perfuração de poço artesiano e instalação de caixa d’água na Comunidade Rancho de 

Telha. Indicações de nºs 521 e 522/2020 de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, 

que solicita: Construção de redutor de velocidade e sinalização vertical e horizontal da 

Rua Pernambuco, localizada no Bairro Boa Vista (nas imediações da COOPBAC); 

Recapeamento das Avenidas França e Berlim, no Bairro Novo Horizonte. Indicações 



de nºs 523 e 524/2020 de autoria do Vereador Paulo Chagas, que solicita: Instalação 

de ponto de apoio da saúde no Assentamento Zumbi dos Palmares, situado no Distrito 

de Nova Verona; Reforma e instalação de cobertura na quadra poliesportiva situada no 

Residencial Village, no Bairro Litorâneo. DIVERSOS: Leitura do expediente ofício 

02682/2020-4 protocolizado sob o n° 000801/2020 do Tribunal de Contas do ES, que 

encaminha documentação com o assunto: Processo TC N° 16684/2019 – Acórdão TC-

680/2020 – Segunda Câmara. “Sr. Presidente, em atendimento ao item 1.3 do acórdão 

TC-680/2020 – Segunda Câmara, prolatado no Processo TC n° 16.684/2019, que trata 

de representação em face da Prefeitura Municipal de São Mateus, encaminhamos 

cópia do mencionado Acórdão, bem como da Manifestação Técnica 369/2020. Em ato 

contínuo, o Sr. Presidente convidou o representante do Sindicato da Petrobrás, para 

fazer pronunciamento sobre a saída da empresa do Município de São Mateus. O Sr. 

Eduardo agradece a Casa de Leis e a Vereadora Jaciara por ceder o espaço para 

pronunciamento. Ele alega que ficaram surpresos quando souberam que a Petrobrás 

sairia do Norte Capixaba, pois nos últimos dois anos houve investimento de 350 

milhões nos campos que foram colocados a venda, e foram arrematados por uma 

empresa desconhecida e sem experiência no mercado, com promessas de 

investimentos e ganhos, mas que não passam de falácias. O representante do 

sindicado ainda expõe que essas empresas chegam ao estado, prometem empregos, 

falam que irão substituir a Petrobrás, tentando convencer a população de que é preciso 

desfazê-la. Com isso, encomendaram um estudo num Instituto Especializado de 

Pesquisas Econômicas do Petróleo e resultou em números que os deixaram chocados. 

Esse Instituto levantou alguns dados que mostram que a Estatal nunca será substituída 

no mesmo nível, porque as empresas compram os campos por Políticas Ideológicas, 

sem pesquisa cientifica, técnica ou econômica, que comprove que gere renda em São 

Mateus. Ainda aponta que a questão da energia deveria ser uma política de estado, 

gerando renda na região, transcendendo governos, já que, por exemplo, apenas 01 

município como São Mateus recebe 25 milhões de royalties por ano, e, na última crise 

econômica antes da pandemia, as empresas privadas demitiram 70% dos 

trabalhadores, enquanto a Petrobrás 03%. Portanto, destaca que a história de 

substituir a Petrobrás é por interesse e a maioria das empresas não têm capacidade de 

investimento, são pequenas, não oferecem garantia, empresas que antes do anuncio 

de venda, nem existiam. Eduardo segue declarando que a Petrobrás incomoda, mas 

tem a função social estabelecido constitucionalmente, desenvolvendo a cidade de onde 

ela está instalada, então, considera necessário as forças capixabas se unirem, para 

segurar a tecnologia, desenvolvimento do meio ambiente, já que existe atualmente um 

Governo que está destruindo o País. O Vereador Amaro pede uma parte ao Eduardo, 

cumprimenta os demais e a Vereadora Jaciara em especial por ceder o espaço. Ele 

aponta que a Bancada Capixaba não está fazendo uma movimentação a respeito 

desse assunto nem demonstrando preocupação. Indignado, o Vereador se preocupa 



com o prejuízo que São Mateus irá tomar, num momento em que as forças políticas 

poderiam se mobilizar, unir forças e lutar, mas estão todos mergulhados. Afirma que na 

última eleição se teve tanto anseio por mudança, e agora nada é feito. O Vereador 

Amaro pergunta se o SindiPetro está recebendo ajuda de algum político, se alguém se 

colocou a disposição e se mobilizou com a causa de São Mateus e do Espírito Santo. 

Respondendo o questionamento do Vereador, Eduardo explica que a Empresa foi pega 

de surpresa, pois nunca imaginariam que uma empresa que está investindo, 

perfurando poços, seja vendida. Quanto à questão da Bancada Capixaba, afirma que 

permanecem lutando desde que receberam a notícia, buscando apoio político e 

jurídico, para que a venda seja suspensa e que a Petrobrás venha conversar com as 

cidades do Norte, para que não prejudique a população, já que é uma empresa do 

povo brasileiro. Afirma ainda que o 1º ponto de uma Empresa Estatal é gerar 

desenvolvimento onde atua. E eles têm buscado também na mídia, e pede apoio para 

criar uma frente Parlamentar. Também destaca que alguns Deputados e Senadores já 

os receberam, e também o Governador do Estado, que demonstrou estar muito 

preocupado com a situação. Ademais, pede ajuda aos Vereadores, para que contate 

outros Políticos, mostrem os estudos feitos para que todos entendam que empresa 

privada não investe e não dá garantia nenhuma para população, termina pedindo 

forças para que mantenham a Petrobrás no município. GRANDE EXPEDIENTE: Com 

a palavra do Vereador Amaro, que cumprimenta a mesa, os Vereadores e público que 

acompanha pelas redes sociais. Começa falando que nesse tempo de escassez de 

chuva mais uma vez a preocupação bate a porta da população no que diz respeito à 

falta de água doce. Ele expõe que, durante o mandato, os Parlamentares debateram e 

apreciaram Projetos para solução paliativa ou definitiva. Ele ainda esclarece que nunca 

votou contra esses projetos. Explica que tem a honra de viver nessa Cidade Histórica, 

mas que ainda vive com tantos problemas, e o mais grave é esse que ele destaca. 

Defende que durante a atual gestão, o Prefeito sempre tentou solucionar o problema, 

mas diversos Projetos enviados para Casa Legislativa foram rejeitados, como a 

concessão do SAAE para CESAN. O Vereador alega que o Prefeito enviou um Projeto 

de possível recuperação do SAAE, e também onde o pediu a permissão para um 

repasse financeiro, relatando que a população precisará. Termina fazendo apelo para 

que a Mesa Diretora inclua esse Projeto na Ordem do Dia, e faça a liberação que 

Daniel Santana passe esse recurso para que a autarquia e tome providências. Em ato 

contínuo, com a palavra do Vereador Ajalírio, que cumprimenta todos, e fala que 

atendendo o apelo aos moradores, também deixa sua contribuição com relação à 

escassez da água em grande maioria dos bairros, também clamando junto com a 

população de São Mateus. Ele recordou de quando fizeram levantamentos para mudar 

o ponto de captação da água nos quilômetros, e afirma que, com essa prática, o 

problema estaria resolvido, independente de Projeto de concessão. De qualquer forma, 

defende que a população não pode pagar. Termina clamando aos demais Vereadores 



juntamente ao Diretor da Autarquia, Sr. Renê. Em ato contínuo, o Vereador Temperinho 

pede uma parte para falar que no início do mandato, o Prefeito mandou um Projeto de 

Lei pedindo liberação de quase 20 milhões para abertura de poços, e foi aprovado, 

assim como todos que eram de benefício do povo. Ato contínuo, com a fala do 

Vereador Jozail do Bombeiro, que cumprimenta todos, e fala que o assunto abordado 

foi tema da campanha de 2016 do referido Prefeito, motivo pelo qual ele ganhou a 

eleição, prometendo que resolveria o problema da água, considera necessário 

destacar que e a culpa não pode ser atribuída somente a Casa de Leis. Ainda lembra 

que o orçamento votado não foi pequeno, e contava com possibilidades de 

remanejamento, mas os Projetos continham apenas 02 folhas, apenas pedindo 

abertura de crédito, sem direcionamento. E o valor que ele pediu foi praticamente o 

que ele gastou com festa. Foi feito pedido de informações que ajudariam na aprovação 

de Projeto, mas o Prefeito não atendeu a solicitação e as informações não chegaram. 

O Vereador tona a afirmar que se ele estivesse preocupado, teria mandado as 

informações, conversado com o Legislativo, mas o Prefeito nunca compareceu nem em 

Audiências Públicas. O Vereador Temperinho pede novamente para tecer comentários 

sobre o referido tema, e demonstra indignação, pois faltando dois meses para a 

eleição, começou a fazer algumas obras, e se perguntou como, já que os Vereadores 

que não o deixavam trabalhar. Ato contínuo, com a palavra do Vereador Carlos Alberto, 

que cumprimenta todos e fala que na Tribuna o parlamentar fala o que quer, mas 

muitas vezes não fala a realidade nem a verdade. Declara que o Prefeito ganhou as 

eleições distribuindo água através da liga da solidariedade, e vai perder as eleições por 

causa da água, afirma que, colocar a culpa na Câmara é fácil, mas as pessoas que os 

acompanham, sabem que sempre pautaram pela transparência e respeito ao dinheiro 

público. Carlos Alberto explica que foi feito um Projeto após a reunião com o 

Governador para criar mecanismos e mudar o ponto de captação, ficava na 

oportunidade, em torno de 458 milhões, mas não entende as prioridades deste 

Executivo, onde faz festas e falta água. E alega que não vai, de forma irresponsável 

pegar o dinheiro público e entregar nas mãos desse gestor. Continua defendendo que 

os candidatos à reeleição que estão nesta Casa têm condições de voltar, porque 

peitaram, foram humilhados e não votam a favor daquilo que consideravam errado, e 

tudo que mandaram para aprovação que era a favor da população, eles votaram em 

tempo recorde. Como presidente da Comissão, ele convocou o Diretor da Autarquia 

SAAE para que pudesse expor o que faria com o valor que o Prefeito pediu, e em 

nenhum momento o Diretor citou a construção de poços artesianos. O Vice-Presidente 

afirma que hoje o Prefeito quer ganhar a eleição com cestas básicas e pede que a 

população pense com responsabilidade quem vão escolher para gerir o município, 

refletindo com profundidade para que possam recuperar o município. Em ato contínuo, 

o Vereador Jorge Recla faz o uso da Tribuna para esclarecer sua ausência nas 

sessões anteriores por motivo de COVID, e explica que sua esposa teve contato com 



uma pessoa infectada, e por orientação médica ficaram isolados, e posteriormente, 

com resultado positivo de sua esposa. Ele deixa um pedido, para que as pessoas se 

protejam e evitem lugares cheios. E sobre a questão da água, afirma que a Casa de 

Leis não tem culpa, já que o Prefeito teve oportunidade de resolver o problema, já que 

o Dinheiro gasto com festas poderia ter outro destino. Ainda expõe que as escolas 

estão sucateadas, os Bairros sujos, sendo que a cidade têm 02 empresas de limpeza, 

e com essa inversão de valores, o Gestor do Executivo pedindo liberação de 6,5 

milhões para o SAAE. O Presidente considera impossível para um governo sem 

credibilidade. 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 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 

516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 e 524/2020. EM VOTAÇÃO: Aprovadas por 

unanimidade. COMUNICADO DE LIDERANÇA: O Presidente avisou sobre a Sessão 

Solene de entrega de comendas e como será organizada, devido a Pandemia e 

desejou sucesso aos candidatos nas Campanhas Eleitorais. 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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