
 

 

Ata nº 036/2020 da Sessão Ordinária, realizada aos 06 (seis) dias do mês de outubro 

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 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, 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° 355/2020, protocolizado sob o n° 000831/2020, datado de 02 de Outubro de 2020, 

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

506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 

523, e 524/2020, de autoria dos Vereadores: Ajalírio Caldeira, Antonio Luiz Cardoso, 

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° 351/2020, protocolizado sob o n° 000832/2020, datado de 02 

de Outubro de 2020, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta 

das indicações de n°s 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 

500, 501, 502, 503, 504 e 505/2020, de autoria dos Vereadores: Ajalírio Caldeira, 

Antonio 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° 354/2020, protocolizado sob o 

n° 000833/2020, datado de 02 de Outubro de 2020, da Prefeitura Municipal de São 

Mateus, que encaminha resposta de requerimento de n° 036/2020 de autoria do 

Vereador Jerri Pereira. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 353/2020, 

protocolizado sob o n° 000834/2020, datado de 02 de Outubro de 2020, da Prefeitura 

Municipal de São Mateus, que encaminha resposta de requerimento de n° 038/2020 de 

autoria do Vereador Jerri Pereira. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 

352/2020, protocolizado sob o n° 000835/2020, datado de 02 de Outubro de 2020, da 

Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta de requerimento de n° 

037/2020 de autoria do Vereador Antonio Luiz Cardoso. PODER LEGISLATIVO: 

Leitura do expediente PROJETOS DE DECRETOS N°S 084 e 085/2020 que 

“CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MATEENSE”, do Poder Legislativo, de autoria dos 



Vereadores Jozail do Bombeiro e Doda Mendonça. PROPOSIÇÕES: Indicações de 

nºs 525 e 526/2020 de autoria do Vereador Ajalirio Caldeira, que solicita: Viabilizar a 

oferta dos serviços de telefonia móvel aos moradores da comunidade Nova Lima, 

Distrito de Itauninhas; Disponibilizar patrulha mecanizada para atender os pequenos 

produtores rurais de Nova Lima, Distrito de Itauninhas. Indicações de nºs 527 e 

528/2020 de autoria do Vereador Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Reitera a 

indicação nº 013/2020, que diz respeito à reforma da Praça Mesquita Neto, localizada 

no Centro, município de São Mateus-ES; Reitera a indicação nº 250/2020, que diz 

respeito ao calçamento da Avenida do Contorno, localizada no Bairro Ayrton Senna, 

município de São Mateus/ES. Indicações de nºs 529 e 530/2020 de autoria do 

Vereador Doda Mendonça, que solicita: Construção de Praça com Academia Popular 

na comunidade Dilô Barbosa, Distrito de Itauninhas; Construção de praça com 

academia popular em Itauninhas. Indicações de nºs 531 e 532/2020 de autoria do 

Vereador Jerri Pereira, que solicita: Realização de patrulha rural nas Comunidades 

Barra Seca, Urussuquara, Campo Grande e Barra Nova; Reitera a indicação nº 

194/2020, que diz respeito à perfuração de poço artesiano na Comunidade Ponta, 

Distrito de Nativo de Barra Nova. Indicações de nºs 533 e 534/2020 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; Pintura, capina e limpeza urgente dos cemitérios públicos, localizados 

no Centro da cidade e no bairro Aviação. Indicações de nºs 535 e 536/2020 de autoria 

do Vereador Jozail do Bombeiro, que solicita: Instalação de guarda-corpo na Praça 

Mesquita Neto, situada no Centro da cidade (trecho compreendido entre a Avenida 

José Tozze e a Avenida João XXIII, no ponto de táxi); Cumpra com o que determina o 

Inciso X, do artigo 49, da Lei Complementar n° 040/2010 – Código de Obras do 

Município de São Mateus, com a devida adequação das calçadas dos imóveis públicos 

municipais, obedecendo ao conceito de acessibilidade universal e baseado na NBR 

9050 da ABNT. Indicações de nºs 537 e 538/2020 de autoria do Vereador Paulo 

Chagas, que solicita: Construção de campo de futebol no Assentamento Córrego 

Grande; Construção de vestiário e banheiros no campo de futebol situado no 

Assentamento Vale da Vitória, Distrito de Nestor Gomes. Moção nº 020/2020, de 

autoria do Vereador Carlos Alberto, que solicita: VOTO DE PESAR aos familiares do 

Senhor ANTÔNIO AFONSO FÉLIX, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 23 

de setembro de 2020. Moção nº 021/2020, de autoria do Vereador Jerri Pereira, que 

solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao GRUPO DE ABORDAGEM DA POLÍCIA 

MILITAR EM SÃO MATEUS-ES, pela dedicação e comprometimento no combate 

ostensivo ao tráfico de drogas e apreensão de armas em todo o Município de São 

Mateus. GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra do Vereador Carlos Alberto, que 

inicia sua fala informando que fez uma visita a Renato Casagrande, e conversou sobre 

algumas demandas do Município. Relata que quando o Governador esteve na 



inauguração da Creche Antônio Gomes, ele falou da construção do Hospital Roberto 

Arnizault Silvares, sobre a Drenagem do Bairro Guriri, e a partir desta conversa que ele 

foi até a Capital buscar informações. Ele considerou a conversa muito proveitosa 

porque buscou respostas para o andamento do Município, como o Projeto para o novo 

Roberto Silvares e para Guriri, que estão em fase final, que são dois fatos 

importantíssimos para cidade. Carlos Alberto citou que foi acompanhado do ex-

deputado Freitas e que fizeram uma cobrança interessante sobre a questão do Bairro 

Villages, alegando que a população vem sofrendo, e o Governador também autorizou 

fazer o Projeto para ser inaugurado junto com a BR 315, considerando uma vitória pra 

São Mateus e para as pessoas que sofrem no Bairro. Em ato contínuo, com a palavra 

do Vereador Jorge Recla, que fala que tem observado a cidade durante esses anos, 

uma cidade que tem uma receita que aumenta cada mês, e que arrecadou quase 30 

milhões com royalties de petróleo, e atualmente vê uma cidade abandonada sem futuro 

promissor para os munícipes, empresas que gostariam de se instalar na cidade, se 

instalando em outro município por falta de gestão. Ele alega que a Casa de Leis tem 

feito um papel inverso do Executivo, buscando caminhos junto aos empresários para 

atrair empreendimentos para a cidade, e Jorge Recla ainda fala de suas Indicações de 

Incentivos Fiscais para o município, declarando que o Prefeito não envia o Projeto de 

Lei para que os Vereadores possam aprovar. O que se observa são pais de família 

desesperados por emprego em uma cidade sem planejamento, gastando com 

festividades. Declara ainda que o Gestor do Executivo poderia ter resolvido o problema 

do SAAE e várias outras pendências da cidade. O Presidente da Câmara considera o 

futuro preocupante, e que cabe aos cidadãos decidirem o que querem para cidade, 

pois São Mateus é referência do Norte, todos têm que ter um olhar especial, para que 

autoridades façam sua parte, considerando que a população precisa de uma Câmara e 

um Governo forte, pois a cidade merece. Conclui dizendo que enquanto estiver 

Vereador, vai continuar lutando para os interesses do povo. Em ato contínuo, o 

presidente concede uma parte ao Vereador Temperinho que fala que Daniel Santana 

pode ser considerado Prefeito de outras cidades, porque as Empresas Mateenses não 

conseguiram entrar para concorrer a nada na Prefeitura, até a compra de cestas 

básicas foram todas compradas em outras cidades, tirando o imposto sobre circulação 

de mercadorias e prestação de serviços do município. O Vereador leva em 

consideração que o Prefeito têm interesses próprios, e o povo está em último lugar na 

classificação de prioridades. Ele se sente orgulhoso por ter votado contra qualquer 

aumento de impostos. Em ato contínuo, com a palavra do Vereador Jozail, que informa 

que fez uma solicitação de informação de como se encontrava a revisão do Plano 

Municipal de Saneamento, e a informação na resposta do Ofício foi que “é preciso 

buscar a informação na Secretaria de Meio Ambiente”, e de novo ele encaminhará pra 

Secretaria para tentar buscar respostas, porque têm anos que o Prefeito criou o 

Decreto e até hoje não se ouve falar do Plano de Saneamento, e o Vereador alega que 



o Legislativo não negociou porque não conseguiram entender. Termina sua fala 

dizendo que a Câmara não tem essa culpa que foi expressa. 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 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 

538/2020. EM VOTAÇÃO: Aprovadas por unanimidade. Em ato contínuo, submeteram 

em discussão e votação as Moções nº 020/2020 e 021/2020, sendo estas aprovadas 

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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