
 

 

Ata nº 039/2020 da Sessão Ordinária, realizada aos 20 (vinte) 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 Doda, 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 11 (onze) 

Srs. Vereadores: Ajalírio Caldeira, Aquiles Moreira, Antônio Luiz Cardoso, Carlos 

Alberto, Doda Mendonça, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla 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° 113/2020, protocolizado sob o n° 000369/2020, da Prefeitura 

Municipal de São Mateus, que encaminha Lei n° 1.797/2019. Leitura da LEI N° 

1.797/2019 que -  “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESAS PARA O EXERCÍCIO 

FINANANCEIRO DE 2020”, do Poder Executivo. Leitura do expediente 

OF/PMSM/SMGAB N° 369/2020, protocolizado sob o n° 000876/2020, da Prefeitura 

Municipal de São Mateus, que encaminha ERRATA A LEI N° 1.797/2019. Leitura da 

ERRATA A LEI N/ 1.797/2019 no art 4º e no anexo analítico da despesa da Lei 

Municipal n° 1.797/2019 – “ESTIMA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2020”. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 368/2020, 

protocolizado sob o n° 000862/2020, da Prefeitura Municipal de São Mateus, com o 

assunto: Requer Votação de Veto. “Vimos pelo presente, solicitar que esta Cada de 

Leis faça a apreciação e votação do VETO 001/2020 – VETAR PARCIALMENTE O 

PROJETO DE LEI N° 005/2020, de autoria do Poder Executivo, datado de 28 de julho 

de 2020, que DISPÕE SOBRE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 

EXERCÍCIO 2021, conforme protocolado sob o n° 729/2020 em 01/09/2020”. Leitura 

do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 365/2020, protocolizado sob o n° 000863/2020, 

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

525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537 e 538/2020, de autoria 

dos vereadores Ajalírio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Doda Mendonça, Jerri Pereira, 

Jorge Recla, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. Leitura do expediente 

OF/PMSM/SMGAB N° 372/2020, protocolizado sob o n° 000877/2020, da Prefeitura 

Municipal de São Mateus, que encaminha resposta das indicações de n°s 539, 540, 

541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552 e 553/2020, de autoria dos 

vereadores Ajalírio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Carlos Alberto, Doda Mendonça, 

Francisco Amaro de A. Oliveira, Jerri Pereira, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. 



Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 370/2020, protocolizado sob o n° 

000867/2020, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha PROJETO DE 

LEI N° 015/2020. Leitura do PROJETO DE LEI N° 015/2020 que -  “ESTIMA E FIXA A 

DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021”, do Poder Executivo. 

Discussão e votação, do pedido em caráter de “Urgência Urgentíssima”, ao Projeto 

de Lei n° 015/2020, 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/PMSM/SMGAB N° 374/2020, protocolizado sob o n° 000878/2020, da 

Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha PROJETO DE LEI N° 016/2020. 

Leitura do PROJETO DE LEI N° 016/2020 que - “DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO 

POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NOS TERMOS DO INCISO IX. ART. 37 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. E DO INCISO VIII DO ART. 116, § 10, DA LEI ORGÂNICA 

DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder 

Executivo. Discussão e votação, do pedido em caráter de “Urgência Urgentíssima”, 

ao Projeto de Lei n° 016/2020, 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. PODER 

LEGISLATIVO: Leitura do expediente OF.SA/CMSM/ES N° 044/2020, da Secretaria 

Administrativa da Câmara Municipal de São Mateus, que encaminha Portaria n° 

107/2020 datada de 01/10/2020. Leitura do expediente Portaria n° 107/2020 datada 

de 01 de Outubro de 2020, referente à Comissão de Estudo e Elaboração das 

propostas apresentadas à Resolução 003/2009, datada de 01/07/2009 que “Dispõe 

sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de São Mateus”. PROPOSIÇÕES: 

Indicações de nºs 554 e 555/2020 de autoria do Vereador Ajalirio Caldeira, que 

solicita: Calçamento da rua de acesso à unidade de saúde, situada em Vila Nova 

Aymorés – Km 35, bem como da rua de acesso à Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Nestor Gomes, situada em Nestor Gomes – Km 41; Extensão de 

rede elétrica com instalação de 12 (doze) postes com luminárias na Rua Beira Rio, que 

dá acesso à Vila da Matinha, situada em Vila Nova Aymorés – Km 35, Distrito de 

Nestor Gomes. Indicações de nºs 556 e 557/2020 de autoria do Vereador Antônio Luiz 

Cardoso, que solicita: Construção de redutor de velocidade e sinalização com pintura 

de faixas de pedestre na rua Zédio Bonomo, no bairro Ideal (nas imediações da Escola 

Alphabeto); Reforma do imóvel que faz parte do Casario do Sítio Histórico Porto de 

São Mateus, onde funcionava o restaurante, para instalação do CRAS (Centro de 

Referência de Assistência Social) situado no bairro Porto. Indicações de nº 558 e 

559/2020 de autoria do Vereador Aquiles, que solicita: Criação de ponto de ônibus na 

rua Manoel Andrade, no centro da cidade (nas imediações da Agência da Viação São 

Gabriel); Reparo do calçamento na avenida Gileno Santos, nas imediações da Sétima 

Igreja Batista, no bairro Bonsucesso II. Indicações de nº 560 e 561/2020 de autoria do 

Vereador Carlos Alberto, que solicita: Calçamento da Rua Ronaldo Barbosa Caran 



(antiga Rua Argentina), localizada no Bairro Carapina; Reforma da praça situada no 

Bairro Chácara do Cricaré (INOCOOP). Indicações de nº 562 e 563/2020 de autoria 

do Vereador Francisco Amaro, que solicita: Extensão de aproximadamente 100m (cem 

metros) de rede de água na Rua Arcanjo Locatelli, no Bairro Cacique; Abertura da Rua 

Luiz Barbosa dos Santos para acesso à Rua Arcanjo Locatelli, no Bairro Cacique. 

Indicações de nºs 564 e 565/2020 de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira, que 

solicita: Limpeza e retirada de entulho no ponto final do ônibus no bairro COHAB; 

Refazer o planejamento e a obra da abertura da rua do Bairro Alvorada ao loteamento 

atrás da Águia Branca. Indicações de nºs 566 e 567/2020 de autoria do Vereador Jerri 

Pereira, que solicita: Reitera a Indicação nº 329/2020, que diz respeito ao término da 

construção do galpão da Associação dos Produtores de Leite, situado na Comunidade 

Nativo de Barra Nova, Município de São Mateus/ES; Reitera a Indicação nº 436/2020, 

que diz respeito à extensão de aproximadamente 1200m (mil e duzentos metros) de 

rede elétrica com instalação de postes com luminárias na Rua São Mateus, situada na 

Comunidade Vargem Grande – Rio Preto (até às imediações da estrada de acesso à 

Comunidade Nativo de Barra Nova). Indicações de nºs 568 e 569/2020 de autoria do 

Vereador Jorge Recla, que solicita: Término da pavimentação asfáltica da Avenida 

Dom José Dalvit (trecho compreendido entre o Conjunto Habitacional Minha Casa 

Minha Vida E O Ponto Final Do Ônibus Nas Proximidades Do Sítio Pink Ii), No Bairro 

Aroeira; Construção de bases avançadas da Guarda Municipal em Bairros e Distritos 

com maiores índices de violência. Indicações de nºs 570 e 571/2020 de autoria do 

Vereador Jozail do Bombeiro, que solicita: Instalação de coletor grande de lixo para 

atender os estabelecimentos comerciais localizados em entorno da Praça Vinícius 

Cavaleiro Milleri, no Bairro Guriri; Capina, limpeza e retirada de entulhos das ruas e 

avenidas do Bairro Sernamby. Indicações de nºs 572 e 573/2020 de autoria do 

Vereador Paulo Chagas, que solicita: Viabilize a extensão do protocolo de 

agendamento da AMA (Agência Municipal de Agendamento) para a unidade de saúde 

de Nestor Gomes – Km 41; Reforma do vestiário e do alambrado do campo de futebol 

situado no Bairro SEAC. Moção nº 022/2020 de autoria do Vereador Carlos Alberto, 

que solicita: VOTO DE PESAR aos familiares da Senhora DENY MARIA CORADINI, 

em virtude do seu falecimento ocorrido dia 08 de outubro do corrente ano. GRANDE 

EXPEDIENTE: Com o uso da fala, o Vereador Ajalírio Caldeira cumprimenta todos e 

leva a plenário sua preocupação com o Interior do Município, em relação à doação de 

cestas básicas entregues de qualquer maneira, sem que algumas pessoas tenham 

cadastros para receber, fundamentadas em uma campanha política em cima das 

famílias necessitadas. Além dessa preocupação, ele ainda destaca que essas mesmas 

pessoas que estão sendo compradas pelo Executivo, não têm o mínimo para 

sobrevivência como medicamentos e até máscaras para uso contínuo em decorrência 

do COVID, que são direitos da população Mateense. Em ato contínuo, com a fala do 

Vereador Carlos Alberto, que fala que em exercício de seu papel de legislar, informa 



sobre uma pesquisa eleitoral do Instituto Futura, que põe o atual Prefeito com uma 

vantagem considerável sobre os demais candidatos e desconsidera a seriedade da 

pesquisa. A Vereadora Jaciara pede uma parte, e fala que o que chama atenção na 

Pesquisa mencionada por Carlos Alberto é a quantidade de indecisos, brancos e nulos, 

e considera que ainda têm muita gente em dúvida e que o resultado pode mudar 

bruscamente. Retorna a Vereador Carlos Alberto, que confirma o que a Vereadora 

falou, e alerta a população ao Voto Útil para derrotar a Administração atual. Ele analisa 

o Orçamento para 2021, onde o Prefeito pediu 70% do remanejamento, 

desrespeitando o Legislativo. E sobre a água salinizada, destaca que Daniel tem a 

oportunidade de colocar no orçamento tudo que pretende fazer no ano subsequente, 

mas colocou um valor elevado para não precisar dos próximos Vereadores, mas não 

projetou mudar o ponto de captação da água. Carlos Alberto ainda expõe que o Gestor 

do Executivo não está preocupado, e quando acontece da água estar salinizada, é um 

momento oportuno para lavar dinheiro, correndo ainda um grande risco de a população 

elegê-lo novamente e terminar o mandato preso. Na oportunidade, o Vereador fala que 

ele não respeita as Leis, dá água e ganha a eleição, distribui cestas básicas para 

comprar votos. Termina sua fala fazendo apelo para que os eleitores votem em alguém 

que tenha capacidade de derrotar ao atual Prefeito.  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 554, 

555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 

572 e 573/2020. EM DISCUSSÃO: A Vereadora Jaciara Teixeira dá destaque em sua 

indicação 565/2020, para dizer que a obra mencionada já foi solicitada outras vezes, 

que fala sobre abertura de uma rua para que os moradores do Bairro Alvorada tenham 

saída para BR. Ela informa que esta rua já está sendo feita, porém não está alinhada 

com a do Bairro, pois há um declive e perigoso, e solicita que refaçam da forma 

correta. Continua em discussão com a palavra do Vereador Paulo Chagas que pede 

apoio dos Vereadores na indicação 572/2020 devido à dificuldade financeira das 

pessoas que necessitam do serviço. Na oportunidade, O Vereador Ajalírio também dá 

destaque a sua indicação nº 555/2020, e explica que para que as pessoas cheguem ao 

Perímetro Urbano do local requerido, precisam passar por um lugar escuro e perigoso, 

onde há muita criminalidade. Pede que o Prefeito e o Secretário responsável atendam 

à comunidade. Continua em discussão com a palavra do Vereador Jorge Recla que 

fala sobre as suas duas indicações 568 e 569/2020 pela dificuldade das pessoas se 

locomoverem, para que melhore a estrada de acesso. EM VOTAÇÃO: Aprovadas por 

unanimidade, exceto as de nº 562, 563, 570 e 571/2020 que foram prejudicadas, de 

autoria dos Vereadores Francisco Amaro e Jozail do Bombeiro, respectivamente. Em 

seguida, o presidente submeteu em discussão e votação a Moção nº 022/2020, sendo 

aprovada por unanimidade. COMUNICADO DE LIDERANÇA: A vereadora Jaciara 

pede dispensa das formalidades e comunica que o Partido dos Trabalhadores não 



retirará a candidatura para Prefeito porque ele tem o melhor programa para o 

desenvolvimento da cidade, então propõe para que as pessoas em dúvida avaliem 

quem tenha propostas concretas e objetivas para mudar a realidade da cidade. Em ato 

contínuo, o Vereador Carlos Alberto replica a Vereadora Jaciara falando que o País já 

contou com o Partido por tantos anos no poder e só houve destruição, e pede na 

condição de Vereador do PSB, que as pessoas escolham o segundo colocado para 

tirar o atual do poder. 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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