
Ata nº 041/2020 da Sessão Ordinária, realizada aos 03 (três) dias do mês de 

novembro 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. Vereador  

Jorge Luiz Recla de Jesus (Jorge Recla), e Secretariado pelo Sr. Vereador Jozail 

Fugulim (Jozail do Bombeiro). O Sr. Presidente convidou o Vereador Ajalírio para que 

efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: Em ato 

contínuo, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que efetuasse a chamada dos Srs. 

Vereadores, para verificação do Quórum legal, que responderam presente 10 (dez) 

Srs. Vereadores: Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda Mendonça, 

Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla, Jozail 

do Bombeiro, Paulo Chagas com exceção do Vereador Antônio Luiz Cardoso que teve 

sua ausência justificada. Em ato contínuo o Sr. Presidente solicitou ao Secretário que 

procedesse com a leitura dos expedientes, que constou o seguinte: PODER 

LEGISLATIVO: Indicações de nºs 594 e 595/2020 de autoria do Vereador Ajalirio 

Caldeira, que solicita: Encascalhamento da ladeira localizada na estrada que liga o 

Assentamento Joeirana ao Km 42 da Rodovia Miguel Curry Caneiro, Distrito de Nestor 

Gomes; Extensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias no trecho 

compreendido entre a Comunidade Km 13 e o Condomínio Residencial Vaversa, na 

Rodovia Miguel Curry Carneiro, Distrito de Nestor Gomes. Indicações de nºs 596 e 

597/2020 de autoria do Vereador Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Reitera a 

Indicação nº 149/2020, Que diz respeito à capina e limpeza das ruas do Bairro Porto e 

Vila Maruim; Reitera a Indicação nº 303/2020, Que diz respeito à aquisição de terreno 

no Bairro Porto para construção de prédio para instalação do CEIM Nossa Senhora 

Aparecida do Bairro Porto, Município de São Mateus/ES. Ainda na leitura da pauta o 

Vereador Antônio Luiz Cardoso compareceu ao plenário para dar continuidade à 

sessão. Indicações de nºs 598 e 599/2020 de autoria do Vereador Aquiles, que 

solicita: Construção de sistema de drenagem pluvial nas ruas nove e doze, situadas no 

Bairro Ayrton Senna; Intensificar as ações do carro fumacê no Bairro Bonsucesso e 

adjacências. Indicações de nºs 600 e 601/2020 de autoria do Vereador Carlos Alberto, 

que solicita: Reitera a Indicação nº 343/2020, para que seja procedido um estudo junto 

a Secretaria Municipal de Saúde com o objetivo de implantar no município de São 

Mateus um Centro de Controle de Zoonoses; Reitera a Indicação nº 344/2020, para 

que proceda um estudo onde possa firmar convênios com clínicas veterinárias do 

município de São Mateus possibilitando atendimentos médico-veterinário grátis aos 

animais de famílias sem recursos para custear uma clínica particular. Indicações de 

nºs 602 e 603/2020 de autoria do Vereador Doda Mendonça, que solicita: Disponibilizar 

02 (dois) servidores da Guarda Patrimonial para vigilância diurna na unidade de saúde 

da Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas; Capina e limpeza, por meio de 

mutirão, das ruas e avenidas da Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas. 



Indicações de nºs 604 e 605/2020 de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira, que 

solicita: Pavimentação da Rua Alberto Sartório no Bairro Litorâneo; Notificar a Viação 

São Gabriel para que faça a divulgação, nos seus veículos, da Lei Municipal Nº 

1.687/2018 que criou a parada segura para mulheres e idosos. Indicações de nºs 606 

e 607/2020 de autoria do vereador Jerri Pereira, que solicita: Mudança do ponto de 

captação da água que abastece o Município de São Mateus; Interceda aos 

proprietários de postos de combustíveis, no Município de São Mateus-ES, para que 

comercializem o Gás Natural Veicular (GNV). Indicações de nºs 608 e 609/2020 de 

autoria do Vereador Jorge Recla, que solicita: Regularização Fundiária do Bairro Vila 

Nova Construção de praça com playground no Bairro Vila Verde (na área de terra da 

municipalidade localizada nas proximidades do campo de futebol). Indicações nºs 610 

e 611/2020 de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, que solicita: Capina, limpeza e 

retirada de entulhos das ruas e avenidas do Bairro SEAC; Retirada da areia da ciclovia 

situada na Avenida João XXIII. Indicações nºs 612 e 613/2020 de autoria do vereador 

Paulo Chagas, que solicita: Elaboração de projeto para implantação de saneamento 

básico na Rua Maria Preta, localizada em Nestor Gomes; Instalação de wifi-zone 

(internet sem fio e gratuita) nas Praças do Município. GRANDE EXPEDIENTE: Não 

havendo nenhum inscrito o Sr Presidente falou rapidamente sobre a entrevista que 

aconteceu na rádio, onde a Câmara foi citada pelo Prefeito Daniel alegando que esta 

Casa de Leis impediu-o de trabalhar. O Sr Presidente nega qualquer impedimento que 

viesse afetar a população de São Mateus. O Sr Presidente relembra o empréstimo de 

R$ 100.000.000,00 (cem milhões) que o Executivo pretendia realizar com anuência dos 

vereadores, mas foi rejeitado por falta de informações relevantes como carência, juros, 

impactos financeiros, etc. Destacou que os vereadores Ajalírio, Antônio Luiz Cardoso, 

Aquiles, Carlos Alberto, Jaciara, Jerri Pereira e Jozail do Bombeiro votaram contrário 

ao projeto. Rejeitaram ainda o aumento do IPTU, aumento na conta de luz, aumento do 

ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), ambos enviados pelo Poder 

Executivo. O Sr Presidente afirma que os 96.000.000,00 (noventa e seis milhões) 

gastos em festas poderiam ser revertidos em prol das necessidades da população. 

Recordou ainda os projetos de relevância para o município, onde a Câmara votou 

favorável para beneficiar a população como doação da área de terra para dobrar a 

capacidade da Oxford, para dobrar a capacidade de emprego, revisão do PDM (Plano 

Diretor Municipal) de Urussuquara, onde se instalará o Petrocity, votaram em tempo 

recorde. ORDEM DO DIA: Em ato contínuo o Sr. Presidente sugeriu a discussão e 

votação das Indicações de nºs 594, 595, 596, 597, 598, 599, 601, 602, 603, 604, 605, 

606, 607, 608, 609, 610, 611, 612 e 613/2020. Sendo estas aprovadas por 

unanimidade. Discussão e votação em Turno Único, do PROJETO DE LEI N° 

050/2020 que – “INSTITUI O DIA MUNICIPAL DO TAXISTA E MOTOTAXISTA NO 

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES”, do Poder Legislativo, de autoria do 

Vereador: Jorge Recla, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça, 



Direitos Humanos, Cidadania e Redação. O Sr Presidente destaca que este projeto 

tem por objetivo reconhecer todo o trabalho prestado por esses profissionais que lidam 

diretamente com pessoas, além de contribuir para a geração de emprego e renda no 

município de São Mateus. A data a ser celebrada será 25/07 (vinte e cinco de julho). O 

projeto foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação em Turno Único, do 

PROJETO DE LEI N° 051/2020 que – “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DO CEIM 

– CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL”, do Poder Legislativo, de autoria 

do Vereador: Jorge Recla, com parecer favorável da Comissão de Constituição, 

Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. A Vereadora Jaciara faz uso da fala 

para informar que irá se abster da votação pois não tinha conhecimento do projeto, já 

que este só havia passado pela Comissão de Constituição e Justiça, e lembrou de um 

projeto parecido onde depois de votado, tiveram problema com a comunidade por não 

ter chamado os moradores do bairro para a discussão. Em seguida o Vereador Amaro 

parabenizou a Vereadora Jaciara pela sua fala, defendendo a discussão com a 

comunidade antes da mudança de nome da instituição. Por isso ele também anuncia 

que irá se abster do voto. O Sr Presidente apresenta sua justificativa colocando em 

evidência a história do senhor Antônio Rezador, como era conhecido, fundador da 

Igreja Católica no Bairro Aroeira, da Associação de Moradores, e sempre defensor da 

educação. Lutou pela construção da creche no Bairro. O Sr Presidente lamenta as 

abstenções do voto e aprova o projeto por unanimidade, com exceção dos que se 

abstiveram. Discussão e votação em Turno Único, do PROJETO DE LEI N° 053/2020 

que – “INSTITUI O DIA MUNICIPAL DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA 

PÚBLICA E PRIVADA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES”, do Poder 

Legislativo, de autoria do Vereador: Jorge Recla, com parecer favorável da Comissão 

de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. O Sr Presidente 

reforça a importância do trabalho desses profissionais para a segurança e zelo, seja na 

área pública ou privada, colocando suas vidas em risco para manutenção da paz. A 

data celebrada será no dia 20/06 (vinte de junho). Projeto aprovado por unanimidade. 

O Sr Presidente sugere que os projetos do Vereador Amaro sejam discutidos e votados 

em bloco, pois se tratam de denominação de ruas no Bairro Urussuquara. São eles: 

PROJETOS DE LEI N°S 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 

076, 077, 078, 079, 080, 081/2020. O Vereador Amaro justifica que foi realizado um 

mapa pelo Zé Luis (presidente da associação) com parte dos moradores e associação, 

solicitando que fosse realizado um estudo para realização de projeto que denominasse 

os nomes das ruas do Bairro Urussuquara. Os projetos foram aprovados por 

unanimidade. O Sr Presidente sugere que os projetos do Vereador Jozail do Bombeiro 

sejam discutidos e votados em bloco, pois se tratam de denominação de ruas. São 

eles: PROJETOS DE LEI N°S 086, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 

094 e 095/2020. Os projetos foram aprovados 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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