
 

 

Ata nº 042/2020 da Sessão Ordinária, realizada aos 10 (dez) 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. Jorge 

Recla, Vice-Presidência do Vereador Carlos Alberto e Secretariado pelo Sr. Vereador 

Jozail Fugulim (Jozail do Bombeiro). O Sr. Presidente convidou a Vereadora Jaciara 

Teixeira, 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, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles 

Moreira, 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° 394/2020, protocolizado sob o n° 000930/2020, datado de 09 

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

resposta das indicações de n°s 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 586, 

587, 588, 589, 590, 591, 592 e 593/2020, de autoria dos Vereadores: Ajalírio Caldeira, 

Antonio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda Mendonça, Francisco Amaro de A. 

Oliveira, Jerri Pereira, Jorge Recla, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. Leitura do 

expediente OF/PMSM/SMGAB N° 398/2020, protocolizado sob o n° 000929/2020, 

datado de 09 de Novembro  de 2020, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 

encaminha resposta das indicações de n°s 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 

603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, e 613/2020, de autoria dos 

Vereadores: Ajalírio Caldeira, Antonio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda 

Mendonça, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla, Jozail do Bombeiro e Paulo 

Chagas. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 409/2020, protocolizado sob o 

n° 000931/2020, datado de 09 de Novembro  de 2020, da Prefeitura Municipal de São 

Mateus, que encaminha Lei Sancionada n° 1.899/2020. Leitura do expediente LEI N° 

1.899/2020 que – “ESTABELECE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O 

EXERCÍCIO DE 2021”. PODER LEGISLATIVO: Leitura do expediente PROJETO DE 

LEI N° 099/2020 que – “INSTITUI NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES A 

PADRONIZAÇÃO DAS PLACAS INDICATIVAS DE NOMES DOS LOGRADOUROS 

PÚBLICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo, autoria: 

Vereadora Jaciara Teixeira. Leitura do expediente Lei N° 1.813/2020 que – “Dispõe 

sobre a realização de Seminário Antidrogas no início do ano letivo da rede municipal de 

ensino e dá outras providências”, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 

1.814/2020 que – “Dispõe sobre o descarte de medicamentos vencidos e dá outras 



providências, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.815/2020 que – 

“Dispõe sobre a reserva de 25% das vagas para graduados, sem títulos de 

especialização, em concurso público e processo seletivo no município de São Mateus, 

do Poder Legislativo”. Leitura do expediente Lei N° 1.816/2020 que – Dispõe sobre a 

disponibilização de cadeiras de rodas em todas as escolas da rede municipal de 

ensino, do Poder Legislativo.                                                                                                

Leitura do expediente Lei N° 1.817/2020 que – Autoriza o Executivo Municipal rever 

critérios para adição do composto de flúor na água destinada à rede do abastecimento 

público, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.818/2020 que – Dispõe 

sobre a obrigatoriedade das clínicas e residências geriátricas manterem em suas 

Unidades equipamentos destinados à oxigenoterapia contínua e seus complementos, 

do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.819/2020 que – Estabelece que 

sejam afixadas, na porta de entrada das salas de aula das escolas da rede municipal 

de ensino, cartaz contendo informações sobre a capacidade máxima de alunos 

permitidas nas mesmas, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.820/2020 

que – Dispõe sobre a obrigatoriedade e autorização da instalação em praças e parques 

públicos de brinquedos adaptados e equipamentos especialmente desenvolvidos para 

lazer e recreação de crianças portadoras de mobilidade reduzida e necessidades 

especiais, no âmbito do município de São Mateus e dá outras providências, do Poder 

Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.821/2020 que – Institui a Semana Municipal 

de Prevenção e combate à depressão no município de São Mateus-ES e dá outras 

providências, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.822/2020 que – 

Institui o Programa ‘Grafite é arte’, reconhecendo as práticas do grafite como 

manifestações artísticas de valor cultural, realizadas no sentido de valorizar o 

patrimônio público e de embelezar a paisagem urbana no município de São Mateus-

ES, e dá outras providências, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 

1.823/2020 que – Torna de utilidade pública o Centro Social Reconstruir a Vida do 

município de São Mateus/ES – CESREVI, do Poder Legislativo. Leitura do expediente 

Lei N° 1.824/2020 que – Dispõe sobre a destinação de 10% (dez por cento) do total de 

moradias populares de programas habitacionais públicos às mulheres vítimas de 

violência doméstica e as ofendidas por tentativa de crime de feminicídio do município 

de São Mateus e dá outras providências, do Poder Legislativo. Leitura do expediente 

Lei N° 1.825/2020 que – Dispõe sobre a obrigatoriedade, no município de São Mateus-

ES, da divulgação de informações sobre obras públicas municipais paralisadas, 

contando os motivos e tempo de interrupção, do Poder Legislativo. Leitura do 

expediente Lei N° 1.826/2020 que – Determina que as Unidades de Atendimento 

Público da administração municipal, disponibilizem dados biográficos dos respectivos 

patronos e dá outras providências, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 

1.827/2020 que – Dispõe sobre a proibição do uso de jaleco, pelos profissionais da 

saúde do quadro de funcionários do município, fora do ambiente de trabalho, do Poder 



Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.828/2020 que – Institui o programa 

“Educação para o Trânsito” como atividade extracurricular na Rede Municipal de 

Ensino, da pré-escola ao ensino fundamental, do Poder Legislativo. Leitura do 

expediente Lei N° 1.829/2020 que – Torna de utilidade pública a Associação de 

Moradores, Pequenos Produtores Rurais do Córrego da Estiva “Comunidade São 

Sebastião” e adjacências do município de São Mateus-ES, do Poder Legislativo. 

Leitura do expediente Lei N° 1.830/2020 que – Cria o “Programa de destinação e 

recolhimento de óleo vegetal” que é utilizado em residências, bares, hotéis e 

assemelhados existentes no município, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei 

N° 1.831/2020 que – Dispõe sobre a exigência do uso de calçamento permeável na 

construção de futuros loteamentos, condomínios e conjuntos habitacionais que forem 

implantados no município, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 

1.832/2020 que – Estabelece procedimentos para recolhimento e destinação de pneus 

inservíveis, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.833/2020 que – Torna 

obrigatória a manutenção de balança nos postos de venda de gás liquefeito de 

petróleo, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.834/2020 que – Dispõe 

sobre a remoção e recolocação de placas de propaganda fixadas em pontos de ônibus 

quando obstruírem a passagem de pessoas portadoras de deficiência, do Poder 

Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.835/2020 que – Dispõe sobre a criação do 

programa “adote uma nascente” no município de São Mateus-ES e dá outras 

providências, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.836/2020 que – 

Institui no calendário oficial do município de São Mateus/ES, o setembro amarelo e o 

dia municipal de prevenção ao suicídio, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei 

N° 1.837/2020 que – Dispõe sobre a obrigatoriedade dos proprietários ou condutores 

de cães a recolher dejeto por estes depositado em logradouro público, do Poder 

Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.838/2020 que – Estabelece a reserva de 

assentos preferenciais para idosos, gestantes, obesos, lactantes e pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida em terminais e pontos de parada de ônibus 

municipais, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.839/2020 que – 

Institui o dia do Fisioterapeuta/Terapeuta Ocupacional, a ser comemorado no dia 13 de 

Outubro e dá outras providências, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 

1.840/2020 que – Institui o Plano Municipal de Políticas Públicas de para com as 

juventudes e dá outras providências, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei 

N° 1.841/2020 que – Torna obrigatória medidas para desinfecção da areia existente em 

locais de recreação como creches, praças, parques, escolas, clubes recreativos, 

quadras de esporte e condomínios existentes no município, do Poder Legislativo. 

Leitura do expediente Lei N° 1.842/2020 que – Dá a atual Rua Projetada A, situada no 

Loteamento Solar, no bairro Aroeira, a denominação de “Rua Raphael Correa Lucas”, 

do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.843/2020 que – Dá a atual Rua 

Projetada B, situada no Loteamento Solar, no bairro Aroeira, a denominação de “Rua 



Adalberto da Cunha Junior”, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 

1.844/2020 que – Dá a atual Rua Projetada C, situada no Loteamento Solar, no bairro 

Aroeira, a denominação de “Rua Edilson Silva dos Santos”, do Poder Legislativo. 

Leitura do expediente Lei N° 1.845/2020 que – Dá a atual Rua Projetada D, situada no 

Loteamento Solar, no bairro Aroeira, a denominação de “Rua Peterson Partelli 

Guimarães”, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.846/2020 que – Dá a 

atual Rua Projetada E, situada no Loteamento Solar, no bairro Aroeira, a denominação 

de “Rua Romildo Coutinho”, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 

1.847/2020 que – Dá a atual Rua Projetada F, situada no Loteamento Solar, no bairro 

Aroeira, a denominação de “Rua Elan Sobral Flores”, do Poder Legislativo. Leitura do 

expediente Lei N° 1.848/2020 que – Dá a atual Rua Projetada G, situada no 

Loteamento Solar, no bairro Aroeira, a denominação de “Rua Natalina Gomes dos 

Santos”, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.849/2020 que – Dá a 

atual Rua Projetada H, situada no Loteamento Solar, no bairro Aroeira, a denominação 

de “Rua Josilda Alage”, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.850/2020 

que – Dá a atual Rua Projetada I, situada no Loteamento Solar, no bairro Aroeira, a 

denominação de “Rua Enaura Nogueira Rocha”, do Poder Legislativo. Leitura do 

expediente Lei N° 1.851/2020 que – Dá a atual Rua Projetada J, situada no 

Loteamento Solar, no bairro Aroeira, a denominação de “Rua Maria Lindaura Ramos”, 

do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.852/2020 que – Dá a atual Rua 

Projetada K, situada no Loteamento Solar, no bairro Aroeira, a denominação de “Rua 

Cilenio Guimarães Siqueira”, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 

1.853/2020 que – Dá a atual Rua Projetada M, situada no Loteamento Solar, no bairro 

Aroeira, a denominação de “Rua Maura Tavares Siqueira”, do Poder Legislativo. Leitura 

do expediente Lei N° 1.854/2020 que – Dá a atual Rua Projetada N, situada no 

Loteamento Solar, no bairro Aroeira, a denominação de “Rua Felismina Costa da Cruz”, 

do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.855/2020 que – Dá a atual Rua 

Projetada Ó, situada no Loteamento Solar, no bairro Aroeira, a denominação de “Rua 

Nazaro Ramos da Cruz”, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 

1.856/2020 que – Dá a atual Rua Projetada P, situada no Loteamento Solar, no bairro 

Aroeira, a denominação de “Rua Janete Ferreira Santos”, do Poder Legislativo. Leitura 

do expediente Lei N° 1.857/2020 que – Dá a atual Rua Projetada Q, situada no 

Loteamento Solar, no bairro Aroeira, a denominação de “Rua Valdinei Ribeiro de 

Souza”, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.858/2020 que – Dá a 

atual Rua Projetada R, situada no Loteamento Solar, no bairro Aroeira, a denominação 

de “Rua Idalina Maria da Silva”, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 

1.859/2020 que – Autoriza o transporte de animais domésticos no serviço de transporte 

coletivo de passageiros no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, do 

Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.860/2020 que – Dispõe sobre a 

denominação da quadra poliesportiva, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei 



N° 1.861/2020 que – Institui o Dia Municipal do Oncologista no município de São 

Mateus, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.862/2020 que – Institui o 

aplicativo família e aluno nas escolas como plataforma de acompanhamento de alunos 

do município de São Mateus e dá outras providências, do Poder Legislativo. Leitura do 

expediente Lei N° 1.863/2020 que – Dá a atual Rua Projetada, situada no bairro Pedra 

D’Água, a denominação de “Rua Adelina Serafim Nascimento”, do Poder Legislativo. 

Leitura do expediente Lei N° 1.864/2020 que – Dá a atual Rua Projetada, situada no 

bairro Pedra D’Água, a denominação de “Rua Rosicleia da Penha Giardina de Freitas 

Costa”, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.865/2020 que – Dá a atual 

Rua Projetada, situada no bairro Pedra D’Água, a denominação de “Rua Manoel 

Nascimento”, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.866/2020 que – Cria 

em nosso município o “Programa catador de material reciclável”, do Poder Legislativo. 

Leitura do expediente Lei N° 1.867/2020 que – Dispõe sobre a implementação de nova 

produção de merenda escolar na rede municipal de ensino destinada à redução de 

gordura e sódio, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.868/2020 que – 

dispõe sobre a presença de intérprete da língua brasileira de sinais em eventos oficiais 

promovidos pela Prefeitura e Câmara Municipal de São Mateus – ES, do Poder 

Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.869/2020 que – Dispõe sobre a realização 

do teste de acuidade auditiva (audiometria) para os alunos da rede municipal de 

ensino, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.870/2020 que – 

Disponibiliza o medicamento “piracetam” aos alunos da rede municipal de Ensino 

Fundamental portadores de dislexia, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 

1.871/2020 que – Inclui datas comemorativas de Educação Ambiental no calendário 

oficial do município, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.872/2020 que 

– Dispõe sobre a denominação da EMEF – Escola de Ensino Fundamental, localizada 

na comunidade de Córrego da Palmeira – km 47, distrito de Nestor Gomes, neste 

município de São Mateus, estado do Espirito Santo, do Poder Legislativo. Leitura do 

expediente Lei N° 1.873/2020 que – Dá a atual Rua Projetada situada no Loteamento 

Praia de Guriri, no bairro Guriri, a denominação de “Rua Arlindo Scalfoni”, do Poder 

Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.874/2020 que – Dispõe sobre a 

denominação da Unidade de Saúde do bairro Boa Vista, do Poder Legislativo. Leitura 

do expediente Lei N° 1.875/2020 que – Dá a atual Travessa B, situada no bairro 

Aviação, a denominação de “Rua Alberto Lopes de Jesus”, do Poder Legislativo. 

Leitura do expediente Lei N° 1.876/2020 que – Dá a atual praça, situada no 

Residencial Jacuí, a denominação de “Jeffersom Dimas Magalhães”, do Poder 

Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.877/2020 que – Proíbe o uso de “linha 

Chilena” ou de qualquer substância cortante nas linhas de empinar pipas e similares no 

município de São Mateus, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 

1.878/2020 que – dá a atual avenida projetada 01 (coletora), situada no loteamento 

residencial Jacuí II bairro Aviação, a denominação de “Avenida Lino Vicente da Silva”, 



do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.879/2020 que – Dá a atual rua 

projetada 1 situada no Loteamento Residencial Jacuí II, bairro Aviação, a denominação 

de “Rua Fabrício Alves Babilon Passos”, do Poder Legislativo. Leitura do expediente 

Lei N° 1.880/2020 que – dá a atual rua projetada 2 situada no loteamento residencial 

Jacuí II, bairro Aviação, a denominação de “Rua Vivaldo Alves Pereira”, do Poder 

Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.881/2020 que – dá a atual rua projetada 3, 

situada no loteamento residencial Jacuí II, bairro Aviação, a denominação de “Rua 

Richard Mirandola de Oliveira”, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 

1.882/2020 que – dá a atual rua projetada 4, situada no loteamento residencial Jacuí II, 

bairro aviação, a denominação de “Rua Paulo Sérgio Risso”, do Poder Legislativo. 

Leitura do expediente Lei N° 1.883/2020 que – dá a atual rua projetada 5, situada no 

loteamento residencial Jacuí II, bairro Aviação, a denominação de “Rua Arnoldo dos 

Santos”, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.884/2020 que – dá a 

atual rua projetada 6, situada no loteamento residencial Jacuí II, bairro Aviação, a 

denominação de “Rua marcos Antônio Vieira dos Santos Filho”, do Poder Legislativo. 

Leitura do expediente Lei N° 1.885/2020 que – dá a atual rua projetada 7, situada no 

loteamento residencial Jacuí II, bairro Aviação, a denominação de “rua Jorge Prando”, 

do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.886/2020 que – dá a atual rua 

projetada 8, situada no loteamento residencial Jacuí II, bairro Aviação, a denominação 

de “rua Avillar Pinha Carvalho”, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 

1.887/2020 que – dá a atual rua projetada 9, situada no loteamento residencial Jacuí II, 

bairro Aviação, a denominação de “rua Zenor dos Santos Martins”, do Poder 

Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.888/2020 que – dá a atual rua projetada 10, 

situada no loteamento residencial jacuí II, bairro Aviação, a denominação de “rua Zilda 

Pinheiro dos Santos”, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.889/2020 

que – dá a atual rua projetada 11, situada no loteamento residencial Jacuí II, bairro 

Aviação, a denominação de “rua Laudina Pereira de Sant’anna”, do Poder Legislativo. 

Leitura do expediente Lei N° 1.890/2020 que – dá a atual rua projetada 12, situada no 

loteamento residencial Jacuí II, bairro Aviação, a denominação de “rua  Mateus Batista 

dos Santos”, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.891/2020 que – dá a 

atual rua projetada 13, situada no loteamento residencial Jacuí II, bairro Aviação, a 

denominação de “rua Armando Vieira Muniz”, do Poder Legislativo. Leitura do 

expediente Lei N° 1.892/2020 que – dá a atual rua projetada 14, situada no loteamento 

residencial Jacuí II, bairro Aviação, a denominação de “rua Laudenir Soares 

Fernandes”, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.893/2020 que – dá a 

atual rua projetada 15, situada no loteamento residencial Jacuí II, bairro Aviação, a 

denominação de “rua Ulisses Maciel”, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei 

N° 1.894/2020 que – dá ao atual espaço livre uso público 02, no loteamento residencial 

Jacuí II, situado no bairro Aviação, a denominação de “praça Sebastião Nunes de 

Oliveira”, do Poder Legislativo. Leitura do expediente Lei N° 1.895/2020 que – dá ao 



atual espaço livre uso público 06, no loteamento residencial Jacuí II, situado no bairro 

viação, a denominação de “praça Genivaldo de Freitas Costa”, do Poder Legislativo. 

 

Leitura do expediente Lei N° 1.896/2020 que – Dispõe sobre a remoção de veículos 

abandonados ou estacionados em vias públicas do município em situação que 

caracterize seu abandono e dá outras providências, do Poder Legislativo. Leitura do 

expediente Lei N° 1.897/2020 que – dá a atual rua projetada, situada no bairro pedra 

d’água, a denominação de “rua Gelson Nunes Queiroz”, do Poder Legislativo. Leitura 

do expediente Lei N° 1.898/2020 que – Torna de utilidade pública a Associação de 

Pequenos Agricultores de São José da Barra Seca – APSJOBS, do Poder Legislativo. 

PROPOSIÇÕES: Indicações de nºs 614 e 615/2020 de autoria do Vereador Ajalirio 

Caldeira, que solicita: Extensão de rede elétrica com instalação de postes com 

luminárias na estrada de acesso à Comunidade Bom Jesus – Km 35, Distrito de Nestor 

Gomes e Extensão de rede elétrica com instalação de 02 (dois) postes com luminárias 

na Rua da Vila do Reinaldo Barbosa, situada em Vila Nova Aymorés – Km 35, Distrito 

de Nestor Gomes. Indicações de nºs 616 e 617/2020 de autoria do Vereador Antônio 

Luiz Cardoso, que solicita: Calçamento da Rua Brasília, situada no Bairro Novo 

Horizonte e Calçamento da Rua Belo Horizonte, situada no Bairro Ayrton Senna. 

Indicações de nºs 618 e 619/2020 de autoria do Vereador Aquiles, que solicita: Reitera 

a Indicação nº 088/2020, que diz respeito ao calçamento em torno do Centro de 

Educação Infantil Municipal Santo Antônio, situado na Avenida do Contorno, no 

Loteamento Caiçaras, Bairro Santo Antônio e Reitera a Indicação nº 067/2020, que diz 

respeito ao manilhamento e aterro do valão que corta as Ruas Lúcio da Hora (Rua 5) e 

Nair Mendonça, do Bairro Bonsucesso até o Bairro Morada do Lago. Indicações de 

nºs 620 e 621/2020 de autoria do Vereador Carlos Alberto, que solicita: Fiscalização 

das marquises dos prédios localizados no centro da Cidade de São Mateus e Envie, a 

este Poder Legislativo, Projeto de Lei criando a zona de expansão urbana especial na 

Rodovia ES-010, sentido Mariricu – Barra Nova. Indicações de nºs 622 e 623/2020 de 

autoria do Vereador Doda Mendonça, que solicita: Instalação de ponto de apoio da 

saúde na Comunidade Morro da Arara, para atender os moradores da região e 

Ampliação e reforma da Escola Pluridocente Municipal ‘Dilô Barbosa’, situada na 

Rodovia São Mateus à Boa Esperança. Indicações de nº 624 e 625/2020 de autoria 

da Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Criação de linha de ônibus do Bairro 

Liberdade para Guriri e vice-versa e Cessão do coreto da Praça Mesquita Neto à 

Associação de Artesãos e Artesãs para que mantenham uma feira de artesanato 

permanente no Centro da cidade. Indicações de nºs 626 e 627/2020 de autoria do 

Vereador Jerri Pereira, que solicita: Reitera a Indicação nº 352/2020, que diz respeito 

ao término do acesso à ponte, situada na estrada que dá acesso ao balneário de guriri 

(na altura da estação SM-8), município de São Mateus/ES e Aquisição de área de terra 

na Comunidade Vargem Grande – Rio Preto, para construção de Centro de Vivência. 



Indicações de nºs 628 e 629/2020 de autoria do Vereador Jorge Recla, que solicita: 

Regularização fundiária do Bairro Aroeira, Município de São Mateus/ES e Instalação de 

placas indicativas, contendo o nome e CEP, nas ruas e avenidas dos Bairros Aroeira e 

Colina. Indicações de nºs 630 e 631/2020 de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, 

que solicita: Viabilizar a sinalização vertical e horizontal das ruas e avenidas do Bairro 

Boa Vista e Instalação de redutor de velocidade na Avenida Amocim Leite, no Bairro 

Aviação (nas proximidades da entrada principal da Escola Master). Indicações de nºs 

632 e 633/2020 de autoria do Vereador Paulo Chagas, que solicita: Aquisição de área 

de terra no Bairro Vila Nova para construção de centro de vivência e Aquisição de 

ônibus especialmente adaptado para funcionamento do CRAS Itinerante, para atender 

as comunidades rurais e, em especial, o Distrito de Nestor Gomes.DIVERSOS: Leitura 

do expediente OFÍCIO N° 1605/2020/GIGOV/VT da Gerência Executiva de Governo 

protocolizado sob o n° 000914/2020, com o assunto: Crédito de Recursos Financeiros 

– Orçamento Geral da União. “Sr. Presidente, 1. Notificamos a V.Exa. o crédito de 

recursos financeiros, sob bloqueio, em 29/10/2020, no valor de R$ 52.447,57 

(cinquenta e dois  mil e quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete 

centavos), na conta vinculada ao Contrato de Repasse n° 825861/2015 – Operação 

1028274-70, firmado com Fundo Municipal de Saúde de São Mateus, assinado em 

31/12/2015, no âmbito do Programa Aperfeiçoamento do SUS, sob a gestão do 

Ministério da Saúde, que tem por objeto “Ampliação de Unidade de Atenção 

Especializada em Saúde”.2. Informamos que o valor de Contrapartida deverá ser 

depositado na Conta Vinculada de acordo com o Cronograma Desembolso”. O Sr. 

Presidente passa para o GRANDE EXPEDIENTE: Fazendo o uso da Tribuna, o 

Vereador Ajalírio Caldeira pede licença das formalidades e fala sobre a aproximação 

das eleições, estando preocupado com a cidade. Fala que seu lema durante o 

mandato é defender os interesses da população Mateense e principalmente do interior, 

onde é sua Região. Comenta que são pessoas que muito produzem, em um Município 

onde há uma atividade econômica muito grande, e faz uma alerta, para que no dia da 

eleição as pessoas se preocupem com o novo mandato de 2021, onde a Cidade se 

encontra destruída. O Vereador pede para que escolham o melhor para a cidade. O Sr. 

Presidente instrui aos nobres Pares candidatos ao próximo pleito, para que não façam 

Campanha Eleitoral em uso da Tribuna. Dando sequência, o Vereador Jerri Pereira faz 

pronunciamento sobre o mandato de 2017, destacando que aprendeu muito com os 

Vereadores, e que na caminhada conseguiram vitórias e derrotas, levando assim seu 

mandato. Também deixa seu agradecimento aos funcionários e os Vereadores e fala 

sobre suas indicações ao decorrer dos anos, onde buscou melhorias para os Bairros 

de São Mateus, além de seus Requerimentos, Moções, Projetos, sendo todos 

aprovados por unanimidade. Jerri explica que no Legislativo não existe oposição, mas 

existem 11 (onze) parlamentares coerentes com sua postura e condutas, e sempre que 

existirem Projetos de benefício para a população, jamais a Câmara se omitirá ou 



deixará de votar. Ele explica sobre seus votos contrários quando achou que não era 

viável para o Município e para a população. Termina agradecendo a todos e propõe 

que escolham bons representantes para a Cidade. Em ato contínuo, o Vereador 

Temperinho cumprimenta todos em nome do Presidente e fala das pessoas que estão 

indo para as redes sociais falando que os 06 (seis) Vereadores engessaram a atual 

Administração, sendo que todos os benefícios para a população, os Vereadores 

votaram em tempo recorde. E que todas as taxas que continham intuito de aumento, 

foram negadas, pois não considera correto em uma Pandemia mundial quererem 

aumentar valores para prejudicar a população. Temperinho expõe que, em 04 anos, 

nenhuma Empresa se alocou para São Mateus pela instabilidade instituída pelo 

Executivo. Alega que não é contra festas, mas antes disso tem que haver saúde, 

educação, segurança, lazer. Propõe para que a população mude e votem na mudança, 

pois São Mateus precisa do melhor. Em sequência, o Vereador Aquiles deseja que 

todos que irão exercer a cidadania, que se dediquem para eleger seu representante, e 

deseja boa sorte aos Vereadores que concorrem às eleições, e que o Município possa 

em 2021 (dois mil e vinte e um) ter representantes que olhem para São Mateus e faça 

um papel transparente. Em ato contínuo, com a palavra do Vereador Francisco Amaro 

que fala sobre a importância de relembrar o início do seu mandato, em meio a 

planejamentos, compromissos, realizações, debates, mas sempre buscando fazer com 

ética e comprometimento com o que defende e acha que é correto no mandato. 

Agradece de forma carinhosa o Executivo que em inúmeras vezes conseguiu levar 

melhorias para algumas comunidades e construindo coisas que melhoraram a vida das 

pessoas. Ele fala que exerceu o mandato com muita honestidade, que é seu dever, 

respeitando quem o elegeu e honrando quem o honrou. Amaro fala que torce pelo êxito 

de cada um, apesar da dificuldade na candidatura e agradece cada pessoa que tenha 

acreditado em sua pessoa enquanto cidadão e Parlamentar. Em ato contínuo, com a 

palavra do Vereador Jozail do Bombeiro, que de forma carinhosa agradece quem o 

acompanhou neste mandato. Ele pede para que a população, atenta, olhe as 

propostas dos candidatos e possam ver quem tem mais condições de reconstruir a 

cidade. Ele pede discernimento para cada eleitor para que sejam orientados na hora do 

voto, para que o Município volte a crescer. Em seguida, o Vereador Carlos Alberto 

destaca que não foi candidato a Vereador para ser candidato a deputado em 2022 

(dois mil e vinte e dois), e que mesmo não sendo candidato, jamais deixaria suas 

obrigações e deveres como cidadão de chamar atenção da população para o dia das 

eleições, e alega que sente tristeza quando vê o Prefeito, em suas falas, usando o 

argumento de não fazer nada por São Mateus porque a Câmara não o deixa trabalhar, 

sendo que existem várias emendas para várias melhorias na Cidade. Então, ele pede 

para que o eleitor vote em outros candidatos para dias melhores na cidade, para 

geração de emprego e renda e que possam oferecer saúde e educação de qualidade, 

porque o Prefeito atual não tem capacidade, honestidade para conduzir a cidade. Ele 



termina desejando aos candidatos que volte à Casa Legislativa quem realmente 

merecer. Em seguida o Presidente pede ao Vice para que assuma os trabalhos 

enquanto faz pronunciamento. O Vereador Jorge Recla com uso da palavra diz ao 

eleitor Mateense para aproveitar a oportunidade das eleições para decidir o futuro da 

cidade. E para geração de emprego, investimentos e desenvolvimento, é importante 

que votem com consciência em quem administrará a cidade. Ele deseja sorte a todos 

os candidatos e finaliza falando que sairá de cabeça erguida por ter cumprido seu 

papel em seu mandato. 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 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 

623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632 e 633/2020. EM VOTAÇÃO: 

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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