Ata nº 046/2020 da Sessão Ordinária, realizada aos 08 (oito) dias do mês de
dezembro 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
Aquiles Moreira. O Sr. Presidente comunicou que o Vereados Jozail Fugulim se
encontra com o Covid 19 mas passa bem informou ainda sobre o falecimento do Pai do
Vereador Jerri Pereira, da Senhora Branca moradora do Zumbi dos Palmares e do
senhor Antônio Cordeiro, solicitando a todos que fosse feito 1 (um) minuto de silencio,
convidou o Vereador Ajalirio Caldeira, 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 09 (nove) Srs. Vereadores: Ajalírio Caldeira,
Antônio Luiz Cardoso, Aquiles Moreira, Carlos Alberto, Doda Mendonça, Francisco
Amaro de Alencar Oliveira, 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 LEGISLATIVO: Leitura do
expediente oficio protocolado sob o n° 1001/20220 de autoria do Vereador Francisco
Amaro de A. Oliveira, que encaminha atestado médico, a fim de que seja abonada a
sua ausência na Sessão Ordinária do dia 01/12/2020. Leitura do expediente oficio
protocolado sob o n° 1016/20220 de autoria do Vereador Jorge Recla, solicitando
espaço na segunda parte do pequeno expediente, para que o Sr. Eliézer Nardoto Historiador, possa fazer uso da Tribuna Popular para proferir pronunciamentos de
“Agradecimentos ao Poder Legislativo”. PROPOSIÇÕES: Moção de nº 024/2020 de
autoria do Vereador Carlos Alberto e Demais vereadores, que solicita: VOTO DE
PESAR aos familiares do Senhor JUAREZ PEREIRA, em virtude do seu falecimento
ocorrido no dia 04 de dezembro do corrente ano. Na primeira parte do pequeno
expediente o Sr. Presidente Convida o Sr. Eliezer Nardoto Historiado de São Mateus
que cumprimenta a mesa, os Vereadores e público que acompanha pelas redes
sociais, agradece aos nobres vereadores que sempre o trataram com grande apreço, e
veio fazer uma Homenagem , dizendo que esse ano a câmara Encerrar a legislatura e
que não festeja o retorno de nenhum vereador desse pleito, e que esta muito
agradecido pelo serviço dessa câmara prestado a população sendo assertiva em todas
as decisões, tecendo uma opinião como cidadão que a câmara deveria exercer o seu
papel integralmente dizendo que a mídia dos Fakes venceu a mídia da verdade, porem
os vereadores exerceram o seu melhor. Mesmo não estando na Ata o Presidente
Concedeu fala o Vereador Eleito Carlinhos Simião para fazer uso da palavra, diz que
esta com muita alegria no retorno ao plenário e com muita vontade de trabalhar, com o

eslogam de campanha “Sempre votando os melhores projetos para São Mateus” vai
procurar trabalhar junto com o executivo para engrandecer a nossa cidade dizendo que
e uma grande responsabilidade retornar para essa casa de Leis, dizendo que os
vereadores atuais fizeram um bom trabalho dando uma margem boa para o prefeito
trabalhar e que a frase que o prefeito não trabalhou por que os vereadores não
deixaram e mentira. O Sr. Presidente disse que espera que esse segundo mandato do
Executivo seja inédito pois sempre o segunda mandato e pior do que o primeiro e que
ele quebre essa escrita, e que o Legislativo seja independente e não uma extensão do
Executivo acreditando que essa nova câmara fara um bom trabalho. GRANDE
EXPEDIENTE: Com a palavra do Vereador Carlos Alberto, que cumprimenta a mesa,
os Vereadores e público que acompanha pelas redes sociais. Começa falando que fica
muito feliz em ver Carlinhos Simião nessa Câmara novamente, dizendo que a tarefe de
um vereador não e fácil ainda mais quando se tem um prefeito que não ajuda, estão
dizendo nas redes sociais que eu decai de vereador para dono de Buteco, dizendo eu
ser dono de Buteco e uma honra e que não e demérito para ninguém, Sugeriu que no
próxima sessão fosse feito um mutirão para discutir alguns projetos e que iria retirar 2
projetos de sua autoria o primeiro seria o projeto que proíbe a ideologia de gêneros nas
escolas publicas e que conversou com alguns Juristas e que entendem que a matéria e
inconstitucional e o outro projeto que criava o parâmetro de 12 km tendo a prefeitura
como ponto para monocultura de Eucalipto sendo que a câmara não pode legislar esse
projeto. Em ato continuo com a palavra o Vereador Amaro, que cumprimenta todos e
fala cumprimentou o Vereador Jerri pela perda do seu pai, falou também de algo que
voltou a acontecer no nosso município, a apreensão de motos e veículos de uma forma
vergonhosa passado por uma lei municipal, deixando a entender que e para beneficial
algumas pessoas tipo donos de pátios e guinchos fora o constrangimento do
proprietário do veiculo, sendo que não era para esta acontecendo, pois nenhum
governo tem o poder de confiscar um bem seu para poder receber uma divida. Pode
sim multar e não confiscar. Concedeu uma pare para o Vereador Aquiles dizendo que
fica surpreso, pois o município de São Mateus precisa municipalizar, pois o trânsito
hoje não existe placa de nada e precisamos saber o motivo pelo que não municipaliza
o transito de São Mateus. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente submeteu a Discussão e
votação Moção n° 024/2020, de autoria do Vereador Carlos Alberto, que discutiu
dizendo que passou por uma situação similar com a perda do seu a 14 anos atrás,
onde fez leitura da justificativa da moção, e que lamenta o falecimento da pessoa
supracitada na moção e que não tinha tempo ruim para o Sr. Juarez. EM VOTAÇÃO:
Aprovadas por unanimidade. COMUNICADO DE LIDERANÇA: Não temos. 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.

JORGE LUIZ RECLA DE JESUS
Presidente

JOZAIL FUGULIM
1° Secretário

CARLOS ALBERTO GOMES ALVES
Vice-Presidente

AQUILES MOREIRA DA SILVA
2° Secretário

