
0184 

 

0Ata nº 018/2017 da Sessão Ordinária, realizada aos 04 (quatro) dias do mês de 
abril de 2017 (dois mil e dezessete), às 18:00 (dezoito) horas. Reuniu-se na Câmara 
Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo, na sede da Câmara, sob a 
Presidência do Vereador Sr Carlos Alberto Gomes Alves, e Secretariado pelo 
Vereador Sr Ajalírio Caldeira Varges. DO PEQUENO EXPEDIENTE: A seguir o Sr 
Presidente fez a abertura da Sessão e após as formalidades regimentais, solicitou 
ao Sr Secretário que efetuasse a chamada dos Srs. Vereadores, para verificação do 
Quorum legal, responderam presente os 11 (onze) Srs. Vereadores: Ajalírio 
Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Francisco Amaro, Jaciara 
Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla, Doda Mendonça, Jozail Fugulim, e Paulo 
Chagas. Assim constatado, o Sr Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que 
procedesse a leitura dos expedientes que constou o seguinte: PODER EXECUTIVO: 
Expediente OF/PMSM/SMGAB N° 183/2017, protocolizado sob o n° 000446/2017, 
da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha o Decreto n° 8.738/2017. 
Decreto n° 8.738/2017, que “Abre Crédito adicional Suplementar da Câmara 
Municipal de Vereadores, de São Mateus e dá outras providencias”. Expediente 
OF/PMSM/SMGAB N° 182/2017, protocolizado sob o n° 000447/2017, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha Lei n° 1.597/2017. Lei n° 1.597/2017, que 
“Autoriza a Contratação Temporária para execução dos Serviços Vinculados ao 
Sistema Único de Assistência Social no Município de São Mateus/ES e dá outras 
providências”. Expediente OF/PMSM/SMGAB N° 177/2017, protocolizado sob o n° 
000448/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta de 
Indicação n° 061/2017, de autoria do Vereador Ajalirio Caldeira. Expediente 
OF/PMSM/SMGAB N° 178/2017, protocolizado sob o n° 000449/2017, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta de Indicação n° 093/2017, de 
autoria dos Vereadores Jorge Recla e Jozail Fugulim. Expediente 
OF/PMSM/SMGAB N° 179/2017, protocolizado sob o n° 000450/2017, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta de Indicação n° 078/2017, de 
autoria do Vereador Doda Mendonça. Expediente OF/PMSM/SMGAB N° 175/2017, 
protocolizado sob o n° 000451/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha Resposta de Indicações n° 028, 045 e 052/2017, de autoria dos 
Vereadores Jaciara Teixeira, Jerri Pereira e Carlos Alberto Gomes Alves. Expediente 
OF/PMSM/SMGAB N° 176/2017, protocolizado sob o n° 000452/2017, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta de Indicação n° 114/2017, de 
autoria do Vereador Paulo Chagas. Expediente OF/PMSM/SMGAB N° 171/2017, 
protocolizado sob o n° 000453/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha Resposta de Requerimento n° 003/2017, de autoria dos Vereadores 
Jorge Recla, Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto Gomes 
Alves, Jerri Pereira, Doda Mendonça e Jozail Fugulim. PODER LEGISLATIVO: 
Expediente protocolizado sob o nº 000436/2017, de autoria do Vereador Aquiles 
Moreira da Silva, solicitando que seja concedido espaço no horário da Segunda 
Parte do Pequeno Expediente a fim de que o Sr. Sebastião Coelho, Gerente Geral 
da Agencia Banco do Brasil de São Mateus – ES, possa fazer o uso da Tribuna para 
proferir pronunciamento com relação à participação do Banco do Brasil no Estado do 
Espírito Santo (100 anos do Banco do Brasil no Estado), razão pela qual torna-se 
plenamente justa a presente solicitação. DIVERSOS: Proposições sujeitas à 
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DISCUSSÃO e VOTAÇÃO: Indicações nºs 222 e 223/2017 de autoria do vereador 
Sr. Ajalirio Caldeira, que solicita: Compactação com solo brita nas ladeiras situadas 
na estrada da Comunidade Córrego da Úrsula – Km 28 (de acesso à Rodovia BR 
381), Distrito de Nestor Gomes e Extensão de rede elétrica com instalação de 
postes com luminárias na Rodovia BR 381, do Km 37 ao km 41. Indicações nºs 224 
e 225/2017 de autoria do vereador Sr. Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Limpeza 
da escadaria situada no final da Rua Sabiás (que dá acesso à fonte de água), no 
Bairro Carapina e Reforma e revitalização da Praça Vereador Luiz Barbosa dos 
Santos, situada no Bairro Cacique. Indicações nºs 226 e 227/2017 de autoria do 
vereador Sr. Aquiles, que solicita: Substituição das lâmpadas queimadas na Praça 
Honorato Gomes dos Santos, na Comunidade Vargem Grande – Rio Preto e 
Substituição das lâmpadas queimadas, bem como colocação de lâmpadas nos 
postes remanescentes, nas ruas e avenidas situadas no Bairro Morada do Lago. 
Indicações nºs 228 e 229/2017 de autoria do Vereador Sr. Carlos Alberto, que 
solicita: Reforma do prédio do Pronto Atendimento Municipal situado no Bairro Boa 
Vista e Conclusão do calçamento da Avenida Oceano Atlântico, lado norte, no Bairro 
Guriri (no trecho compreendido entre as Avenidas Espera Feliz e Nafice Alhakim 
Ribeiro). Indicação nº 230 de autoria do Vereador Sr. Doda Mendonça, que solicita: 
Construção de redutor de velocidade na Rodovia São Mateus à Boa Esperança, na 
altura da Comunidade Dilô Barbosa (em frente à Empresa AGC Frutas). Indicação 
nº 231 e 232/2017 de autoria do vereador Sr. Francisco Amaro, que solicita: 
Realização de estudo geológico para perfuração de poços artesianos em áreas 
estratégicas do município, para prevenção de possível salinização do rio Cricaré e 
Proponha aos Prefeitos do extremo norte capixaba a realização de consórcio para 
construção de aterro sanitário para o descarte do lixo coletado pelos municípios do 
norte do Estado. Indicações nºs 233 e 234/2017 de autoria da vereadora Sra. 
Jaciara Teixeira, que solicita: Instalação de placas de sinalização antes do semáforo 
da Rodovia Othovarino Duarte Santos, próximo ao Centro de Vivência Amélia Boroto 
e na interseção da Rua Clemente Sartório com a Rua João Evangelista e Determine 
que a concessionária do transporte coletivo urbano – Viação São Gabriel crie linha 
de ônibus do Bairro Liberdade para Guriri e vice-versa. Indicações nºs 235 e 
236/2017 de autoria do vereador Sr. Jerri Pereira, que solicita: Construção de uma 
Unidade de Saúde na Comunidade de Campo Grande, Distrito de Nativo e Reforma 
e ampliação da EPM Campo Grande de baixo, Distrito de Nativo de Barra Nova. 
Indicação nº 237/2017 de autoria do vereador Sr. Jorge Recla, que solicita: 
Construção de aproximadamente 250m. (duzentos e cinquenta metros) de rede de 
esgoto na Avenida Vitória, situada no Bairro Vila Nova. Indicação nº 238/2017 de 
autoria dos vereadores Srs. Jorge Recla e Doda Mendença, que solicitam: 
Perfuração de poço artesiano na Comunidade São Jorge, situada na Rodovia São 
Mateus à Boa Esperança. Indicação nºs 239/2017 de autoria do vereador Sr. Jozail 
Fugulim, que solicita: Aquisição ou desapropriação de área de terra, de propriedade 
da Empresa Fibria, situada na Avenida Dom José Dalvit, no Bairro Santo Antônio 
(logo após o laboratório maia), para construção de variante com faixa de 
desaceleração e parada de ônibus e Reabertura. Indicações nºs 241 e 242/2017 de 
autoria do vereador Sr. Paulo Chagas, que solicita: Reabertura e calçamento das 
Ruas 5 e 6, situadas no bairro Cacique e Substituição das lâmpadas queimadas, 
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bem como colocação de lâmpadas nos postes remanescentes, nas ruas e avenidas 
situadas no Distrito Nestor Gomes – Km 41 e Sinalização da Rodovia ES-356 que 
interliga o Distrito Nestor Gomes ao município de Jaguaré. Requerimento nº 
042/2017 de autoria do vereador Sr. Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Envie a esta 
Casa de Leis relação nominal de todas as pessoas nomeadas na Prefeitura 
Municipal de São Mateus, a partir do dia 02 de janeiro de 2017 até a presente data. 
Requerimento nº 043/2017 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto, que solicita: 
Apoio ao Encontro Nacional dos Motociclistas, de acordo com a Lei n° 1.590/2016 – 
que “Estima a receita e fixa a despesa do município de São Mateus, para o exercício 
financeiro de 2017”. Requerimento nº 044/2017 de autoria da vereadora Sra. 
Jaciara Teixeira, que solicita: Transferência de recursos para o CEFORMA (Centro 
de Formação Olinda), de acordo com a Lei n° 1.590/2016 – que “Estima a receita e 
fixa a despesa do município de São Mateus, para o exercício financeiro de 2017”. 
Requerimento nº 045/2017 de autoria do vereador Sr. Jerry Pereira, que solicita: 
Calçamento da Rua Ouro, situada no Loteamento Jardim Bom Gosto, no Bairro 
Carapina, de acordo com a Lei n° 1.590/2016 – que “Estima a receita e fixa a 
despesa do município de São Mateus, para o exercício financeiro de 2017”. 
Requerimento nº 046/2017 de autoria do vereador Sr. Jorge Recla, que solicita: 
Envie a esta Casa de Leis relação das pessoas contempladas com concessões de 
serviços de táxi, contendo: nome completo; endereço residencial; CPF; data de 
concessão; modelo, placa e ano de fabricação dos veículos; local de atuação de 
cada taxista e quais os critérios para concessão. Requerimento nº 047/2017 de 
autoria do vereador Sr. Jozail Fugulim, que solicita: Reforma e ampliação do abrigo 
da Casa Lar e Casa de Passagem, de acordo com a Lei n° 1.590/2016 – que 
“Estima a receita e fixa a despesa do município de São Mateus, para o exercício 
financeiro de 2017”. Moção nº 006/2017 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto, 
que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao Pastor MÁRIO SÉRGIO SILVA, 
pelos 25 anos de sacerdócio completados no ano de 2016. Moção nº 007/2017 de 
autoria da vereadora Sra. Jaciara Teixeira, que solicita: VOTO DE 
CONGRATULAÇÃO ao MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES – MPA, 
pelos relevantes serviços prestados no município, na produção e comercialização de 
produtos saudáveis. Em Turno Único Projeto de Lei n° 009/2014, de autoria do 
Poder Legislativo, que “Estabelece a Obrigatoriedade do Passe Livre ao 
Acompanhante dos Portadores de Deficiências que necessitam de Acompanhante 
para sua Própria Locomoção no Sistema de Transporte Público Coletivo Municipal”. 
Autoria: Aquiles Moreira da Silva. Ato contínuo o Sr. Presidente convidou o Sr. 
Sebastião Coelho, Gerente Geral da Agência do Banco do Brasil de São Mateus, 
bem como o Sr. Clóvis, representante da empresa São Gabriel para ocupar o 
assento destinado aos convidados. O Sr. Sebastião Coelho ocupou a Tribuna e após 
cumprimentar a todos os presentes e ressaltou o aniversário de 100 anos do Banco 
do Brasil no Estado. Fez então um relato do histórico do Banco do Brasil e da 
trajetória do mesmo no Estado do Espírito Santo, tendo assim, encerrado sua fala. 
Ato contínuo o Sr. Clovis, representante da empresa São Gabriel; primeiramente os 
Vereadores inscritos fizeram questionamentos ao orador; o Vereador Paulo Chagas 
o indagou sobre o aumento das passagens, argumentando que faltam ponto de 
ônibus, o atendimento não é satisfatório, faltam linhas de ônibus e abrigos. A 
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resposta do Sr. Clóvis foi que o aumento das tarifas já está previsto previamente no 
contrato firmado junto ao Município. Sobre a falta de infraestrutura afirmou que a 
empresa paga uma outorga ao Município o valor de R$ 94.000,00 (noventa e quatro 
mil reais) para que o mesmo realize a construção e manutenção de abrigos, criação 
de novas linhas e manutenção das estradas. Essa outorga será paga durante os 
trinta anos de contrato; O Vereador Paulo Chagas perguntou se o contrato antigo da 
empresa com o Município venceu ou está vigente, tendo em vista que o atual 
contrato encontra-se sub judice. O Sr. Clóvis disse que não é responsável pela parte 
jurídica e não pode responder às perguntas, mas que poderia afirmar que após a 
licitação o contrato está vigente; Após a Sra Vereadora Jaciara Teixeira tomou a 
palavra e disse que o Secretário de Obras do Município confirmou que o processo 
licitatório estava sub judice, e assim sendo, não se poderia usar a regra do processo 
licitatório para fundamentar o aumento das tarifas. A resposta foi no sentido de que o 
processo licitatório já acabou e o contrato já foi assinado e está em vigor; O Sr. 
Vereador Francisco Amaro também o questionou que antigamente a 
responsabilidade de colocar abrigos nos pontos de ônibus era da empresa e a 
dúvida agora é que o contrato atual está sendo questionado judicialmente segundo o 
Secretário de Obras do Município e este novo contrato passa para o Município a 
responsabilidade de construção dos abrigos. Concluindo perguntou sobre o 
procedimento para o aumento das passagens. A resposta foi que o aumento previsto 
é anual e baseado no estudo de viabilidade efetuado pelo Município; O Sr. Vereador 
Jorge Recla perguntou sobre o repasse realizado pela empresa ao Município em 
fevereiro, se o valor já foi transferido. Em resposta o Representante da empresa 
informou que o valor já havia sido transferido mas que não sabia e girava em torno 
de R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais); O Sr. Presidente disse que irá pedir, 
via Ofício, ao Poder Executivo que envie cópia de todo o Contrato Licitatório. 
Ressaltou a questão da falta de pontualidade dos ônibus, a superlotação e também 
a necessidade de colocação de dois ônibus dentro do balneário de Guriri, pedindo 
uma resposta formal à empresa sobre esses pontos; O representante da empresa 
finalizou sua fala dizendo que a empresa cumpre todas as exigências que estão no 
contrato e colocou se colocou à disposição para futuros esclarecimentos; Ato 
contínuo, o Pastor Mário Sérgio e sua esposa Telma foram convidados à ocupar o 
assento destinado aos convidados. DO GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o 
vereador Aquiles, que após cumprimentar a todos os presentes, falou que reside 
vizinho ao bairro Vitória e que esse bairro tem esgoto a céu aberto e que procurou o 
secretário de obras, mas até hoje não houve solução do problema. Relatou também 
o problema do mato alto no bairro e ressaltou que o Município está arrecadando mas 
o Executivo não está cumprindo suas obrigações. Falou também sobre a empresa 
São Gabriel. Disse que a empresa está sendo omissa com suas obrigações, tais 
como construção e manutenção dos abrigos. Relatou que já enviou vários ofícios 
para a Empresa solicitando novas linhas de ônibus mas nada foi feito. Tendo assim 
encerrado sua fala; após o Vereador Doda Mendonça tomou a palavra e após 
cumprimentar a todas, e expôs seu desânimo com a política, pois os pedidos feitos 
não são atendidos e continua vendo as coisas abandonadas. Falou sobre a 
necessidade de mudança do pensamento para que se possa acompanhar mais de 
perto a ação do Executivo, tendo encerrado sua fala; Ato contínuo o Vereador 
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Francisco Amaro tomou a palavra e, após cumprimentar a todos, falou sobre a 
viagem que os Vereadores fizeram à Vitória a convite do Governo. Relatou que o 
assunto tratado lá foi a busca de soluções para o problema de abastecimento de 
água de São Mateus. Relatou que alguns projetos e idéias foram apresentados e 
que o Governo tem interesse em resolver esse problema. Disse que a empresa 
Susano e a Soma Urbanismo se comprometeram, junto com outra ONG do Estado, 
a ajudar o Município na elaboração do projeto para uma nova forma de captação de 
água no Município no prazo de 120 dias. Disse que o plano de captação do 
Município é de 2014 onde a realidade era outra, agora é necessário fazer um novo 
plano de saneamento. Agradeceu aos Vereadores pelo comparecimento. Ressaltou 
o papel do Vereador na fiscalização, aprovação de projetos, entre outras funções, 
tendo assim encerrado sua fala; O Vereador Paulo Chagas tomou a palavra, 
cumprimentou a todos e disse que não ficou satisfeito com a explicação dada pelo 
representante da Empresa São Gabriel. Ressaltou que o dirigente deveria ter trazido 
mais informações. Disse que a fiscalização deve ser intensificada. Ressaltou 
também que em Nestor Gomes existem mais de 100 (cem) pontos de luz apagados 
além da falta de sinalização do KM 1 ao 3 para Jaguaré e um ponto de ônibus onde 
estudantes desembarcam que precisa ser melhorado, por isso insiste nos 
Requerimentos. Afirmou que a Casa está sim fiscalizando e dialogando com o 
Executivo para buscar melhorar a situação para toda a sociedade, tendo assim 
encerrado sua fala; O Vereador Jorge Recla tomou a palavra e, após cumprimentar 
a todos, enfatizou seu repúdio à transição da empresa RT para a empresa que ali 
chegou. Muitas pessoas foram demitidas e famílias que dependiam dessa renda 
estão passando necessidade simplesmente para que fossem contratados os 
indicados do Prefeito. Ressaltou que a maioria dos cargos estão sendo ocupados 
por pessoas de fora e os munícipes estão ficando sem emprego. Enfatizou também 
que a iluminação pública está um caos na cidade; Por motivo de problema técnico 
de falta de energia não foi possível a conclusão da gravação para a finalização da 
digitação dos discursos realizados, razão pela qual os mesmos não constam na 
presente ata. Em seguida o Sr. Presidente sugeriu que as indicações e os 
requerimentos fossem votados em bloco e passou para a ORDEM DO DIA: E 
submeteu em discussão e votação: Indicações nºs 222, 223, 224, 225, 226, 227, 
228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241 e 242 /2017. Em 
DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovadas por Unanimidade. Após o Sr. Presidente 
sugeriu que os Requerimentos fossem votados em bloco. Requerimentos de nº 
042, 043, 044, 045, 046, e 047/2017. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: 
APROVADOS por unanimidade os Requerimentos. Moção nº 006/2017 de autoria 
do vereador Sr. Carlos Alberto, que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao 
Pastor MÁRIO SÉRGIO SILVA, pelos 25 anos de sacerdócio completados no ano de 
2016. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovadas por Unanimidade Moção nº 
007/2017 de autoria da vereadora Sra. Jaciara Teixeira, que solicita: VOTO DE 
CONGRATULAÇÃO ao MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES – MPA. 
Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovadas por Unanimidade. Não havendo mais 
nada a tratar, o Sr Presidente declarou encerrada a presente Sessão, para constar, 
eu................................................, Ajalírio Caldeira Varges - Secretário, conferi a 
presente Ata, que por estar em conformidade será assinada por mim, pelo Sr 
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Presidente e demais membros da mesa. 
 
CARLOS ALBERTO G. ALVES                               JORGE LUIZ RECLA DE JESUS                             
Presidente                                                                                         Vice-Presidente 
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