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Ata nº 030/2017 da Sessão Ordinária, realizada aos 06 (seis) dias do mês de junho 
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 SrAjalirio Caldeira. 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 11 (onze) Srs. Vereadores: Ajalirio Caldeira, 
Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Francisco Amaro, Jaciara Teixeira, 
Jerri Pereira, Jorge Recla, Doda Mendonça, Jozaildo Bombeiro e Paulo Chagas. 
Assim constatados os presentes, o Sr. Presidente convidou o Vereador Sr. 
Francisco Amaro para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.A 
seguir o Sr Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que procedesse a leitura dos 
expedientes enviados a esta Casa de Leis que constou o seguinte:LEITURA DAS 
ATAS N°s 13 e 14. Aprovadas pelo Sr. Presidente.PODER EXECUTIVO:Expediente 
OF/PMSM/FMAS N° 476/2017, protocolizado sob o n° 000749/2017, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta ao Ofício C.M.S.M n°016/2017, 
de autoria dos Excelentíssimo (as) Vereadores (as) Aquiles Moreira da Silva. 
Expediente OF/PMSM/SMGAB N° 294/2017, protocolizado sob o n° 000778/2017, 
da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta das Indicações 
n°s 310, 311 e 318/2017, de autoria dos Excelentíssimo (as) Vereadores (as) Jaciara 
Teixeira e Aquiles. Expediente OF/PMSM/SMGAB N° 294/2017, protocolizado sob o 
n° 000779/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta 
das Indicação n° 313/2017, de autoria dos Excelentíssimo (as) Vereadores (as) 
Carlos Aberto. Expediente OF/PMSM/SMGAB N° 278/2017, protocolizado sob o n° 
000780/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta das 
Indicações n°s 231, 238, 217, 211, 187, 188 e 192/2017, de autoria dos 
Excelentíssimo (as) Vereadores (as) Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Jorge 
Recla, Doda Mendonça, e Jaciara Teixeira. Expediente OF/PMSM/SMGAB N° 
276/2017, protocolizado sob o n° 000781/2017, da Prefeitura Municipal de São 
Mateus, que encaminha Resposta da indicação n° 198/2017, e Resposta do 
Requerimento nº 030/2017, de autoria dos Excelentíssimo (as) Vereadores (as) 
Jozail do Bombeiro e Aquiles. Expediente OF/PMSM/SMGAB N° 277/2017, 
protocolizado sob o n° 000782/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha Resposta das Indicações n°s 305, 267 e 250/2017, de autoria dos 
Excelentíssimo (as) Vereadores (as) Paulo Chagas ,Antônio Luiz Cardoso, Carlos 
Alberto e Aquiles.Expediente OF/PMSM/SMGAB N° 255/2017, protocolizado sob o 
n° 000783/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta 
de Requerimento n° 064/2017, de autoria dos Excelentíssimo (as) Vereadores (as) 
Antônio Luiz Cardoso. Expediente OF/PMSM/SMGAB N° 331/2017, protocolizado 
sob o n° 000808/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que informa o crédito 
no valor R$ 735.150,00 (setecentos e trinta e cinco mil cento e cinquenta reais), 
referente ao Cronograma de Desembolso do Convênio/Cadastro SIAFI/nº 689367 do 
Ministério da Integração Nacional, destinados a execução do objeto pactuado no 
referido plano de trabalho. Expediente OF/PMSM/SMGAB N° 264/2017, 
protocolizado sob o n° 000777/2017, da Prefeitura de São Mateus, que encaminha a 
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essa Casa de Leis a Lei nº 1.606/2017, que “AUTORIZA A REVERSÃO DE IMÓVEL 
DOADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 1.578/2016”. Lei n° 1.606/2017, que 
“AUTORIZA A REVERSÃO DE IMÓVEL DOADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 
1.578/2016”. Expediente OF/PMSM/SMGAB N° 184/2017, da Prefeitura Municipal 
de São Mateus, protocolizado sob o n° 000528/2017, que encaminha a essa Casa 
de Leis, para proceder à discussão e votação do Projeto de Lei nº 009/2017. Projeto 
de Lei n° 009/2017 – que “REVOGA AS LEIS Nº 168/2002 QUE CRIA E 
ESTRUTURA O CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DO 
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E 780/2009 QUE ALTERA OS ARTS 3º, 8º, 9º, 10, 
11, E 16, OS INCISOS I, II E IV E VI, E A ACRESCENTA OS INCISOS IX,X E XI DO 
ARTIGO 10 DA LEI MUNICIAPAL 168 DATADA DE 17 DE SETEMBRO DE 2002”. 
Expediente OF/PMSM/SMGAB N° 198/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus, 
protocolizado sob o n° 000504/2017, que encaminha a essa Casa de Leis, para 
proceder à discussão e votação do Projeto de Lei nº 010/2017. Projeto de Lei n° 
010/2017 – que “ALTERA O ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL 553/2006”.PODER 
LEGISLATIVO:Projeto de Lei n° 016/2017, de autoria da Vereadora Jaciara 
Teixeira, que “Dispõe Sobre a Instituição do Programa de Adoção de Praças, Áreas 
Públicas de Esporte, Cultura e de Lazer e Dá Outras Providências”. Projeto de Lei 
n° 017/2017, de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira , que Autoriza o Executivo 
Municipal a Implantar o Programa “Horta nas Escolas” nas Instituições de ensino do 
Município de São Mateus e Dá Outras Providências. Projeto de Lei n° 018/2017, de 
autoria do Vereador Paulo Chagas, que Autoriza o Executivo a Determinar todas as 
Escolas da rede Municipal e Privadas do Município de São Mateus, deverão fixar 
placas informativas que divulga o número telefônico do Conselho Tutelar e dá 
Outras Providências. Projeto de Lei n° 019/2017, de autoria do Vereador Paulo 
Chagas, que Estabelece obrigatoriedade os hospitais públicos de São Mateus, 
Pronto Socorro, Unidade de Saúde, Ambulatórios e Pronto Atendimento (UPA), 
localizados no Município, de fixar em lugar visível, a lista dos médicos plantonistas e 
do responsável pelo plantão.DIVERSOS: Expediente FUNDO NACIONAL DA 
SAÚDE, do Ministério da Saúde – Governo Federal, onde informa que houve 
repasses, referente mês de Maio/2017 à Assistência Farmacêutica, Atenção Básica, 
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar e Vigilância em Saúde, no 
montante de R$ 673.071,30 (seiscentos e setenta e três mil e setenta e um reais e 
trinta centavos), não havendo repasses nos blocos da Gestão do SUS e 
Investimento. Expediente COMUNICADO n° CM0 56196/2017, do Ministério da 
Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a 
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em 
favor da Prefeitura Municipal de São Mateus o montante de R$ 217.299,84 
(Duzentos e dezessete mil e duzentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro 
centavos). Expediente CECSM/OF. Nº 002/2017, solicitando a indicação de 
representantes da Comissão de Educação da Câmara, sendo um representante 
titular e outro suplente, para a composição do Comitê de Educação do Campo de 
São Mateus – ES, sendo o objetivo desse grupo á promoção de discussões voltadas 
a Educação do Campo em sua diversidade, bem como a estruturação de políticas 
públicas voltadas a essa modalidade educacional no município. O Sr. Presidente 
indicou o Vereador Paulo Chagas para compor essa Comissão de Educação como 
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Titular e a Vereadora Jaciara como suplente.Expediente Convite da Associação de 
Moradores do Bairro Porto, que convida essa Casa de Leis para participar do 
evento “Amigos do Porto” no dias 10/06/2017 ás 19h30, no Sitio Histórico Porto de 
São Mateus.Proposições sujeitas à DISCUSSÃO e VOTAÇÃO:Indicaçõesnºs410 e 
411/2017de autoria do vereador Sr. Ajalirio Caldeira, que solicita:Ampliação e 
reforma da Unidade de Saúde situada no Assentamento 13 de Setembro, na 
Comunidade Córrego da Areia e Construção de praça com área de lazer no 
Assentamento Córrego da Areia, situado na Comunidade 13 de 
Setembro.Indicaçõesnºs412 e 413/2017de autoria do vereador Sr. Antônio Luiz 
Cardoso, que solicita:Aquisição de terreno no Bairro Porto para construção de prédio 
para instalação do CEIM “Nossa Senhora Aparecida”e Aquisição de veículo fumacê 
para auxiliar no combate aos mosquitos, no município de São Mateus.Indicações nº 
414 e 415/2017de autoria do vereador SrsAquiles, que solicita:Substituição do poste 
de madeira por outro de concreto, no entroncamento da Rua AuloGélio Oliveira 
Neves com a Avenida Dom José Dalvit, no Bairro Santo Antônio (nas imediações do 
semáforo) e Recapeamento asfáltico na Rua Otílio Pereira, situada no Bairro 
Bonsucesso.Indicação nº 416/2017de autoria doVereador Sr. Carlos Alberto,que 
solicita:Reparo do calçamento na Rua Ermelino Carneiro Sobrinho, no Bairro Fátima 
(trecho situado depois da Avenida José Tozze, sentido sul); Indicação nº 417/2017 
de autoria dos Vereadores Carlos Alberto e Jozail do Bombeiro que solicitam: 
Colocar em funcionamento a Central de Vídeomonitoramento, no município de São 
Mateus.Indicação nº 418 e 419/2017de autoria doVereador Sr. Doda Mendonça, 
que solicita:Reforma e ampliação da Escola Pluridocente Municipal Dilô Barbosa e 
Construção de abrigo nos pontos de ônibus situados ao longo da Rodovia ES-315, 
no município São Mateus.Indicações nº420 e 421/2017de autoria do vereador Sr. 
Francisco Amaro, que solicita:Calçamento da Rua Santa Rita de Cássia, situada no 
Bairro Litorâneo e Reparo da iluminação pública nas ruas do Bairro 
Litorâneo.Indicaçõesnºs422 e 423/2017de autoria da vereadora Sra. Jaciara 
Teixeira, que solicita:Reforma da quadra poliesportiva da EMEF Professor João 
Pinto Bandeira e Viabilize a realização periódica de feira de gastronomia e 
artesanato no Sítio Histórico Porto de São Mateus.Indicaçõesnºs424 e 425/2017de 
autoria do vereador Sr. Jerri Pereira, que solicita: Calçamento da Rua Janete 
Capucho, situada no Bairro Residencial Park Washington e Calçamento da Rua 
Lauro Alves de Almeida, situada no Bairro Residencial Park 
Washington.Indicaçõesnºs426 e 427/2017de autoria do vereador Sr. Jorge Recla, 
que solicita: Término do calçamento da Rua Osvaldo Cruz, no Bairro Aroeira e 
Calçamento da Rua Acácio de Oliveira Campos, no Bairro Colina.Indicação nº 
428/2017de autoria do vereador Sr. Jozaildo Bombeiro, que solicita: Construção de 
redutor de velocidade e sinalização de trânsito pertinente na Avenida João Nardotto, 
no Bairro Carapina (nas imediações da Igreja Assembleia de Deus 
Ebenézer).Indicaçõesnºs429 e 430/2017de autoria do Vereador Sr. Paulo Chagas, 
que solicita: Aquisição de 03 (três) ambulâncias para instalação de Central de 
Ambulância em Nestor Gomes, para atender os moradores da região dos 
quilômetros (Retirada da pauta) e do Distrito de Nova Verona e Perfuração de poço 
artesiano na EMEIEF – Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Zumbi dos Palmares, situada no Assentamento Zumbi dos Palmares, Distrito de 
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Nestor Gomes.Requerimento nº 090/2017de autoria dos vereadores Srs. Jorge 
Recla e Jerri Pereira, que solicitam:Reforma do campo bom de bola do Bairro Vila 
Nova, 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”.Ato contínuo o Sr. 
Vereador Jozail do Bombeiro solicitou ao Sr. Presidente o arquivamento do projeto 
014/2017, datado de 25 de abril de 2017, de sua autoria, que concede descontos de 
50% (cinquenta por cento) em eventos culturais artísticos, esportivos e lazer para 
“doadores de sangue”, e dá outras providências, justificando que já existe um projeto 
similar aprovado na Assembléia Legislativa do Espírito Santo, sendo assim, o Sr. 
Presidente determinou à Secretaria Legislativa o arquivamento do mesmo. Ato 
contínuo o Sr. Presidente, deferindo ofício protocolado pelo Sr. Vereador Jorge 
Recla, concedeu ao Sr. Samuel Batista de Souza, Presidente da COMUTRAN de 
São Mateus/ES o uso da Tribuna para se manifestar sobre o Projeto de Lei n° 
009/2017 – que “Revoga as leis nº 168/2002 que cria e estrutura o Conselho 
Municipal de Transportes e Trânsito do município de São Mateus e 780/2009 que 
altera os arts 3º, 8º, 9º, 10, 11, e 16, os incisos I, II e IV e VI, e a acrescenta os 
incisos IX,X e XI do artigo 10 da Lei Municipal 168 datada de 17 de setembro de 
2002”. O Sr. Samuel subiu à Tribuna e, após cumprimentar a todos os presentes, 
expôs seu descontentamento com o projeto em questão, enfatizando a importância 
do Conselho Municipal de Trânsito para o Município. Falou também sobre as 
composição e atividades do Conselho. Disse que o mandado de cada Conselheiro é 
de dois anos e o Presidente é eleito por voto dos Conselheiros. Reforçou que todos 
os Conselhos trabalham sem fins lucrativos, tendo assim encerrado sua fala.DO 
GRANDE EXPEDIENTE:Com a palavra o Vereador Sr. Francisco Amaro, que após 
saudar a todos os presentes, falou sobre o SAAE e sobre os assuntos referentes ao 
mesmo. Trouxe algumas informações sobre reparos que foram feitos nos locais 
onde as tubulações apresentaram problemas. Traçou um histórico sobre a 
arrecadação da autarquia neste ano e sobre a folha de pagamento de seus 
funcionários, salientando que foram feitos alguns cortes a situação começou a 
melhorar. Finalizou sua fala ressaltando a importância da Autarquia para o 
Município; Ato contínuo o Sr. Vereador Paulo Chagas tomou a palavra e, após 
cumprimentar a todos, reforçou a idéia de uma Administração compartilhada, limpa, 
transparente. Falou sobre a necessidade de revisão na gestão dos Conselhos 
Municipais. Reforçou a fala do Vereador Amaro sobre a importância do SAAE. 
Salientou que os Distritos do Município estão sofrendo muito com a falta de estrutura 
do SAAE, tal como esgoto a céu aberto. Ressaltou também a importância da 
transparência nos Postos de Saúde, como o nome e horário de trabalho dos 
médicos que prestam serviço para o Município, encerrando assim sua fala; Ato 
contínuo a Vereador Jaciara tomou a palavra e, após cumprimentar a todos, teceu 
alguns comentários sobre os Conselhos Municipais e também sobre a questão do 
acompanhamento das obras, contratos e demais ações do SAAE. Falou, ainda, 
sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, enfatizando o aumento da produção de lixo, 
o consumo dos recursos naturais, o desmatamento, dentre outros problemas que 
precisam ser discutidos e combatidos, tendo assim encerrado sua fala; Ato contínuo 
o Vereador Doda Mendonça tomou a palavra e, após cumprimentar a todos, 
agradeceu ao poder Executivo pelas obras e ações de melhoria iniciadas em sua 
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comunidade e em todo o interior do Município, encerrando assim sua fala; Após o 
Vereador Jorge Recla tomou a palavra e após cumprimentar a todos, parabenizou o 
Sr. Presidente pela transparência em relação às finanças desta Casa de Leis e 
também pela iniciativa de transmissão ao vivo de todas as licitações que forem 
realizadas nesta Casa. Enfatizou também o problema que o Município tem passado 
com os buracos que estão aparecendo na Cidade,além de outros problemas de 
infraestrutura que, tendo assim encerrado sua fala. ORDEM DO DIA: O Sr. 
Presidente sugeriu que as indicações fossem votadas em bloco, não havendo 
manifestação por parte de nenhum dos Srs. Vereadores presentes, sendo assim, o 
Sr. Presidente submeteu em discussão e votação: Indicações nºs410, 411, 412, 
413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 
428e430/2017. Em DISCUSSÃO:Com a palavra a Vereadora Jaciara, que após 
pedir licença das formalidades legais, salientou a importância de sua indicação de 
número 423/2017 pedindo o apoio dos nobres pares para sua aprovação. Em 
VOTAÇÃO:Aprovadas por Unanimidade. Requerimento nº 090/2017. Reforma do 
campo bom de bola do Bairro Vila Nova, 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”. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado por 
Unanimidade.COMUNICADO DE LIDERANÇA. Com a palavra o Vereador Sr. 
Francisco Amaro, que após pedir licença das formalidades legais, fez um breve 
relato de sua história na vida política. Enfatizou também o direito que todo Vereador 
tem de ter acesso ao Prefeito e à qualquer Secretaria, tendo assim encerrado sua 
fala. Ato contínuo a Vereadora Sra. Jaciara tomou a palavra e relatou sua 
participação no Congresso Nacional do Partido dos Trabalhares, onde houve a 
eleição da nova Presidente do Partido. Discorreu também sobre as reformas 
Previdenciária e Trabalhista que estão prestes a serem votadas, encerrando assim 
sua fala; O Vereador Jorge Recla tomou a palavra e, após pedir licença das 
formalidades legais, falou sobre as próximas eleições para Presidente da República 
e a necessidade de um voto consciente, encerrando sua fala.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 
Presidente e demais membros da mesa. 
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