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Ata nº 024/2017 da Sessão Ordinária, realizada aos 09 (nove) dias do mês de maio 
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 Amaro. 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 do Bombeiro e Paulo Chagas. Assim 
constatado que estavam todos presentes, o Sr. Presidente convidou o Vereador Sr. 
Jorge Recla 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: PODER 
EXECUTIVO. Expediente OF/ PMSM/SMGAB N° 242/2017, protocolizado sob o n° 
000633/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus, encaminhando Balanço do 
Exercício de 2016 do Fundo Municipal de Ação Social, Fundo Municipal de Saúde e 
demais Unidades Gestora que Compõem a estrutura da Prefeitura Municipal de São 
Meteu, de acordo com a Instrução Normativa nº 040/2016 do Tribunal do E.E Santo, 
para apreciação e conhecimento dessa Casa de Leis, conforme CDs em anexo. 
Expediente OF/ PMSM/SME/ N° 275/2017, protocolizado sob o n° 000644/2017, da 
Secretaria Municipal de Educação, solicitando a Câmara Municipal de São Mateus 
as indicações de titular e suplente para integrar ao Fórum Municipal de Educação 
em virtude da necessidade de renovação dos seus Membros. DIVERSOS: 
Expediente Oficio MC nº 010/2017, protocolizado sob nº 000629/2017, do Moto 
Clube Águias do Norte, comunicando a realização do evento que ocorrerá nos dias 
18 a 21 do mês de maio do corrente ano no Balneário de Guriri, sendo este 
localizado no centro de Balneário, a margem da “Praça Wilson Gomes”, ocorrendo 
as atividades das 12:00 às 02:00 e as atividades de palco, onde por certo haverá 
maior concentração de pessoas. Expediente Ofício MPC nº 130/2017, protocolizado 
sob o nº 000662/2017, do Procurador do Ministério Público de Contas do Estado do 
Espírito Santo (MPC-ES), encaminhando informações acerca de irregularidades 
praticadas em concessão rodoviária estadual – aferidas pela área técnica do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo na execução do contrato de 
concessão da rodovia ES-060 (Sistema Rodovia do Sol) – irregularidades análogas 
às identificadas pelo Tribunal de Contas da União na concessão rodoviária federal 
da BR-101/ES/BA e perpetradas pelos mesmos grupos empresariais acionistas da 
ECO101 concessionária de Rodovias S.A. e da concessionária Rodovia do Sol S.A., 
sob o mesmo modus operandi. Proposições sujeitas à DISCUSSÃO e VOTAÇÃO: 
Indicações nºs 328 e 329/2017 de autoria do vereador Sr. Ajalirio Caldeira, que 
solicita: Calçamento da Rua José Guimarães, situada no Bairro Bela Vista e 
Calçamento da Rua Aristeu Gonçalves do Carmo, situada no Bairro Bela Vista. 
Indicações nºs 330 e 331/2017 de autoria do vereador Sr. Antônio Luiz Cardoso, 
que solicita: Pavimentação das Ruas Tancredo Neves e Maria Barbosa Toscano, 
situadas no Bairro Jaqueline e Pavimentação das Ruas Elcia Toscano e Arnaldo 
Bastos, situadas no Bairro Jaqueline. Indicações nºs 332 e 333/2017 de autoria do 
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vereador Sr. Aquiles, que solicita: Implantação de CRAS Itinerante no município de 
São Mateus e Viabilizar a realização semanal de feira livre no Bairro Bonsucesso, 
preferencialmente na Rua Otílio Pereira. Indicações nºs 334 e 335/2017 de autoria 
do Vereador Sr. Doda Mendonça, que solicita: Construção de novo prédio na 
Comunidade Nova Lima para instalação da Escola Anedina Almeida Santos, com 
capacidade para implantação do ensino médio na mesma e Construção de vestiário 
e instalação de alambrado no campo de futebol situado na Comunidade Nova Vista, 
Distrito de Itauninhas. Indicações nº 336 e 337/2017 de autoria do vereador Sr. 
Francisco Amaro, que solicita: Viabilize a elaboração de projeto para calçamento das 
ruas do Bairro Liberdade, bem como disponibilize recursos para execução da obra e 
Pavimentação asfáltica da estrada de acesso ao Residencial Village, situada no 
Bairro Litorâneo (com início na rodovia São Mateus à Boa Esperança). Indicações 
nºs 338 e 339/2017 de autoria da vereadora Sra. Jaciara Teixeira, que solicita: 
Colocação de luminárias nos postes de iluminação pública situados na Rua Jovecino 
José Alves, no Bairro Liberdade e Interceda à concessionária do Transporte Coletivo 
Urbano – Viação São Gabriel para criação de linha de ônibus com itinerário Guriri-
Centro e Centro-Guriri, via Avenida Amocim Leite. Indicações nºs 340 e 341/2017 
de autoria do vereador Sr. Jerri Pereira, que solicita: Término do calçamento da Rua 
Espírito Santo, localizada na Comunidade Vargem Grande – Rio Preto e Calçamento 
da Rua Amazonas, situada na Comunidade Vargem Grande – Rio Preto. Indicações 
nºs 342 e 343/2017 de autoria do vereador Sr. Jorge Recla, que solicita: Envie, a 
esta Casa Legislativa, Projeto de Lei instituindo programa de distribuição de cestas 
básicas às famílias carentes do município de São Mateus e Construção de campo 
de futebol na Comunidade Brejo Velho, Distrito de Nativo de Barra Nova. 
Indicações nºs 344 e 345/2017 de autoria do vereador Sr. Jozail do Bombeiro, que 
solicita: Extensão do atendimento médico na Unidade de Saúde “Américo Nico”, 
situada no Bairro Guriri, nos finais de semana e Conclusão da construção do campo 
de futebol situado na Rua 13, lado sul, no Bairro Guriri. Indicações nºs 346 e 
347/2017 de autoria do vereador Sr. Paulo Chagas, que solicita: Instalação de 
alambrado em torno da Escola Municipal de Ensino Fundamental “São Pio X”, 
situada na Comunidade Córrego da Palmeira – Km 47, Distrito de Nestor Gomes e 
Viabilizar estudo geológico para perfuração de poço artesiano no Bairro Vila Nova, 
bem como construção de reservatório para abastecimento de água. Requerimento 
nº 071/2017 de autoria da vereadora Sra. Jaciara Teixeira, que solicita: Encaminhe 
prestação de contas dos gastos realizados com publicidade, referente aos anos de 
2013, 2014, 2015, 2016 e de janeiro à abril de 2017, discriminando todos os veículos 
de comunicação e agências de publicidade. Requerimento nº 072/2017 de autoria 
do Sr. Vereador Jerri Pereira, que solicita: Forneça relação dos veículos que 
prestam serviços de transporte escolar no município, contendo: ano de fabricação do 
veículo, cópia do licenciamento, nome do prestador de serviço, cópia da habilitação, 
cópia do comprovante do curso obrigatório para o transporte escolar, roteiro e 
quantidade mensal de quilômetros rodados, relação dos pagamentos efetuados e 
comprovantes dos recolhimentos dos encargos sociais e demais tributos. 
Requerimento nº 073/2017 de autoria do Vereador Sr. Jozail do Bombeiro, que 
solicita: Seja efetuado o endereçamento postal e sinalização das ruas do Bairro 
Liberdade, tendo em vista que já foram devidamente legalizadas, por meio das Leis 
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nºS 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 
1478, 1479, 1480, 1481, 1482, e 1483/2015. Moção nº 015/2017 de autoria do 
vereador Sr. Antônio Luiz Cardoso, que solicita: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao 
Monsenhor EDIVALTER ANDRADE, por sua nomeação como Bispo da Diocese de 
Floriano, no Piaui, ocorrida no dia 29 de março. O Sr. Presidente tomou a palavra e 
disse: “Em tempo, eu quero indicar aqui o Titular e o Suplente para integrar o Foro 
Municipal de Educação, que é um processo natural quando se muda de uma 
legislatura para a outra, eu vou indicar o Vereador Jozail do Bombeiro como titular e 
vou indicar o Vereador Aquiles como suplente”. O Sr. Presidente convidou o 
Monsenhor Edivalter Andrade e a Sra. Alva Barcelos para ocuparem os lugares 
reservados aos convidados. DO GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o Sr. 
Vereador Jozail do Bombeiro que, após saudar a todos os presentes, assim disse: “ 
Vou fazer de uma maneira diferente hoje. Vou convidar os Vereadores, fazer uma 
pergunta simples e aí a resposta será só sim ou não. Nós tivemos recentemente 
uma reunião lá no SAAE com o Diretor da Cesan, o Sr. Pablo.” O Sr. Vereador 
perguntou à todos os Vereadores se os mesmos estiveram presentes na supracitada 
reunião e a resposta de todos foi “sim”. Ato contínuo o Vereador Jozail do Bombeiro 
continuou: “Pois bem Senhores, mais uma vez essa Câmara está sendo vítima de 
um grupo de blogueiros mau intencionados que tentam de todas as formas difamar 
as pessoas e jogar os dois poderes um contra o outro. Eu não vou me delongar aqui 
não”. Em seguida o Vereador disse “se com aquela proposta feita pela Cesan, que 
está sofrendo CPI, foi instaurada CPI para investigar com certeza irregularidades de 
cunho financeiro. Hoje quem assistiu o ES TV viu que na Ilha do Frade estava sendo 
despejado um rio de esgoto dentro do mar e quem é o dono daquela concessão é a 
Sesan”. Assim sendo perguntou á todos os Vereadores se com aquele pequeno 
investimento de R$ 60.000.000.000,00 (sessenta milhões) apresentado votariam a 
favor da concessão do SAAE. Todos responderam que votariam “a favor do SAAE”. 
O Vereador continuou dizendo que blogueiros estão dizendo que os Vereadores 
estão contra a solução do problema da água em São Mateus, mas que isso não é 
verdade, os Vereadores estão buscando a melhor solução para o problema. 
Concluiu falando que o Executivo não enviou nenhum projeto para esta Casa de 
Leis; Após a Vereadora Jaciara tomou a palavra e após cumprimentar a todos 
enfatizou o problema dos blogueiros que postam inverdades sobre os Vereadores 
nas redes sociais e na mídia. Ressaltou também a questão da água salgada no 
Município, salientando que o problema é antigo na região e, assim sendo, já 
poderiam ter sido realizados investimentos na área para evitar o sucateamento do 
SAAE. Ressaltou que a falta de investimento no decorrer dos anos que foi a causa 
desta crise na água do Município. Abordou também o tema da cassação do Prefeito 
Daniel, defendendo que o mesmo deve continuar em seu mandato até o final; Em 
seguida o Vereador Paulo Chagas tomou a palavra e, após cumprimentar à todos os 
presentes, enfatizou a necessidade de uma articulação política sólida, comprometida 
com os interesses da sociedade. Ressaltou que a política deve ser feita para fazer a 
caridade e não para explorar a população. Salientou que a água é o bem comum e 
mais importante para a humanidade. Os investimentos tem que ser direcionados à 
resolução do problema e não podem ser desviados. Destacou o papel do diálogo 
dentro da Casa e entre os Poderes, tendo assim encerrado sua fala; Após o 
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Vereador Jorge Recla tomou a palavra e, após cumprimentar a todos, ressaltou a 
questão do diálogo com o poder Executivo, que não houve falta de tentativa, 
esforços para se dialogar com o Executivo, no entanto a sociedade continua sendo 
penalizada pela falta de cumprimento das promessas por parte do Executivo. Falou 
também sobre as inverdades publicadas nas redes sociais sobre os Vereadores. 
Expôs ainda o problema da venda do SAAE. Por fim, relatou a visita do Procurador 
Federal à esta Casa para tratar sobre a concessão ou não do SAAE, tendo assim, 
encerrado sua fala; A seguir o Vereador Doda Mendonça tomou a palavra e após 
cumprimentar a todos os presentes, abordou também o problema da água no 
Município. Falou também sobre o início das colheitas e sobre a situação precária do 
transporte escolar não só no Município de São Mateus, mas também nos Distritos, 
tendo assim encerrado sua fala; ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente sugeriu que as 
indicações fossem votadas em bloco. Logo após o Sr. Presidente submeteu em 
discussão e votação: Indicações nºs 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 
337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346 e 347/2017. Em DISCUSSÃO: 
Com a palavra o Vereador Jorge Recla que fez defesa de sua indicação de número 
342/2017, salientando a importância da aprovação da mesma pedindo o voto dos 
demais pares; Após o Sr. Vereador Aquiles tomou a palavra e ressaltou a 
necessidade da aprovação da indicação 332/2017 pedindo o voto dos demais pares; 
O Vereador Jozail tomou a palavra e sustentou a aprovação da indicação 344/2017, 
pedindo o voto dos demais pares. Em VOTAÇÃO: Aprovadas por Unanimidade. 
Após o Sr. Presidente sugeriu que os Requerimentos fossem votados de forma 
individual. Requerimento nº 071/2017 de autoria da vereadora Sra. Jaciara Teixeira, 
que solicita: Encaminhe prestação de contas dos gastos realizados com publicidade, 
referente aos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e de janeiro à abril de 2017, 
discriminando todos os veículos de comunicação e agências de publicidade. Em 
DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado por Unanimidade. Requerimento nº 
072/2017 de autoria do Sr. Vereador Jerri Pereira, que solicita: Forneça relação dos 
veículos que prestam serviços de transporte escolar no município, contendo: ano de 
fabricação do veículo, cópia do licenciamento, nome do prestador de serviço, cópia 
da habilitação, cópia do comprovante do curso obrigatório para o transporte escolar, 
roteiro e quantidade mensal de quilômetros rodados, relação dos pagamentos 
efetuados e comprovantes dos recolhimentos dos encargos sociais e demais 
tributos. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado por Unanimidade. 
Requerimento nº 073/2017 de autoria do Vereador Sr. Jozail do Bombeiro, que 
solicita: Seja efetuado o endereçamento postal e sinalização das ruas do Bairro 
Liberdade, tendo em vista que já foram devidamente legalizadas, por meio das Leis 
nºS 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 
1478, 1479, 1480, 1481, 1482, e 1483/2015. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: 
Aprovado por Unanimidade. Moção nº 015/2017 de autoria do vereador Sr. Antônio 
Luiz Cardoso, que solicita: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao Monsenhor 
EDIVALTER ANDRADE, por sua nomeação como Bispo da Diocese de Floriano, no 
Piaui, ocorrida no dia 29 de março. Em DISCUSSÃO: A Sra. Alva Zordan Barcelos 
foi convidada à Tribuna e, após cumprimentar a todos, teceu breves comentários 
sobre o histórico de vida e atuação religiosa do Monsenhor Edivalter Andrade; Após 
o Vereador Francisco Amaro tomou a palavra e também teceu algumas palavras 
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sobre a história e vida do homenageado. Em VOTAÇÃO: Aprovado 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 Presidente e demais membros da mesa. 
 
CARLOS ALBERTO G. ALVES                               JORGE LUIZ RECLA DE JESUS                             

Presidente                                                                                         Vice-Presidente 
 

 
AJALÍRIO CALDEIRA VARGES                    FRANCISCO AMARO DE A. OLIVEIRA                            
1º Secretário                                                                                   2º Secretário 
 
 


