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Ata nº 022/2017 da Sessão Ordinária, realizada aos 25 (vinte e cinco) 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 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 10 (dez) Srs. Vereadores: Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, 
Carlos Alberto, Francisco Amaro, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla, Doda 
Mendonça, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. O Sr. Presidente justificou a 
ausência do Vereador Ajalirio Caldeira, eis que o mesmo encontra-se em Brasília a 
convite do PHS Nacional, juntamente com o Deputado Jorge Silva em reunião. 
Assim constatados os 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° 204/2017, protocolizado sob o n° 
000529/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus, onde encaminha para 
conhecimento e para proceder à discussão e votação do – Projeto de Lei N° 
011/2017 – “Autoriza a Reversão de Imóvel Doado através da Lei Municipal 
1.578/2016”. Expediente OF/PMSM/SMGAB N° 240/2017 protocolizado sob o nº 
000523/0217 que encaminha à esta Colenda Casa de Leis para proceder a 
discussão e votação do Projeto de Lei 011/2017 que “Autoriza a Reversão do Imóvel 
doado através da Lei Municipal 1.578/2017”. Projeto de Lei n° 011/2017 – que 
“Autoriza a Reversão do Imóvel doado através da Lei Municipal 1.578/2017”. 
Expediente OF/PMSM/SMGAB N° 213/2017, da Prefeitura Municipal de São 
Mateus, protocolizado sob o n° 000540/2017, que encaminha a essa Colenda Casa 
de Leis, para proceder à discussão e votação o Projeto de Lei nº 012/2017. Projeto 
de Lei n° 012/2017 – que “Estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 
de 2018”. Expediente OF/PMSM/SMGAB N° 224/2017, protocolizado sob o n° 
000595/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta de 
Indicação n° 068/2017, de autoria do Vereador Carlos Alberto. Expediente 
OF/PMSM/SMGAB N° 226/2017, protocolizado sob o n° 000606/2017, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta de Indicação n° 117/2017, de 
autoria do Vereador Antonio Luiz Cardoso. Expediente OF/PMSM/SMGAB N° 
227/2017, protocolizado sob o n° 000605/2017, da Prefeitura Municipal de São 
Mateus, que encaminha Resposta de Requerimento n° 027/2017, de autoria dos 
Vereadores Carlos Alberto e Paulo Chagas. Expediente OF/PMSM/SMGAB N° 
229/2017, protocolizado sob o n° 000602/2017, da Prefeitura Municipal de São 
Mateus, que encaminha Resposta de Indicações n°s 075/2017 e 080/2017, de 
autoria dos Vereadores Jorge Recla e Jozail do Bombeiro. Expediente 
OF/PMSM/SMGAB N° 230/2017, protocolizado sob o n° 000601/2017, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta de Indicações n°s 190/2017 e 
195/2017 e Requerimentos n°s 032/2017 e 033/2017, de autoria dos Vereadores 
Jorge Recla e Jozail do Bombeiro. Expediente OF/PMSM/SMGAB N° 231/2017, 
protocolizado sob o n° 000600/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
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encaminha Resposta de Indicação n° 140/2017, de autoria do Vereador Aquiles. 
Expediente OF/PMSM/SMGAB N° 232/2017, protocolizado sob o n° 000599/2017, 
da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta de Indicação n° 
060/2017, de autoria do Vereador Paulo Chagas. Expediente OF/PMSM/SMGAB N° 
233/2017, protocolizado sob o n° 000598/2017, da Prefeitura Municipal de São 
Mateus, que encaminha Resposta de Indicação n° 107/2017, de autoria do Vereador 
Jorge Recla. Expediente OF/PMSM/SMGAB N° 234/2017, protocolizado sob o n° 
000597/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta de 
Indicação n° 168/2017, de autoria do Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira. 
Expediente OF/PMSM/SMGAB N° 235/2017, protocolizado sob o n° 000596/2017, 
da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta de Indicação n° 
176/2017 e Requerimento n° 026/2017, de autoria dos Vereadores Jozail do 
Bombeiro e Francisco Amaro de Alencar Oliveira. PODER LEGISLATIVO. Projeto 
de Lei n° 012/2017, que “Fica Instituído o Dia da Festividade na Comunidade de 
Nova Lima – Comunidade de Itauninhas, no município de São Mateus – ES”. 
Autoria: Ajalirio Caldeira. Expediente OF.CMSM/SF N° 053/2017, protocolizado sob 
n° 000603/2017, onde a Secretaria de Finanças da Câmara Municipal de São 
Mateus, encaminha Prestação de Contas, contendo: Nota de Movimento Financeiro, 
Relatório de Pagamentos e Balancete Analítico da Despesa Orçamentária, referente 
ao mês de março de 2017. Proposições sujeitas à DISCUSSÃO e VOTAÇÃO: 
Indicações nºs 287 e 288/2017 de autoria do vereador Sr. Antônio Luiz Cardoso, 
que solicita: Reforma e iluminação da quadra poliesportiva da EMEF Ouro Negro, 
situada no Bairro Guriri e Instalação de toldos nas janelas do CEIM Andorinhas, 
situado no Bairro Cacique. Indicações nºs 289 e 290/2017 de autoria do vereador 
Sr. Aquiles, que solicita: Reparo do calçamento da Avenida Bolívia, no Bairro Vila 
Nova (nas proximidades da Biquinha) e Construção de quadra poliesportiva coberta 
na EMEF Santa Terezinha, situada no Bairro Santa Tereza (Ponte).  Indicações nºs 
291 e 292/2017 de autoria do Vereador Sr. Carlos Alberto, que solicita: 
Recapeamento asfáltico da Avenida João XXIII, no Bairro Boa Vista e Perfuração de 
poço artesiano na Comunidade Vargem Grande – Rio Preto. Indicações nºs 293 e 
294/2017 de autoria do Vereador Sr. Doda Mendonça, que solicita: Perfuração de 
poço artesiano no Distrito de Itauninhas e Cascalhamento da ladeira do Morro do 
Nazário, bem como reforma do aterro situado na estrada de acesso à Comunidade 
Córrego do Chiado, Distrito de Itauninhas. Indicação nº 296/2017 de autoria do 
vereador Sr. Francisco Amaro, que solicita: Construção de abrigo nos pontos de 
ônibus situados no Bairro Nova Era. Indicações nºs 297 e 298/2017 de autoria da 
vereadora Sra. Jaciara Teixeira, que solicita: Retirada da areia da ciclovia situada na 
Rodovia Othovarino Duarte Santos (do Mariricu à Guriri) e Capina e limpeza das 
praças do município. Indicações nºs 299 e 300/2017 de autoria do vereador Sr. Jerri 
Pereira, que solicita: Calçamento da Rua São Gabriel, situada na Comunidade 
Vargem Grande – Rio Preto e Construção de quadra poliesportiva coberta no 
Residencial Jacui I, situado no Bairro Aviação. Indicações nºs 301 e 302/2017 de 
autoria do vereador Sr. Jorge Recla, que solicita: Regularização fundiária do Bairro 
Aroeira e Drenagem e limpeza em toda a extensão do valão situado na Comunidade 
Pedra D’água. Indicações nºs 303 de autoria do vereador Sr. Jozail do Bombeiro, 
que solicita: Reparo do calçamento na Rua Bolívia, situada no Bairro Vila Nova (nas 
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imediações da residência nº 491). Indicações nºs 304 e 305/2017 de autoria do 
vereador Sr. Paulo Chagas, que solicita: Reforma da ponte sobre a Cachoeira do 
Cravo, localizada no Distrito de Nestor Gomes e Modernização da sinalização de 
trânsito no centro da cidade. Requerimento nº 061/2017 de autoria do vereador Sr. 
Aquiles, que solicita: Que a Secretaria Municipal de Defesa Social informe sobre a 
realização do curso de formação da guarda patrimonial, que está ocorrendo nas 
dependências do 13º Batalhão de Polícia Militar de São Mateus-ES, explicitando: 
objetivo, número de participantes e custo. Requerimento nº 062/2017 de autoria do 
Sr. Vereador Carlos Alberto, que solicita: Realização de audiência pública com todos 
os segmentos da sociedade mateense, mormente a presença dos representantes do 
Poder Judiciário e Ministérios Públicos Estadual e Federal, com o fito de discutir o 
seguinte tema: “A salinização da água e as medidas a serem adotadas pelo Poder 
Público Municipal”, a ser realizada em local, dia e horário a serem definidos. 
Requerimento nº 063/2017 de autoria da Vereadora Sra. Jaciara Teixeira, que 
solicita: Repasse financeiro para apoio e fomento da coleta seletiva realizada pela 
Cáritas Diocesana de São Mateus, 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 064/2017 de autoria do Vereador Jorge Recla, que 
solicita: Encaminhe a esta Casa de Leis cópia integral do Processo Administrativo nº 
000.908/2017, que deu ensejo à dispensa de licitação para contratação de empresa 
para fornecimento de cestas básicas – Supermercado Sossai Regonini Ltda.-ME – 
no valor estimado de 89.985,00 (oitenta e nove mil novecentos e oitenta e cinco 
reais), informe qual o critério utilizado para a distribuição das referidas cestas e 
quais famílias foram beneficiadas, com os respectivos endereços.  Requerimento nº 
065/2017 de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, que solicita: Construção de 
rede de esgoto no Bairro Nova Era, 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 066/2017 de autoria do Vereador Paulo 
Chagas, que solicita: Eleição e nomeação dos conselheiros para compor o Conselho 
Municipal da Juventude, de acordo com a Lei nº 1.282/2013, datada de 12 de 
setembro de 2013. Moção nº 011/2017 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto, 
que solicita: VOTO DE PESAR aos familiares do Pastor ANTÔNIO GOMES, em 
virtude do seu falecimento ocorrido no dia 20 de abril do corrente ano. Moção nº 
012/2017 de autoria do vereador Sr. Paulo Chagas, que solicita: VOTO DE 
CONGRATULAÇÃO ao CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, ARTE E 
CULTURA ZOE, pelos relevantes serviços sociais prestados no município de São 
Mateus. Ato contínuo o Sr. Presidente convidou a Secretária de Finanças do 
Município de São Mateus para ocupar a Tribuna e agradeceu a presença da mesma 
nesta Câmara. A Sra. Secretária, após cumprimentar todos os presentes, iniciou sua 
fala com dados referentes à arrecadação do Município, despesas e investimentos, 
além de outras informações sobre a atual situação financeira do Município. Também 
respondeu às perguntas dos Srs. Vereadores.  DO GRANDE EXPEDIENTE: O Sr. 
Presidente sugeriu aos Srs. Vereadores Doda Mendonça, Vereador Jozail do 
Bombeiro que se inscreveram para utilizar a palavra no Grande Expediente que 
declinassem da inscrição para uso da Tribuna devido ao horário avançado, sendo tal 
sugestão acatada pelos Vereadores inscritos. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente 
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sugeriu que as indicações fossem votadas em bloco. Logo após o Sr. Presidente 
submeteu em discussão e votação: Indicações nºs 287, 288, 289, 290, 291, 292, 
293, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 e 305/2017. Em DISCUSSÃO: 
Em VOTAÇÃO: Aprovadas por Unanimidade. Após o Sr. Presidente sugeriu que os 
Requerimentos fossem votados de forma individual. Requerimento nº 061/2017 de 
autoria do vereador Sr. Aquiles, que solicita: Que a Secretaria Municipal de Defesa 
Social informe sobre a realização do curso de formação da guarda patrimonial, que 
está ocorrendo nas dependências do 13º Batalhão de Polícia Militar de São Mateus-
ES, explicitando: objetivo, número de participantes e custo. Em DISCUSSÃO: O 
Vereador Aquiles tomou a palavra e, após pedir licença das formalidades legais, 
suscitou os questionamentos que o levaram a fazer o presente requerimento. Em 
VOTAÇÃO: Aprovado por Unanimidade. Requerimento nº 062/2017 de autoria do 
Sr. Vereador Carlos Alberto, que solicita: Realização de audiência pública com todos 
os segmentos da sociedade mateense, mormente a presença dos representantes do 
Poder Judiciário e Ministérios Públicos Estadual e Federal, com o fito de discutir o 
seguinte tema: “A salinização da água e as medidas a serem adotadas pelo Poder 
Público Municipal”, a ser realizada em local, dia e horário a serem definidos. Em 
DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado por Unanimidade. Requerimento nº 
063/2017 de autoria da Vereadora Sra. Jaciara Teixeira, que solicita: Repasse 
financeiro para apoio e fomento da coleta seletiva realizada pela Cáritas Diocesana 
de São Mateus, 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  Requerimento nº 064/2017 
de autoria do Vereador Jorge Recla, que solicita: Encaminhe a esta Casa de Leis 
cópia integral do Processo Administrativo nº 000.908/2017, que deu ensejo à 
dispensa de licitação para contratação de empresa para fornecimento de cestas 
básicas – Supermercado Sossai Regonini Ltda.-ME – no valor estimado de 
89.985,00 (oitenta e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais), informe qual o 
critério utilizado para a distribuição das referidas cestas e quais famílias foram 
beneficiadas, com os respectivos endereços. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: 
Aprovado por Unanimidade. Requerimento nº 065/2017 de autoria do Vereador 
Jozail do Bombeiro e do Vereador Francisco Amaro, que solicita: Construção de 
rede de esgoto no Bairro Nova Era, 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. 
Requerimento nº 066/2017 de autoria do Vereador Paulo Chagas, que solicita: 
Eleição e nomeação dos conselheiros para compor o Conselho Municipal da 
Juventude, de acordo com a Lei nº 1.282/2013, datada de 12 de setembro de 2013. 
Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado por Unanimidade. Moção nº 011/2017 
de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto e de todos os demais Vereadores da Casa, 
que solicita: VOTO DE PESAR aos familiares do Pastor ANTÔNIO GOMES, em 
virtude do seu falecimento ocorrido no dia 20 de abril do corrente ano. Em 
DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado por Unanimidade. Moção nº 012/2017 de 
autoria do vereador Sr. Paulo Chagas, que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
ao CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, ARTE E CULTURA ZOE, pelos 
relevantes serviços sociais prestados no município de São Mateus. Em 



0201 

 

DISCUSSÃO: O Vereador Paulo Chagas tomou a palavra e, após cumprimentar a 
todos, trouxe algumas palavras sobre o projeto homenageado falando sobre a 
importância do mesmo para a cidade. O Sr. Presidente concedeu 3 a palavra ao Sr. 
Marcelo, representante do Projeto, que agradeceu o reconhecimento e fez um breve 
histórico do início e das ações que o projeto vem realizando na cidade. Em 
VOTAÇÃO: Aprovado por Unanimidade. COMUNICADO DE LIDERANÇA. Com a 
palavra o Vereador Amaro que, após saudar a todos, falou sobre a reunião que 
participou junto à Comunidade divino Espírito Santo, juntamente com alguns 
representantes da Polícia Militar, onde foi debatida a questão da segurança naquela 
região. O Vereador Doda Mendonça tomou a palavra e discursou também sobre as 
reuniões que já realizou em sua comunidade sobre a segurança. Foi dada a palavra 
ao Vereador Jozail que expôs a falta de médicos nos Pronto-Socorros e também a 
falta de estrutura básica nos postos de saúde do Município. 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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