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Ata nº 052/2017 da Sessão Ordinária, realizada aos 31 (trinta e um) dias do mês de 
outubro 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 Ajalirio Caldeira. O Sr. Presidente convidou o Vereador Sr. Aquiles 
Moreira para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. DO PEQUENO 
EXPEDIENTE, Ato contínuo, o Sr. Presidente   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, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. Ato continuo o 
presidente solicitou que procedesse a leitura dos expedientes: Leitura das Atas N°s 
037 e 038/2017, Aprovadas pelo Sr. Presidente. PODER LEGISLATIVO. 
PROPOSIÇÕES: Indicação nºs 795 e 796/2017 de autoria do vereador Sr. Ajalirio 
Caldeira , que solicita a seguinte providência: Cascalhamento da ladeira situada na 
estrada de acesso à Comunidade Córrego do Aterro – Km 35 (nas proximidades da 
Fazenda Alvorada I, de propriedade do Sr. Jésus Lubiana); e Seja encaminhado ao 
Exmº. Sr. Prefeito Municipal de São Mateus, a seguinte providência: Construção de 
unidade de saúde na Comunidade Km 13, Distrito de Nestor Gomes. Indicações nºs 
797 e 798/2017 de autoria do vereador Sr. Antônio Luiz Cardoso, que solicita que: 
Seja providenciado: Calçamento da Rua Álvaro Leal Calmon, situada no Bairro 
Guriri, lado sul e Concessão de abono natalino aos servidores da Câmara Municipal 
de São Mateus. Indicações nºs 799 e 800/2017 de autoria do vereador Sr. Aquiles, 
que solicita que sejam tomadas as seguintes providências: Capina e limpeza da 
Avenida Sol, situada no Bairro Vitória; e que providencia a extensão de rede elétrica 
com instalação de 03 (três) postes com luminárias na Rua São Marcos, localizada 
no Bairro Morada do Lago. Indicações nºs 801 e 802/2017 de autoria do vereador 
Sr. Carlos Alberto, que solicita a seguinte providência: Patrolamento da Avenida 
Oceano Atlântico, situada no Bairro Guriri, lado norte (trecho compreendido entre o 
Projeto Tamar e a Rua Mangabeira); e: Patrolamento da Avenida Oceano Atlântico, 
situada no Bairro Guriri, lado norte (trecho compreendido entre o Projeto Tamar e a 
Rua Mangabeira); Indicações nºs 803 e 804/2017 de autoria do vereador Sr. Doda 
Mendonça, que solicita que a Exmº Sr. Prefeito Municipal de São Mateus interceda 
junto a empresa competente que providencie:  Extensão de rede elétrica com 
instalação de 04 (quatro) postes com luminárias na Rua Projetada, situada na 
Comunidade São Jorge (ao lado da igreja católica); e a Construção de redutor de 
velocidade em frente à EMEF Dora Arnizaut Silvares – CAIC. Indicações nºs 805 e 
806/2017 de autoria do vereador Sr. Francisco Amaro de Alencar Oliveira, que 
solicita as seguintes providências: Instalação de luminárias nos postes situados na 
Rua Odílio Nico, no Bairro Guriri, lado norte; e Reparo dos buracos situados nas 
ruas do Bairro Novo Horizonte. Indicações nºs 807/2017 de autoria da vereadora 
Sr.ª. Jaciara Teixeira, que solicita que: Realize, por meio da Secretaria de 
Assistência Social, uma ação itinerante com Assistentes Sociais na região do 
Córrego do Aterro, com o objetivo de cadastrar e visitar as famílias no Programa 
Bolsa Família e outras atividades que sejam pertinentes. Indicações nºs 808 e 
809/2017 de autoria do vereador Sr. Jerri Pereira, que solicita as seguintes 
providências: Reitera a indicação de nº 051/2017, que diz respeito a pavimentação 
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da Rua Jairo Mendonça Bahia, que interliga os Bairros Aviação e Residencial Park 
Washington (Rua de acesso ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares); e Extensão de 
rede elétrica com instalação de postes com luminárias na rua situada entre as Ruas 
José Daher e Theda Figueiredo, no Bairro Ideal (trecho onde se localiza o valão). 
Indicações nºs 810 e 811/2017 de autoria do vereador Sr. Jorge Recla, que solicita 
as seguintes providencias: Calçamento da Rua das Flores, situada no Bairro Aroeira; 
e Término do calçamento da Rua Esmeralda, situada no Bairro Aroeira. Indicações 
nºs 812 e 813/2017 de indicação do vereador Sr. Jozail do Bombeiro, que solicita as 
seguintes providencias: Capina e limpeza da Rua Berlim, localizada no Bairro Novo 
Horizonte; e Capina e limpeza da Rua Itália, localizada no Bairro Novo Horizonte. 
Indicações nºs 814 e 815/2017 de autoria do vereador Sr. Paulo Chagas, que 
solicita: Disponibilizar patrulha mecânizada para atender permanentemente o Distrito 
de Nestor Gomes, município de São Mateus; e Reparo dos buracos e recapeamento 
asfáltico da Rua Santiago, situada no Bairro Vila Nova. Requerimento nºs 141/2017 
de autoria da vereadora Sr.ª. Jaciara Teixeira que solicita as seguintes providencias: 
Informe a esta Casa de Leis sobre a atribuição da Associação de Bartendes, 
Artesãos e Vendedores Ambulantes do município de São Mateus – ABAVAM, em 
exigir filiação para vendedores ambulantes atuarem em Guriri. Moção nº 051/2017 
de autoria do vereador Sr. Jozail do Bombeiro que solicita que seja consignado: 
Voto de Congratulação, à Jovem CRISTIANE MARINHO SILVA, pelos relevantes 
serviços prestados à juventude mateesse, por meio da Pastoral da Juventude da 
Igreja Católica. Moção nº 052/2017 de autoria do vereador Sr. Paulo Chagas que 
solicita que seja consignado: Voto de Congratulação ao Senhor VICTOR 
ESTEVES CARVALHO, pelos relevantes serviços sociais prestados no município de 
São Mateus, promovendo festa para as crianças carentes do Bairro Vila Verde. Ato 
contínuo o Sr. Presidente convidou para tomar assento aos lugares de convidados à 
Jovem CRISTIANE MARINHO SILVA e o Senhor VICTOR ESTEVES CARVALHO. 
DIVERSOS: Leitura dos expedientes que constou: OF. AL Nº 126/2017 da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espirito Santo, protocolizando sob nº 
001595/2017, vem, por meio deste, solicitar a esta Casa de Leis que seja indicado 
02 (dois) vereadores, sendo um titular e um suplente, para representar a Câmara 
Municipal  deste município e participar do pleito e votar na eleição que escolherá o 
presidente e os diretores da ACAVES (Associação de Câmara e Vereadores do 
Espirito Santo).Expediente OF/Nº Nº 70/2017 da Cáritas Diocesana de São Mateus, 
protocolizada sob nº 001624/2017, convida todos os Vereadores desta Casa de Leis 
para participar na abertura da  Feira da Solidariedade, no dia 09 de novembro, às 
18:30h na Praça Amélia Boroto, tendo um prazo para confirmação de presença até 
dia 07 de novembro do corrente ano, para fazer o uso da palavra em até 02 
(minutos). DO GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra a vereadora Sr.ª . Vereadora 
Jaciara, que após saudar a todos, falou sobre a finalização dos poços que 
perfurados aqui no município de são Mateus, estando todos finalizados. Sendo 
assim todos os bairros sendo abastecidos. Ato contínuo, o Sr. Presidente concedeu 
a palavra ao Vereador  Sr.   Paulo Chagas, que após cumprimentar a todos 
presentes, aborda um assunto de total importância a todos, que se trata da chamada 
nas escolas com pauta eletrônica, sendo que escolas do campo n tem uma  
infraestrutura adequada para os alunos, não tendo internet, não tendo bibliotecas, 
não sendo mantido um trabalho de qualidade. Para que as crianças da área rural 
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seja mantida com total igualdade com as crianças da aera urbana. E fala sobre a 
importância de sua indicação, tanto, ele quanto alguns vereadores sabem da 
dificuldade que se passa no meio rural. Ato contínuo, o Sr. Presidente concedeu a 
palavra ao Vereador  Sr. Francisco Amaro, que cumprimentar a todos presentes, faz 
um a referência sobre uma decisão tomada no TER sobre a cassação do Prefeito Sr.  
Daniel, e diz que só pulará do barco após o prefeito pular.  A seguir o senhor 
presidente passou para a ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente sugeriu que as 
indicações fossem votadas em bloco, sendo aprovada a solicitação. Logo após o Sr. 
Presidente submeteu em discussão e votação: Indicações nºs 795, 796, 797, 798, 
799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814 a 
815. Em DISCUSSÃO: Com a palavra a Sr.ª Vereadora Jaciara Teixeira, que pede 
dispensa das formalidades, fala sobre sua indicação de nº 807, fala do quão distante 
fica determinadas áreas rurais, em especifico o córrego do aterro, e da distancia dos 
órgãos públicos para estes, referentes a cadastramentos, a falta de transporte, 
enfim. Então salienta a importância da aprovação da mesma pedindo o voto dos 
demais pares; Após o Sr. Vereador Francisco Amaro, que pede dispensa das 
formalidades, e fala sobre a importância de suas indicações, e solicita o voto dos 
pares; Após o Sr. Vereador Paulo Chagas, que Teceu comentário sobre a 
necessidade que algumas famílias tem passado, a falta de emprego, fala sobre a 
importância de suas indicações, terminando sua fala, agradecendo ao final; Em 
DISCUSSÃO, VOTAÇÃO: Aprovadas por Unanimidade as Indicações nºs 795, 796, 
797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 
814 a 815. Ato continuo o Sr. Presidente indica 02 (dois) vereadores, sendo eles: 
Aquiles Moreira como Titular e Jorge Recla como suplente para representar a 
Câmara Municipal  deste município e participar do pleito e votar na eleição que 
escolherá o presidente e os diretores da ACAVES (Associação de Câmara e 
Vereadores do Espirito Santo). Após o Sr. Presidente informou que o Requerimento 
de nº 141/2017 de autoria da  vereadora Sr.ª. Jaciara Teixeira que solicita que: Seja 
encaminhado ao Exmº. Sr. Secretário Municipal de Finanças, a seguinte providência: 
informe a esta Casa de Leis sobre a atribuição da Associação de Bartendes, 
Artesãos e Vendedores Ambulantes do município de São Mateus – ABAVAM, em 
exigir filiação para vendedores ambulantes atuarem em Guriri. Seja corrigido pela 
mesma por esta incorreta. Com a palavra a vereadora Sr.ª. Jaciara Teixeira, que 
pede dispensa das formalidades, explica o motivo o seu requerimento, falando em 
relação as cobranças que os vendedores ambulantes vem recebendo da ABAVAM, 
não só na praia de Guriri, como em todo o Guriri. Além da taxa que os mesmo já 
pagam a prefeitura. E pede o voto aos pares. Com a palavra o vereador Sr. 
Francisco Amaro, que pede dispensa das formalidades, e diz que não é bem como a 
Vereadora esta sabendo, que se tem todo um procedimento a respeito para que os 
vendedores possam estar atuando. Como a localização de cada vendedor 
ambulante em épocas de festa, sendo então feito um sorteio. Assim agradece e 
termina sua fala.  Com a palavra o vereador Sr. Jorge Recla, que após cumprimentar 
a todos, parabeniza a vereadora Jaciara pelo requerimento, onde o mesmo fala que 
também tem ouvido muitas reclamações sobre taxas de cobranças da ABAVAM. E 
da importância de se ouvir os vereadores ambulantes. E pede para que todos os 
pares votem favoráveis. Em ato continuo o presente permitiu a pedido do vereador 
Jozail que seja encaminhado o requerimento da vereadora Jaciara. Com a palavra o 
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vereador Sr. Jozail do Bombeiro. Que após cumprimentar a todos os presentes, 
agradeceu pela permissão para a votação do requerimento. E defende os 
ambulantes que vem sofrendo com tais situações. E que deveria ser pedido uma 
prestação de contas da ABAVAM. Com a palavra a Srª vereadora Jaciara, que diz 
que quem tem que pedir a prestação de conta é os associados. O que a ABAVAM, 
não pode é dizer que a pessoa não vai trabalhar se não pagar a taxa. Em local 
publico aberto como é Guriri. Terminando sua fala. Em DISCUSSÃO; EM 
VOTAÇÃO: Três votos contrários ao requerimento, sendo aprovado com sete votos 
favoráveis. Moção nº 51/2017, de autoria do vereador Sr. Jozail do Bombeiro, que 
solicita que seja consignado Voto de Congratulação à Jovem Cristiane Marinho 
Silva, pelos relevantes serviços prestados à juventude mateensse, por meio da 
Pastoral da Juventude da Igreja Católica. Que submetido a DISCUSSÃO: fazendo 
uso da palavra o vereador Sr. Jozail do Bombeiro: que pede dispensa das 
formalidades, e fala do ótimo trabalhado da jovem Cristiane diante da sua 
comunidade. Narrando um pouco da historia da mesma. Encerrando sua fala a 
agradecendo pela pessoa que se tornou. Em VOTAÇÃO: Aprovado por 
Unanimidade. Moção nº 52/2017, de autoria do vereador Sr. Paulo Chagas. Que 
solicita que seja consignado: voto de congratulação ao Senhor VICTOR ESTEVES 
CARVALHO, pelos relevantes serviços sociais prestados ao município de São 
Mateus, promovendo festa para as crianças carentes do Bairro Vila Verde. Em 
DISCUSSÃO, com a palavra o vereador Sr. Paulo Chagas, que começa a sua fala 
citando o apelido do homenageado, sendo o mesmo muito conhecido como vitinho 
do corte. Narrando um pouco na historia do mesmo. Falando sobre seu trabalho 
desenvolvido com a comunidade e a sua habilidade em ajudar as crianças e as 
desvencilhando do mau caminho. O parabenizando e encerrando sua fala. Em 
VOTAÇÃO: Aprovado por Unanimidade. A pedido do vereador Sr. Paulo Chagas, o 
Sr. Presidente concedeu a palavra ao homenageado: VICTOR ESTEVES 
CARVALHO, que após, cumprimentar a todos agradece pela homenagem, e fala 
que acredita na nova geração, e que esta aqui para ajudar as crianças e aqueles 
que precisem, para fazer a diferença na comunidade, agradecendo e encerrando a 
sua fala. Em ato continuo, o Sr. Presidente, o presidente concede a palavra a 
homenageada CRISTIANE MARINHO SILVA, que após cumprimentar a todos, 
agradece pela bonita homenagem recebida, e convoca todas a juventude presente a 
lutar pelos seus direitos. Pois ela acredita na força dos Jovens. E agradece 
encerrando sua fala. Em ato Continuo o Sr. Presidente, afirma ao vereador Sr. Paulo 
Chagas, que há 3.500.000,00 ( três milhões e quinhentos mil reais)  em uma conta 
do município, para construção de uma escola no bairro Vilages, e que para não 
perder esse recurso o município precisa apresentar a área que será construída essa 
escola, onde esta sendo feito uma permuta com um empresário do loteamento para 
que o projeto seja aprovado, para que essa área passe a pertencer ao município. 
Para que a secretaria de educação vem abrir um processo licitatório, para a 
construção dessa escola, e caso chegue esse documento a essa casa amanha, 
amanha será feito uma sessão extraordinária, pedindo que compareça a maioria dos 
pares. Para que não se perca esse montante, essa verba que ira construir uma 
escola de grande porte em uma comunidade que esta começando a nascer. Caso 
no dia seguinte chegue a esta Casa de Lei este projeto, O mesmo convoca para o 
mesmo dia as 18:00, que seja realiza uma Sessão Extraordinária, e aquele vereador 



0373 

 

que não puder comparecer, ele entendera, mas espera que compareça a maioria, 
sendo este projeto muito importante para o nosso município, frisando mais uma vez 
não, podendo nosso município perder essa verba de 3.500.000,00 ( três milhões e 
quinhentos mil reais), para que seja construída uma escola de grande porte. Tendo 
encerrado sua fala com a palavra a Vereadora Sr.ª Jaciara Teixeira, que começa a 
sua fala falando sobre o convite, feito pelo Sr, Francisco do conselho Municipal de 
Defesa e Direitos da Pessoa Idosa. Onde acontecera um simpósio no dia 
18/11/2017. Começando as 16:00 hs em Santa Maria. Terminando a sua fala e 
agradecendo a presença de todos, encerrando assim a 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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