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Ata nº 040/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de
setembro de 2018 (dois mil e dezoito), 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 Paulo Chagas,
para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. DO PEQUENO
EXPEDIENTE, Em ato contínuo, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que
efetuasse a chamada dos Srs. Vereadores, para verificação do Quórum 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. Leitura da Ata de
n° 039/2018, sendo esta aprovada pelo Sr. Presidente. Em ato continuo o presidente
solicitou que procedesse a leitura dos expedientes que constou o seguinte: PODER
LEGISLATIVO: Indicações nº 662 e 663/2018 de autoria do vereador Sr. Ajalírio
Caldeira, que solicita: Reitera a indicação de nº 017/2018, que diz respeito a viabilizar
a elaboração de projeto para construção de quadra poliesportiva na Comunidade
Córrego Seco, Distrito de Nestor Gomes. E Reitera a indicação de nº 060/2018, que
diz respeito à extensão do conselho tutelar para atender os moradores do Distrito de
Nestor Gomes. Indicações nºs 664 e 665/2018 de autoria do vereador Sr. Antônio
Luis Cardoso, que solicita: Reitera a indicação de nº 062/2018, que diz respeito à
construção de muro em torno da unidade de saúde situada no bairro Porto. Reitera a
indicação de nº 126/2018, que diz respeito à construção de quadra poliesportiva
coberta na EMEF ‘Cricaré’, situada no bairro Cricaré. Indicações nºs 666 e 667/2018
de autoria do vereador Sr. Aquiles Moreira, que solicita: Viabilizar a elaboração de
projeto para construção de escadaria na rua Josias da Silva, entre os bairros
Bonsucesso I e II (na altura da rua Otílio Pereira). E Calçamento da rua Roberto
Arnizaut Silvares, situada no bairro Nova São Mateus. Indicações nºs 668 e
669/2018 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, que solicita: Capina
e limpeza das ruas do bairro Nova Era. Capina e limpeza das ruas do bairro Rodocon.
Indicação nºs 670 e 671/2018 de autoria do vereador Sr. Doda Mendonça, que
solicita: Instalação de ponto de apoio da saúde na comunidade Nova Vista, para
atender às comunidades: São Jorge, Morro da Arara, Córrego do Sapato, Córrego do
Chiado e Contendas. E Instalação de placa de sinalização dos radares situados na
Ponte Edmundo Régis Bittencourt, sobre o Rio Cricaré localizada na Rodovia Br 101.
Indicações nºs 672 e 673/2018, de autoria do Sr. Francisco Amaro, que solicita:
Capina, limpeza, varrição e retirada de entulhos nas ruas do bairro Jambeiro. E
Desobstrução do manilhamento localizado na estrada que liga a parte alta e a parte
baixa do bairro Jambeiro. Indicações nºs 674 e 675/2018 de autoria da Srª.
Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Substituição das lâmpadas e manutenção da
iluminação da praça Vereador Luiz Barbosa dos Santos, situada no bairro Cacique. E
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Elaboração de projeto para construção de rede de esgoto e calçamento das ruas do
bairro Jardim Eldorado. Indicações nºs 676 e 678/2018 de autoria do Sr. vereador
Jerri Pereira, que solicita: Patrolamento das estradas vicinais da comunidade Nativo
de Barra Nova. E Aquisição de ambulância para atender os moradores da
Comunidade Santa Maria e região. Indicações nºs 678 e 679/2018, de autoria do
Sr. vereador Jorge Recla, que solicita: Reitera a indicação de nº 141/2018, que diz
respeito à reforma do prédio do CEIM ‘Brilho do Saber’, situado no bairro Aroeira. E
Reitera a indicação de nº 163/2018, que diz respeito à reforma do prédio e da quadra
poliesportiva da EMEF ‘Professora Marizete Venâncio do Nascimento’, situada no
bairro Aroeira. Indicações nºs 680 e 681/2018, de autoria do Sr. vereador de autoria
do Vereador Jozail Fugulim, que solicita: Calçamento da rua Bariloche, situada no
bairro Carapina. E Construção de passarelas ecológicas na orla da praia de Guriri,
com acessibilidade para cadeirantes. Indicações nºs 682 e 683/2018, de autoria do
Sr. Paulo Chagas, que solicita: Substituição das lâmpadas queimadas dos postes
situados na rua Vila Barbosa, na comunidade Km 18, Distrito de Nestor Gomes. E
Elaboração de projeto para implantação de saneamento básico na rua Maria Preta,
localizada em Nestor Gomes. Ao encerrar a leitura do expediente o vereador Aquiles
Moreira solicitou o arquivamento do Projeto 021/2017, de sua autoria. Sedo deferido
pelo Sr. Presidente, sendo arquivado o projeto. Em ato continuo o Sr. Presidente
passou para o GRANDE EXPEDIENTE, por não haver vereadores inscrito para o
Pequeno Expediente, em seguida conduziu para a ORDEM DO DIA, Sugerindo que
as indicações fossem votadas em blocos, sendo aprovada a solicitação. Logo após o
Sr. Presidente submeteu em DISCUSSÃO: Indicações de nº s 662, 663, 664, 665,
666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e
683/2018; Fazendo uso da palavra a vereadora Jaciara Teixeira, que após
cumprimentar a todos, teceu comentários sobre suas indicações, Falando sobre
substituição das lâmpadas e manutenção da iluminação da praça Vereador Luiz
Barbosa dos Santos, situada no bairro Cacique. Dizendo que é algo simples e que já
deveria ter sido resolvido. Dizendo ser um absurdo e um perigo para a população.
Após falou sobre a elaboração de projeto para construção de rede de esgoto e
calçamento das ruas do bairro Jardim Eldorado. Disse que ainda há muito bairros
sem rede de esgoto, e que o bairro Eldorado é um desses. Em seguida encerrou a
sua fala. Fazendo uso da palavra o vereador Jorge Recla, que após cumprimentara
todos fez menção a suas indicações, onde reitera a indicação de nº 141/2018, que diz
respeito à reforma do prédio do CEIM ‘Brilho do Saber’, situado no bairro Aroeira.
Dizendo que esse CEIM foi construído na época do ex-prefeito Amadeu Boroto, e que
nunca foi reformado. Em seguida falou sobre a indicação que reitera a indicação de
nº 163/2018, que diz respeito à reforma do prédio e da quadra poliesportiva da EMEF
‘Professora Marizete Venâncio do Nascimento’, situada no bairro Aroeira. Disse que
essa quadra esta sem condições de uso, e que espera que seu pedido seja atendido,
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dizendo não ser apenas o seu pedido, mas sim a solicitação da comunidade.
Fazendo uso da palavra o vereador Jozail do Bombeiro, falou Calçamento da rua
Bariloche, situada no bairro Carapina, dizendo que há muita poeira, buracos. Após
falou sobre a construção de passarelas ecológicas na orla da praia de Guriri, com
acessibilidade para cadeirantes. Disse que o que havia em mente era algo
completamente diferente do que se foi construído, pois seria algo que para ser
permanente, de forma definitiva, que atendesse as normas ambientais, e que tivesse
melhor acessibilidade, sem a necessidade de haver um guarda-vidas, dizendo ser
algo escarço nas praias, e que sobre o projeto existia um parecer legal. Após falou
que essa indicação é para reforçar. Com a parte a vereadora Jaciara Teixeira, que
disse que se levar em consideração foi aprovado uma lei que fala sobre
acessibilidade de paia acessível, e que fazendo acessibilidade é uma forma de
colocar a lei em pratica. Voltando com a palavra o vereador Jozail do Bombeiro, que
disse que espera que seja atendido esse pedido, mas não por ele e sim pela
população, encerrando assim a sua fala. Com a palavra o vereador Paulo Chagas,
que após cumprimentar a todos, teceu comentários sobre suas indicações, onde
solicita a substituição das lâmpadas queimadas dos postes situados na rua Vila
Barbosa, na comunidade Km 18, Distrito de Nestor Gomes. Dizendo ser uma região
bem próxima, sendo apenas uma rua, mas que a população tem reclamado muito e
que eles precisam ser bem atendidos. Em seguida falou sobre a elaboração de
projeto para implantação de saneamento básico na rua Maria Preta, localizada em
Nestor Gomes, disse que são 40 anos de uma vala, que já começaram mas não
terminaram o serviço, deixando a população a mercê com ratos, urubus, entre outros
bichos. Com a parte o vereador Ajalirio Caldeira que disse que essa situação é uma
situação bem complicada, dizendo ter nessa comunidade diversas famílias carentes,
disse que quando chove não há escoamento das águas, e que com o passar dos
anos essa vala foi entupindo. Voltando com a palavra o vereador Paulo Chagas, que
disse que há pessoas morando em lugares inadequados, muro de escolas quase
caindo, disse que não ser um projeto pequeno, pois precisa abrir um escoamento de
água. Disse que por haver um aparte que não é coberta as pessoas jogam lixo, de
forma que acaba entupindo o local de escoamento, dizendo ser um crime o que
acontece lá, pois onde há a capitação de água cai o esgoto, e que encima da
nascente foi construída uma ETI, sendo algo que incomoda mais de 450
(quatrocentos e cinquenta) famílias, que estão sofrendo. Em seguida encerrou sua
fala. Em Ato continuo o Sr. Presidente submeteu em VOTAÇÃO: Sendo aprovado por
unanimidade as indicações de nºs 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671,
672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683/2018; Sendo aprovado
por unanimidade. Após o Sr. Presidente agradeceu a toda a equipe que participou da
Sessão Solene que ocorreu no dia 21 (vinte e um) de setembro. Com a parte da
palavra o vereador Paulo Chagas que informou que não foi possível de fazer presente
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pois aconteceu algo grave com a sua família em relação a saúde, disse ter ficado
sentido pois havia seus convidados, amigos, e não pode comparecer. Encerrando
assim a sua fala. Voltando com a palavra o Sr. Presidente que fez menção a Sessão
Solene, dizendo que ficou muito feliz por tudo, como foi conduzido e como tudo
aconteceu, e para as pessoas que gostam de inventar mentira e que acham que
estão o incomodando, não estão, e que ninguém joga pedra em uma árvore que não
esteja dando frutos. Disse que esta Casa sempre trilhou e continuará a trilhar pela
transparência. E aos que disseram que a Sessão Solene era para sua despedida
para assumir a prefeitura, estão enganados, pois não iram vê-lo fazendo festa caso
precise assumir a prefeitura. 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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