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Ata nº 004/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de
fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), às 18:00 (dezoito) horas. Reuniu-se na
Câmara Municipal de Vereadores de São Mateus - Estado do Espírito Santo, sob a
Presidência do Vereador Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, e Secretariado pelo
Vereador Sr. Ajalírio Caldeira Varges. Ato contínuo, o Presidente faz a abertura 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 Moreira, Carlos Alberto, Francisco Amaro, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira,
Jorge Recla, Doda Mendonça, Jozail Fugulim e Paulo Chagas. Assim constatado, o
Sr. Presidente convidou o Sr. Vereador Francisco Amaro para que efetuasse a
leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Ato contínuo, o Sr. Presidente solicitou ao
Secretário da Mesa que procedesse a leitura dos expedientes enviados a esta Casa
de Leis, do que constou o seguinte: Leitura da Ata n° 41/2017, considerada
aprovada. PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°
055/2018, protocolizado sob o n° 0211/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
que encaminha Resposta das Indicações n°s 016 à 024/2018, 026,027, 028, 029,
030 à 047/2018, 049 à 058/2018, de autoria dos Vereadores: Ajalirio Caldeira,
Antônio Luiz Cardoso, Aquiles Moreira da Silva, Carlos Alberto, Doda Mendonça,
Francisco Amaro de A. Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla, Jozail
do Bombeiro, Paulo Chagas. Seguindo para o PODER LEGISLATIVO: Leitura do
Projeto de Lei nº 004/20018, que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA PONTE
SOBRE O RIO CRICARÉ”, do poder Legislativo, Autoria: Jerri Pereira, Jorge Recla,
Antônio Luiz Cardoso, Jozail do Bombeiro, Ajalírio Caldeira e Carlos Alberto. Leitura
do expediente Projetos de Decreto Legislativo n°s 002 e 003/2018, que “Concede
título em homenagem ao Dia Internacional da Mulher”. Autoria: Jorge Luiz Recla.
Leitura do expediente Projetos de Decreto Legislativo n°s 004 e 005/2018, que
“Concede título em homenagem ao Dia Internacional da Mulher”. Autoria: Jaciara
Teixeira. Leitura do expediente Projetos de Decreto Legislativo n°s 006 e
007/2018, que “Concede título em homenagem ao Dia Internacional da Mulher”.
Autoria: Aquiles. Leitura do expediente Projetos de Decreto Legislativo n°s 008 e
009/2018, que “Concede título em homenagem ao Dia Internacional da Mulher”.
Autoria: Antônio Luiz Cardoso. Leitura do expediente Projetos de Decreto
Legislativo n°s 010 e 0011/2018, que “Concede título em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher”. Autoria: Ajalirio Caldeira. Leitura do expediente Projetos
de Decreto Legislativo n°s 012 e 013/2018, que “Concede título em homenagem
ao Dia Internacional da Mulher”. Autoria: Paulo Chagas. Leitura do expediente
Projetos de Decreto Legislativo n°s 014 e 015/2018, que “Concede título em
homenagem ao Dia Internacional da Mulher”. Autoria: Francisco Amaro A. de
Oliveira. Leitura do expediente Projetos de Decreto Legislativo n°s 016 e
017/2018, que “Concede título em homenagem ao Dia Internacional da Mulher”.
Autoria: Jerri Pereira. Leitura do expediente Projetos de Decreto Legislativo n°s
018 e 019/2018, que “Concede título em homenagem ao Dia Internacional da
Mulher”. Autoria: Jozail do Bombeiro. Leitura do expediente Projetos de Decreto
Legislativo n°s 020 e 021/2018, que “Concede título em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher”. Autoria: Carlos Alberto. Proposições sujeitas à
DISCUSSÃO e VOTAÇÃO: Indicações nº 059 e 060/2018 de autoria do vereador
Sr. Ajalírio Caldeira, que solicita: Conclusão do calçamento e construção de redutor
de velocidade na Rua Cachoeira do Cravo, situada em Nestor Gomes – Km 41 e
Extensão do Conselho Tutelar para atender os moradores do Distrito de Nestor
Gomes. Indicações nº 061 e 062/2018 de autoria do vereador Sr. Antônio Luiz
Cardoso, que solicita: Reparo da pavimentação asfáltica da Avenida Cricaré, trecho
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compreendido entre a Ladeira do Besouro e a Unidade de Saúde do Bairro Cacique
e Construção de muro em torno da Unidade de Saúde situada no Bairro Porto.
Indicações nº 063 e 064/2018 de autoria do vereador Sr. Aquiles Moreira, que
solicita: Conclusão da construção da rede de esgoto do Bairro Ayrton Senna e
Reparo e pintura da ciclovia situada na Avenida Dom José Dalvit (trecho
compreendido entre os Bairros Santo Antônio e Bonsucesso). Indicações nº 065 e
066/2018 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, que solicita:
Capina e limpeza das ruas e avenidas do Bairro Fátima e Pintura do meio-fio das
ruas e avenidas do Bairro Fátima. Indicações nº 067 e 068/2018 de autoria do
vereador Sr. Doda Mendonça, que solicita: Aquisição de terreno para construção de
área de lazer na Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas e Construção de
Centro de Vivência na Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas. Indicações
nº 069 e 070/2018, de autoria do Sr. Francisco Amaro, que solicita: Elaboração de
projeto para construção de rede de drenagem pluvial no Centro de Guriri (trecho
compreendido entre a antiga Cascata e a Avenida Oceano Atlântico) e Construção
de represa comunitária na Comunidade Km 28, situada na rodovia br 381, para
atender os pequenos agricultores da região. Indicações nº 071 e 072/2018 de
autoria da Sra. Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Calçamento das Ruas 10 e
11, situadas no Bairro Bonsucesso I e substituição da grade de proteção e
recuperação da escadaria da Praça do Mirante, que dá acesso à Avenida Cricaré.
Indicações nº 073 e 074/2017 de autoria do Sr. vereador Jerri Pereira, que solicita:
Patrolamento das estradas vicinais de Nativo de Barra Nova e Calçamento da Rua
Porto Seguro, situada no Bairro Liberdade. Indicações nº 075 e 076/2018, de
autoria do Sr. vereador Jorge Recla, que solicita: Extensão de rede elétrica com
instalação de postes com luminárias na Avenida Dom José Dalvit, no Bairro Aroeira
(trecho compreendido entre o Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida e o
ponto final do ônibus nas proximidades do Sítio Pink II) e Reparo da rede de esgoto
da Rua 07 de Setembro (Vila Maruim), no Bairro Porto. Indicações nº 077 e
078/2017, de autoria do Sr. Vereador Jozail Fugulim, que solicita: Envie, para
apreciação desta Casa Legislativa, Projeto de Lei que disponha sobre a contratação
de guarda-vidas para atuarem nas praias do município, no período de baixa
temporada, tendo em vista o encerramento do contrato no final de março e Capina e
limpeza das ruas e avenidas do Bairro Chácara do Cricaré (INOCOOP). Indicações
nº 079 e 080/2017, de autoria do Sr. Vereador Paulo Chagas, que solicita: Extensão
de rede elétrica com instalação de postes com luminárias no Assentamento Córrego
Grande (trecho compreendido entre as imediações da sede da Associação de
Moradores e Pequenos Produtores Rurais do Córrego Grande e a residência do Sr.
Mauro Quartezani) e Aquisição de 03 (três) ambulâncias para instalação de Central
de Ambulância em Nestor Gomes, para atender os moradores dos Quilômetros e do
Distrito de Nova Verona. Requerimento nº 011/2018, de autoria do Sr. Vereador
Carlos Alberto, que solicita: Seja encaminhado ao Exmº. Sr. Prefeito Municipal de
São Mateus, a seguinte providência: Envie a esta Casa de Leis prestação de contas
de todas as despesas realizadas com festejos, durante toda a programação de final
de ano (Reveillon), eventos promovidos durante o Verão Guriri e Carnaval, contendo
relatório das atividades desenvolvidas, conforme itens abaixo discriminados: 1)
Cópia do contrato celebrado junto à empresa para queima de fogos de artifícios; 2)
Cópia do contrato celebrado junto às bandas nacionais e regionais; 3) Cópia do
contrato celebrado para locação de palco; 4) Cópia do contrato celebrado para
realização de shows artísticos nacionais e regionais; 5) Cópia do contrato celebrado
junto à empresa de sonorização; 6) Cópia do contrato celebrado na contratação dos
banheiros químicos; 7) Cópia do contrato celebrado junto à empresa de trios
elétricos; 8) Cópia dos contratos celebrados junto às empresas para divulgação e
publicidade (rádios, jornais, televisão e material gráfico); 9) Cópia das notas fiscais,
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acompanhadas dos respectivos recibos correspondentes às despesas realizadas;
10) Cópia de todas as notas fiscais avulsas ou de recibos de prestação de serviços;
11) Informar detalhadamente as receitas oriundas de patrocínios e permissões.
Moção nº 002/2018, de autoria do Sr. Vereador Francisco Amaro, que solicita:
VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao PORTAL SBN - Sistema Brasileiro de
Notícias, pelos relevantes serviços prestados à comunidade mateense, na área da
comunicação. Moção nº 003/2018, de autoria da Sra. Vereadora Jaciara Teixeira,
que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao o Senhor FÁBIO DO
NASCIMENTO, pelo relevante serviço prestado à História de São Mateus. Após as
leituras, o Presidente novamente citou e deferiu os Projetos de Decreto Legislativo
002 à 021/2018, suspendendo a Sessão para que a Comissão pertinente dê o
parecer. Retornando aos trabalhos passando o GRANDE EXPEDIENTE: Com a
palavra do Sr. Vereador Francisco Amaro que cumprimenta todos presentes e
aproveita o tempo oportuno para falar sobre as ofertas de empregos que têm surgido
gradativamente no município, exemplificando a empresa Volare e a Oxford, que têm
parcerias com o município, para que a prefeitura possa promover a qualificação na
cidade com a oferta de cursos profissionalizantes, de forma que os moradores da
cidade sejam beneficiados. Na oportunidade, pediu para que os nobres pares
repassassem as informações para os centros comunitários, associações de
moradores, em garantia do benefício da população. Ato contínuo, o Sr. Presidente
sugeriu que as indicações fossem votadas em bloco, não havendo manifestação
contrária por parte dos Senhores Vereadores, passando assim para a ORDEM DO
DIA: Submeteu em discussão e votação: Indicações nºs 059, 060, 061, 062, 063,
064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079 e
080/2018. Em DISCUSSÃO: Com a palavra da Vereadora Jaciara, que fala de suas
indicações, ressalta a importância, e pede o voto dos demais. Ato contínuo, com a
palavra do Vereador Jozail do Bombeiro, que destaca sua indicação pela
necessidade dos guarda vidas na cidade, para que não ocorra nenhuma tragédia no
balneário de Guriri, precavendo a situação antes que chegue a alta temporada.
Encerra sua fala pedindo o voto dos demais. Ato contínuo, com a palavra do
Vereador Jorge Recla, que fala de sua indicação sobre a iluminação e ressalta a
importância para segurança no município, também destaca sua segunda indicação
com um apelo de um morador do bairro Porto, e pede aos demais pares o voto
favorável. Ato contínuo, com a palavra do Vereador Francisco Amaro, que pede
dispensa das formalidades, e expõe suas proposições feitas ao executivo e sobre as
dificuldades dos produtores rurais em época de seca. Pede voto dos demais
vereadores e encerra sua fala. Ato contínuo, com a palavra do Sr. Vereador Paulo
Chagas, que salda todos os presentes e reforça suas indicações, a importância das
mesmas e pede voto favorável à todos. Ato contínuo, com a palavra do Sr. Vereador
Ajalírio Caldeira, que pede dispensa das formalidades e fortalece também os
pedidos do Vereador Paulo Chagas, pela carência que há na cidade. Pede também
pelas suas indicações e pede pela aprovação também de suas indicações. Em
VOTAÇÃO: Aprovadas por Unanimidade. Requerimento nº 011/2018, de autoria
dos Srs. Vereadores Carlos Alberto, Ajalírio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Jorge
Recla, Jozail Fugulim, Jerri Pereira que solicita: Seja encaminhado ao Exmº. Sr.
Prefeito Municipal de São Mateus, a seguinte providência: Envie a esta Casa de Leis
prestação de contas de todas as despesas realizadas com festejos, durante toda a
programação de final de ano (Reveillon), eventos promovidos durante o Verão Guriri
e Carnaval, contendo relatório das atividades desenvolvidas, conforme itens abaixo
discriminados: 1) Cópia do contrato celebrado junto à empresa para queima de
fogos de artifícios; 2) Cópia do contrato celebrado junto às bandas nacionais e
regionais; 3) Cópia do contrato celebrado para locação de palco; 4) Cópia do
contrato celebrado para realização de shows artísticos nacionais e regionais; 5)
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Cópia do contrato celebrado junto à empresa de sonorização; 6) Cópia do contrato
celebrado na contratação dos banheiros químicos; 7) Cópia do contrato celebrado
junto à empresa de trios elétricos; 8) Cópia dos contratos celebrados junto às
empresas para divulgação e publicidade (rádios, jornais, televisão e material
gráfico); 9) Cópia das notas fiscais, acompanhadas dos respectivos recibos
correspondentes às despesas realizadas; 10) Cópia de todas as notas fiscais
avulsas ou de recibos de prestação de serviços; 11) Informar detalhadamente as
receitas oriundas de patrocínios e permissões. Em DISCUSSÃO: Com a palavra da
Vereadora Jaciara Teixeira, que tece comentários sobre o requerimento,
considerando indispensável a aprovação deste e os votos favoráveis dos demais
pares, visto que essa é a real função do vereador, para fiscalizar, intervir, visando o
que é melhor para a cidade, independente do motivo do pedido. Termina pedindo
para que os vereadores votem favoráveis. Continua em discussão com a palavra do
vereador Francisco amaro, que pede dispensa das formalidades, e inicia alegando
que concorda em partes com a vereadora Jaciara, mas esclarece que vota a partir
de seus próprios princípios, não em função de outras pessoas, que é uma escolha
pessoal e esta é a sua. Continua em discussão, com a palavra do vereador Jozail,
que pede dispensa das formalidades, e alega que nunca votaria contra, por ser este
o seu papel de fiscalizar e legislar. Em VOTAÇÃO: Aprovado com votos contrários
dos vereadores Aquiles Moreira, Doda Mendonça, Francisco Amaro e Paulo
Chagas. Requerimento nº 012/2018, de autoria do Sr. Vereador Francisco Amaro,
que solicita: Fornecimento da documentação informando os valores gastos com a
divulgação e publicidade na Sessão Solene do dia 21 (vinte e um) de setembro de
2017 (dois mil e dezessete), contendo cópia do contrato, notas fiscais das empresas
contratadas, os valores gastos com cada uma e qual a forma de pagamento. Em
DISCUSSÃO: Com a palavra do Sr. Vereador Jorge Recla, que tece comentários
sobre seu voto favorável ao requerimento, e informa sua tranquilidade perante o
pedido, pela seriedade das atitudes desta casa. Ao final de sua fala, pede aos Srs.
Vereadores que votaram contra no requerimento anterior, para que votem favorável
no neste, de autoria do Sr. Vereador Francisco Amaro. Ainda em discussão, com a
palavra do Vereador Francisco Amaro, que repudia os comentários dos nobres
colegas, e nega que tenha desconfiança com a gestão desta casa, explicando que
fez a solicitação pela cobrança da população, e para esclarecer dúvidas pessoais
por fazer parte da mesa diretora. Em VOTAÇÃO: Aprovado por Unanimidade.
Moção nº 002/2018, de autoria do Sr. Vereador Francisco Amaro, que solicita:
VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao PORTAL SBN - Sistema Brasileiro de
Notícias, pelos relevantes serviços prestados à comunidade mateense, na área da
comunicação. Em DISCUSSÃO: Com a palavra do Vereador Francisco Amaro,
apresentando os representantes do PORTAL SBN, e os parabenizando pelas
notícias e o profissionalismo exercido. Em VOTAÇÃO: Aprovado por Unanimidade.
Moção nº 003/2018, de autoria da Sra. Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita:
VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao o Senhor FÁBIO DO NASCIMENTO, pelo
relevante serviço prestado à História de São Mateus. Em DISCUSSÃO: Com a
palavra da autora da Moção, que enaltece o trabalho do homenageado por valorizar
e mostrar a cidade de São Mateus em diferentes tempos históricos por meio das
redes sociais, onde várias pessoas passam a conhecer ou reconhecer o lugar em
que vive, reacendendo o amor pelo município e mantendo viva sua história.
Continua em discussão, com a palavra do Sr. Vereador Jozail Fugulim, que também
o agradece pelo lindo trabalho, onde viaja no passado e recorda vários momentos,
encerrando sua fala. Em VOTAÇÃO: Aprovada por Unanimidade. Ato contínuo, o Sr.
Presidente sugeriu que os Decretos de Projeto Legislativo fossem votadas em bloco,
não havendo manifestação contrária por parte dos Senhores Vereadores,
submetendo-se à discussão e votação os Decretos de Projeto Legislativo de nº
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002 à 023/2018, incluindo os dois últimos apenas na ata, de autoria do Sr. Vereador
Doda Mendonça, à pedido do mesmo. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado
por Unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente concede a palavra ao
homenageado na Moção 002/2018, que agradece o voto por unanimidade e
continua falando sobre o seu trabalho, que defende ser baseado na justiça e na
verdade. E assim encerra sua fala. Ato contínuo, com a palavra do homenageado
Fábio do Nascimento, que agradece a homenagem e incentiva a todos à interação
na página da rede social, para que possa ser ainda mais prazeroso e alcançar mais
pessoas. COMUNICADO DE LIDERANÇA: A Vereadora Jaciara faz um convite
para um Encontro Regional para discutir o programa do “Brasil que o povo quer”,
afim de apresentar um diagnóstico para o Norte do estado. Ato contínuo, com a
palavra do vereador Aquiles, que propõe na próxima sessão um requerimento
convocando o Secretário de Defesa Social, para tratar assuntos pertinentes à
cidade. 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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