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Ata nº 007/2019 da Sessão Ordinária, realizada aos 07 (cinco) dias do mês de março 
de 2019 (dois mil e dezenove), às 18:00 (dezoito) horas, Reuniu-se na Câmara 
Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo, situada na Av. Dom José Dalvit 
100, Blocos 11 e 12 – Bairro Santo Antônio, sob a Presidência do Sr. Vereador  Jorge 
Luiz Recla de Jesus (Jorge Recla), e Secretariado pelo Sr. Vereador Jozail Fugulim 
(Jozail do Bombeiro). O Sr. Presidente convidou o Vereador Ajalírio Caldeira, 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, que responderam presente 11 
(onze) Srs. Vereadores: Ajalírio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos 
Alberto, Doda Mendonça, Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri 
Pereira, Jorge Recla, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. Em seguida, o Sr. 
Presidente, determinou  Leitura da Ata anterior de nº 004/2019, e considerou-a 
aprovada. Em ato contínuo o Sr. Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a 
leitura dos expedientes, que constou o seguinte: PODER EXECUTIVO: Leitura do 
expediente OF/PMSM/SMGAB N° 075/2019, protocolizado sob o n° 0331/2019, da 
Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta às Indicações nºs 044, 
045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 
062, 063,063,064 e 065/2019 de autoria dos Vereadores: Ajalírio Caldeira, Antônio Luiz 
Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda Mendonça, Francisco Amaro de Alencar 
Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla, Jozail do Bombeiro e Paulo 
Chagas. PODER LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Lei n° 004/2019, que “DISPÕE 
SOBRE A ACESSIBILIDADE ESCOLAR PARA OS ALUNOS PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA, NOS ESTABELECIMENTOS DE 
ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do 
Poder Legislativo, Autoria: Paulo Chagas. Leitura do Projeto de Lei n° 005/2019, que 
“ALTERA A REDAÇÃO DA EMENTA E DO ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.388 
DATADA DE 19 DE SETEMBRO DE 2014”, do Poder Legislativo, Autoria: Aquiles. 
Indicações n°s 088 e 089/2019 de autoria do Vereador Ajalírio Caldeira, que solicita: 
Ampliação e reforma do prédio da Unidade de Saúde da Comunidade Vila Nova 
Aymorés – Km 35, Distrito de Nestor Gomes; e Implantação de consultório 
odontológico na Unidade de Saúde situada na comunidade Vila Nova Aymorés – Km 
35, Distrito de Nestor Gomes. Indicações n°s 090 e 091/2019 de autoria do Vereador 
Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Calçamento de aproximadamente 100m (cem 
metros) da Rua Cachoeira do Cravo, situada em Nestor Gomes – Km 41;e Construção 
de 02 (dois) redutores de velocidade e instalação de placas de sinalização de travessia 
em área escolar, na Avenida Cricaré (nas imediações da EMEF Almir Queiroz e do 
CEIM Andorinhas). Indicações n°s 092 e 093/2019 de autoria do Vereador Aquiles, 
que solicita: Elaboração de projeto para calçamento das ruas do bairro Morada do 
Lago; Término do calçamento da Avenida Maria Calixto Conceição e calçamento da 
Rua Jozias da Silva (rua 11), situadas no bairro Bonsucesso II. Indicações n°s 094 e 
095/2019 de autoria do Vereador Carlos Alberto, que solicita: Construção de quadra 
poliesportiva na Comunidade Azeite, Distrito de Nativo de Barra Nova; e Sinalização 
com pintura de faixas de pedestre na Rua Liberdade (trecho compreendido entre a 
Avenida José Tozze e a Rua Reginaldo Daher Santos). Indicações n°s 096 e 097/2019 
de autoria do Vereador Doda Mendonça, que solicita: Perfuração de poço artesiano 
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nas proximidades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Quilombola, 
localizado na comunidade Morro da Arara (Rodovia São Mateus à Boa Esperança); e 
Criação de Casa de Apoio em São Mateus, para atender exclusivamente os pacientes 
em tratamento médico em hospitais especializados, fora do Município. Indicações n°s 
098 e 099/2019 de autoria do Vereador Francisco Amaro de A. Oliveira, que solicita: 
Capina, limpeza, varrição e retirada de entulhos nas ruas do Bairro Jambeiro; e 
Ampliação e reforma da Escola Pluridocente Municipal “São Jorge”, situada na 
comunidade São Jorge (rodovia São Mateus à Boa Esperança). Indicações n°s 100 e 
101/2019 de autoria da Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Instalação de poste 
com luminárias na praça do Residencial Village situado no Bairro Litorâneo; e 
Instalação de cestos nos bueiros da rede pluvial das vias públicas de São Mateus e 
Guriri. Indicações n°s 102 e 103/2019 de autoria do Vereador Jerri Pereira, que 
solicita: Aquisição de ambulância para atender os moradores das Comunidades Barra 
Seca, Urussuquara, Campo Grande e Barra Nova; e Realização de patrulha rural nas 
comunidades Barra Seca, Urussuquara, Campo Grande e Barra Nova. Indicações n°s 

104 e 105/2019 de autoria do Vereador Jorge Recla, que solicita: Envie ao Poder 
Legislativo Mateense o Projeto de Lei que dispõe sobre a doação de área de terras 
para construção das sedes do SINDICATO dos inspetores do sistema penitenciário do 
estado do Espírito Santo, o SINDASPES, visando a construção de uma sede própria 
no município de São Mateus. Indicações n°s 106 e 107/2019 de autoria do Vereador 
Jozail do Bombeiro, que solicita: Disponibilizar Unidade Móvel Odontológica nos 
bairros do município de São Mateus; e Canalização do valão que corta os bairros Novo 
Horizonte, Vila Nova, Vila Verde e Alvorada. Indicações n°s 108 e 109/2019 de autoria 
do Vereador Paulo Chagas, que solicita: Reforma do Ginásio de Esportes Washington 
Castello Dutra, situado em Guriri, para acomodação da feira livre do bairro; e 
Substituição ou reparo da rede elétrica da EMEF „São Pio X‟, situada na comunidade 
Córrego da Palmeira – Km 47, Distrito de Nestor Gomes. DO GRANDE EXPEDIENTE: 
Não havendo nenhum Vereador inscrito, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO 
DIA: Na oportunidade, o Sr. Presidente submeteu as votações em blocos. Em 
Discussão: Indicações de nºs 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 
099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 109/2019; Com uso da palavra o 
Vereador Doda Mendonça, que após cumprimentar a todos, teceu comentários em 
relação a sua indicação de n° 096/2019 e considerou-a de suma importância, pois na 
referida região há muita falta D‟água e, no entanto solicitou a perfuração do poço 
artesiano. Continuou sua oratória discorrendo sobre a sua outra indicação de n° 
097/2019, pois segundo o mesmo as pessoas que necessitam de tratamento médico 
em outro Município não possui um lugar apropriado para a espera do ônibus em 
horários noturnos e finalizou solicitando o voto favorável dos demais Vereadores. Em 
seguida e com uso da palavra, a Vereadora Jaciara Teixeira que após cumprimentar a 
todos, disursou sobre a sua indicação n° 100/2019 e disse que na Praça do Bairro 
Villages não possui poste e nem iluminação para que as pessoas possam gozar do 
lazer do bairro. Continuou sua oratória destacando sua outra indicação de n° 101/2019 
onde relatou que os cestos referidos na indicação são denominados cestos 
inteligentes, pois em outros Municípios mais desenvolvidos já possuem e é de suma 
importância para que o lixo que é encontrado nas ruas, com a presença de chuva, não 
desça e entupa os bueiros e finalizou solicitando o voto favorável dos demais 
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Vereadores. Ainda em discussão e com uso da palavra, o Vereador Paulo Chagas que 
após cumprimentar a todos, teceu comentários pertinentes a sua indicação de n° 
108/2019 que segundo mesmo a reforma no referido Ginásio de Esportes, terá uma 
melhor serventia além do esporte, que é de agregar melhor os agricultores da 
agricultura familiar que vendem os seus produtos naquele local. Disse ainda sobre a 
sua indicação de n° 109/2019 e de acordo com o mesmo, quem está na área urbana 
não enxerga a necessidade das áreas rurais, e que a rede elétrica está causando risco 
de vida para os alunos, que é preciso reparos antes que aconteça algo pior. Finalizou 
sua oratória solicitando o voto favorável dos demais Vereadores. Ainda em discussão, 
o Vereador Jorge Recla, teceu comentários pertinentes a sua indicação de n° 104/2019 
que segundo o mesmo, os inspetores não possuem boas condições dentro do 
Município e o Sindicato na cidade facilitaria para a execução do trabalho dos mesmos. 
Discorreu ainda sobre a sua indicação de n° 105/2019 e informou que entregou 
pessoalmente o pedido feito na indicação ao Governador Renato Casagrande, e o 
mesmo garantiu ao Vereador o calçamento das ruas, mas que o Município precisa 
apresenta-lo um projeto de calçamento para que possa ser firmado um convênio. 
Finalizou solicitando o voto favorável dos demais Vereadores. Em seguida o Sr. 
Presidente submeteu em Votação: Indicações de nºs 088, 089, 090, 091, 092, 093, 
094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 109/2019; 
sendo estas aprovadas por unanimidade. De imediato o Vereador Carlos Alberto 
solicitou a inclusão do Requerimento n° 016/2019 de sua autoria, que solicita: Envie a 
esta casa de Leis cópias das documentações da referida empresa Fortaleza no 
Município de São Mateus, contendo indispensavelmente os itens abaixo elencados: 
Cópia na íntegra do contrato assinado pelo município e a empresa, bem como o nome 
do fiscal e o seu respectivo gestor; Cópia de todas as notas fiscais emitidas pela 
empresa; Cópia das faturas, ordem de pagamentos e transferências bancárias; Cópia 
das anotações de todas as pesagens da coleta de lixo recolhido no município, a partir 
de 02-01-2018 até 07-03-2019; Cópia da relação do quadro de funcionários da 
empresa; Cópia de todos os aditivos do período de 02-01-2019 até 07-03-2019. Logo, 
o Sr. Presidente acatou o Requerimento do Vereador Carlos Alberto e de imediato 
submeteu em Discussão e Votação: Requerimento n°016/2019 de autoria do Vereador 
Carlos Alberto, sendo este aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a 
tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente Sessão e para constar, 
eu................................................, Aquiles Moreira da Silva – 2° Secretário. Fiscalizei a 
presente Ata, que lida e achada conforme será assinada por mim, pelo Senhor 
Presidente e demais Vereadores Presentes. 
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