
Ata nº 030/2020 da Sessão Ordinária, realizada aos 25 (vinte e cinco) dias do 

mês de agosto de 2020 (dois mil e vinte), às 16:00 (dezesseis) horas, Reuniu-

se na Câmara Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo, na sede da 

Câmara, sob a Presidência do Vereador Sr. Jorge Recla, e Secretariado pelo 

Vereador substituto, Aquiles Moreira. O Sr. Presidente convidou a Vereadora 

Jaciara Teixeira, 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 10 (dez) Srs. Vereadores: Ajalirio 

Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Francisco Amaro, 

Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Doda Mendonça, Jorge Recla, e Paulo Chagas, 

estando ausente o vereador Jozail do Bombeiro. Em ato continuo o presidente 

solicitou que procedesse a leitura do expediente: PODER EXECUTIVO: Leitura 

do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 289/2020, protocolizado sob o n° 

000636/2020, datado de 11 de Agosto de 2020, da Prefeitura Municipal de São 

Mateus, que encaminha Lei Sancionada n° 1.810/2020. Leitura do expediente 

Lei n° 1.810/2020 que – “ESTABELECE AS IGREJAS E OS TEMPLOS DE 

QUALQUER CULTO COMO ATIVIDADE ESSENCIAL EM PERÍODOS DE 

CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS”, do Poder 

Executivo. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 294/2020, 

protocolizado sob o n° 000677/2020, datado de 21 de Agosto de 2020, da 

Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta do 

Requerimento de n° 026/2020, de autoria da Vereadora: Jaciara Teixeira.  

Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 296/2020, protocolizado sob o n° 

000678/2020, datado de 21 de Agosto de 2020, da Prefeitura Municipal de São 

Mateus, que encaminha Resposta do Requerimento de n° 027/2020, de 

autoria do Vereador: Jozail do Bombeiro. PODER LEGISLATIVO: Leitura do 

expediente PROJETO DE LEI N° 083/2020 que  - “TORNA DE UTILIDADE 

PÚBLICA A ACADEMIA MATEENSE DE LETRAS – AMALETRAS”, do Poder 

Legislativo, autoria: Vereadora Jaciara Texeira. Indicações  nºs  422 e 

423/2020:  de autoria do vereador Sr. Ajalírio Caldeira, que solicita: Construção 

de abrigo nos pontos de ônibus situados ao longo da Rodovia Miguel Curry 

Carneiro, até a divisa com o município de Nova Venécia; e Poda das árvores 

situadas no Assentamento Córrego da Areia, na Comunidade Santa Cruz. 

Indicações nºs 424 e 425/2020 de autoria do vereador Sr. Antônio Luiz 

Cardoso, que solicita: Término do calçamento da Rua Clemente Sartório, 

situada no Bairro Jackeline; e Término do calçamento de um trecho de 

aproximadamente 100m (cem metros) da Rua Almir Queiroz, que liga os 

Bairros Jackeline e Morada do Ribeirão. Indicações nºs 426 e 427/2020 de 

autoria do vereador Sr. Aquiles Moreira, que solicita: Patrolamento da estrada 

de acesso à localidade Cedro, situada na Comunidade Nossa Senhora das 

Graças, Distrito de Nativo de Barra Nova; e Reitera a indicação nº 068/2020, 

que diz respeito ao calçamento da Rua Acácio de Oliveira Campos, situada no 

Bairro Aroeira (nas proximidades da EMEF ‘Professora Marizete Venâncio do 



Nascimento’ e CEIM ‘Brilho do Saber’). Indicações nºs 428 e 429/2020 de 

autoria do vereador Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, que solicita: Término do 

calçamento de um trecho de aproximadamente 200m (duzentos metros) da 

Rua Alfeu Sossai, situada no Bairro Jackeline; e Criação de ponto de ônibus na 

Rodovia Othovarino Duarte Santos, sentido Guriri – Centro, na altura do 

Hemocentro e portão de entrada do Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares, 

bem construção do respectivo abrigo. Indicação nºs 430 e 431/2020 de autoria 

do vereador Sr. Doda Mendonça, que solicita: Construção de praça com 

academia popular na Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas; e 

Extensão de rede elétrica com instalação de 03 (três) postes com luminárias na 

Rua Projetada, situada na Comunidade Dilô Barbosa, Distrito de Itauninhas. 

Indicações nºs 432 e 433/2020, de autoria do vereador Francisco Amaro, que 

solicita: Viabilize mutirão para limpeza das ruas e avenidas do Bairro Ayrton 

Senna, com a execução dos seguintes serviços: patrolamento, capina, varrição, 

poda das árvores, retirada de entulhos e substituição das lâmpadas queimadas 

dos postes de iluminação pública; e Viabilize mutirão para limpeza das ruas do 

Loteamento Jardim Eldorado, no Bairro Pedra D’água, com a execução dos 

seguintes serviços: patrolamento, capina, varrição, poda das árvores, retirada 

de entulhos e substituição das lâmpadas queimadas dos postes de iluminação 

pública. Indicações nºs 434 e 435/2020, de autoria da vereadora Jaciara 

Teixeira, que solicita: Abertura de rua que promova extensão da Rua F do 

Bairro Alvorada para possibilitar outra rota de acesso ao bairro, pela rodovia 

BR 101, atrás da garagem da Viação Águia Branca; e Criação de Programa 

Municipal de Educação Tributária em parceria com a Secretaria de Estado da 

Fazenda. Indicações nºs 436 e 437/2020, de autoria do Sr. vereador Jerri 

Pereira, que solicita: Extensão de aproximadamente 1200m (mil e duzentos 

metros) de rede elétrica com instalação de postes com luminárias na Rua São 

Mateus, situada na Comunidade Vargem Grande – Rio Preto (até as 

imediações da estrada de acesso à Comunidade Nativo de Barra Nova); e 

Contratação de 1500 hs. (mil e quinhentas horas) de escavadeira hidráulica 

para atender os pequenos produtores rurais da região do Distrito de Nativo de 

Barra Nova.  Indicações nºs 438 e 439/2020 de autoria do Sr. vereador Jorge 

Recla, que solicita: Aquisição de kits com máscaras e álcool em gel para 

distribuição às famílias em vulnerabilidade social no Município de São Mateus-

ES; e Construção de abrigos nos pontos de ônibus situados no Loteamento 

Parque das Brisas, no Bairro Ayrton Senna. O Sr. Presidente retirou sua 

indicação, sendo am de nº 439/2020, assinando juntamente com o vereador 

Aquiles Moreira a de n°427/2020. Moção nº 017/2018, de autoria do Jerri 

Pereira, que solicita; VOTO DE CONGRATULAÇÃO à MECÂNICA BALDO E 

AUTOPEÇAS, pelos 32 anos de fundação no Município de São Mateus. Sendo 

esta assinada com o vereador Carlos Alberto. GRANDE EXPEDIENTE: Com a 

palavra o vereador Francisco Amaro, que após cumprimentar a todos, fez 

menção a respeito da Secretaria de Saúde, em forma de agradecimento, pois a 

uma grande dificuldade para ter acesso a saúde publica, e que pensando nisso 



houve uma conversa juntamente com o prefeito e o Secretário de saúde, para 

que houvesse uma facilidade maior em ter acesso ao procedimento de Eco 

Cardiograma, e ter um acompanhamento medico. Que o município conseguiu 

fazer essa aquisição, e que já foi encaminhado para algumas áreas de saúde. 

Encerrando assim a sua fala. Com a palavra o vereador Carlos Alberto. Que 

após compartimentar a todos, falou que no mês anterior foi arrecadado mais de 

R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), e que o mês em que menos houve 

arrecadação foi no mês de Março, no inicio da pandemia, sendo o valor de 

R$22.000.000,00 (vinte e dois milhões). E questionou para onde este indo este 

dinheiro, que não se vê obras. E que até dias passados todos reclamavam que 

os investimentos do prefeito eram apenas em festas, e que hoje não se  em 

festas, e que muito tem se arrecadado. E que nunca na história do municio se 

arrecadou R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), mesmo nessa crise. 

Disse ainda que estão brincando de fazer politica, por haver 20 candidatos a 

prefeito. Pois mostram que não tem responsabilidade com o município. Com a 

palavra o vereador Paulo Chagas, que após cumprimentar a todos, disse que 

houve uma reunião on-line, com o comitê de recomendo do campo. Tendo sido 

muito boa, falando sobre as dificuldades das escolas do campo. Para que os 

jovens tenham uma educação melhor. Dando condições as famílias, em ter o 

direito a educação. Não fechando nenhuma escola. Apos agradeceu as 

reformas que vem acontecendo em algumas escolas, tanto quanto construções 

de alguns anexos. Após agradeceu as reconstruções que vem ocorrendo nas 

estradas. Em ato continuo, o Sr. Presidente passou para a  ORDEM DO DIA:  

Após sugeriu que as indicações fossem votadas em blocos. Sendo aprovada a 

solicitação o Sr. Presidente submeteu em Discussão: O sr. Presidente disse 

que em suas indicações solicita ao executivo uma estrutura adequada para a 

mão de obra junto a Petrocity. Após o Sr. Presidente submeteu em votação as 

indicações de nºs 422 à 439/2020, tendo sido retirada a indicação de nº 

439/2020. Sendo aprovadas por unanimidade. A vereadora Jaciara Teixeira fez 

a solicitação de um Requerimento; Para que a Secretária de saúde encaminhe 

qual om protocolo de atendimento e encaminhamento da ordem e proteção da 

infância realizados no procedimento de gravidez de crianças e adolescentes 

realizados nos serviços públicos deste município.  Sendo deferido pelo 

Presidente. Requerimento de nº 031/2020, de autoria da vereadora Jaciara 

Teixeira. Discussão e Votação. Com a palavra a vereadora Jaciara Teixeira, que 

após cumprimentar a todos, relatou sobre os últimos acontecimentos, no que 

se refere a gravidez envolvendo crianças e adolescentes. Tendo a parte o 

vereador Francisco Amaro, dizendo que o momento é um momento 

complicado, pois a uma avalanche de pessoa envolvidas, usando até de 

politicagem, usando os fatos, sendo um dos crimes mais graves. Em Votação; 

Aprovado por unanimidade. O vereador Carlos Alberto, solicitou a inclusão de 

um requerimento, sendo aprovado pelo Presidente. Requerimento de nº 

032/2020 de autoria do vereador Carlos Alberto, que após pedir dispensa das 

formalidades, disse que o caso tratado pela vereadora Jaciara teve um 



repercussão internacional, e que há vários casos não relatados, e que abrir 

uma CPI nesse momento, não seria viável, por estar em véspera de eleição, 

não havendo tempo. Após falou sobre a solicitação de seu requerimento, onde 

solicita o Secretario de Ação Social, juntamente com todos os membros do 

conselho tutelar, para uma reunião nesta Casa, a dia e hora, a ser escolhido, 

sugerindo que seja na próxima segunda. Convidando também o Ministério 

Publico, assim como imprensa. Em Votação; Aprovado por unanimidade.  

Moção nº 017/2018, de autoria do Jerri Pereira, que solicita; VOTO DE 

CONGRATULAÇÃO à MECÂNICA BALDO E AUTOPEÇAS, pelos 32 anos de 

fundação no Município de São Mateus. Sendo esta assinada com o vereador 

Carlos Alberto. Em Discussão, Em Votação; Aprovado por unanimidade. Não 

havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente 

Sessão, para constar, eu................................................, Aquiles Moreira – 2º 

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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