
 

 

Ata nº 038/2020 da Sessão Ordinária, realizada aos 13 (treze) dias do mês de outubro 

de 2020 (dois mil e vinte), às 16:00h (dezesseis 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. Jorge Recla, 

Vice-Presidência do Vereador Carlos Alberto e Secretariado pelo Sr. Vereador Jozail 

Fugulim (Jozail do Bombeiro). O Sr. Presidente convidou o Vereador Aquiles, para que 

efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: Em ato 

contínuo, o Sr. Presidente solicitou ao Secretário que efetuasse a chamada dos Srs. 

Vereadores, para verificação do Quórum legal, que responderam presente 11 (onze) 

Srs. Vereadores: Ajalírio Caldeira, Aquiles Moreira, Antônio Luiz Cardoso, Carlos 

Alberto, Doda Mendonça, Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri 

Pereira, Jorge Recla, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. Em ato contínuo o Sr. 

Presidente solicitou ao Secretário que procedesse com a leitura dos expedientes, que 

constou o seguinte: PODER LEGISLATIVO: Leitura do expediente OF.SA/CMSM/ES 

N° 044/2020, da Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de São Mateus, que 

encaminha Portaria n° 107/2020 datada de 01/10/2020. Leitura do expediente Portaria 

n° 107/2020 datada de 01 de Outubro de 2020 referente à Comissão de Estudo e 

Elaboração das propostas apresentadas à Resolução 003/2009, datada de 01/07/2009 

que “Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de São Mateus”. 

PROPOSIÇÕES: Indicações de nºs 539 e 540/2020 de autoria do Vereador Ajalirio 

Caldeira, que solicita: Substituição das lâmpadas queimadas dos postes situados nas 

imediações da Igreja Santa Leocádia, situada na Comunidade Santa Leocádia – Km 

23, Distrito de Nestor Gomes; Construção de muro em torno da Escola Unidocente 

Municipal Córrego Santa Maria, situada na Comunidade Santa Leocádia – Km 23, 

Distrito de Nestor Gomes. Indicações de nºs 541 e 542/2020 de autoria do Vereador 

Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Pavimentação da Rua Janete Capucho, situada no 

Bairro Residencial Park Washington; Pavimentação da Rua Wallace Castello Dutra, 

situada no Bairro Residencial Park Washington. Indicação nº 543/2020 de autoria do 

Vereador Carlos Alberto, que solicita: Construção de passarela na rodovia BR 101, 

entre os Bairros Boa Vista e Vila Nova. Indicações de nºs 544 e 545/2020 de autoria 

do Vereador Doda Mendonça, que solicita: Construção de Praça com Academia 

Popular na Comunidade Nova Lima, Distrito de Itauninhas; Construção de Praça com 

Academia Popular na Comunidade São Geraldo, Distrito de Itauninhas. Indicações de 

nº 546 e 547/2020, de autoria do Vereador Francisco Amaro, que solicita: Recuperação 

da pavimentação asfáltica das ladeiras situadas nas duas avenidas de acesso ao 

Bairro Morada do Lago, ambas localizadas respectivamente nos Bairros Bonsucesso I 

e II; Instalação de guarda-corpo na beira do rio, situado no Largo do Chafariz, Bairro 

Porto, em São Mateus-ES. Indicações de nºs 548 e 549/2020 de autoria do Vereador 



Jerri Pereira, que solicita: Regularização fundiária dos Bairros Liberdade e Pedra 

D’água; Construção de rede de esgoto no Bairro Liberdade. Indicações de nºs 550 e 

551/2020 de autoria do Vereador Jozail do Bombeiro, que solicita: Instalação de 

academia de ginástica ao ar livre no Centro de Vivência Ailton José Barbosa, situado 

no Bairro Guriri; Replantio de grama e substituição das traves no campo de futebol do 

Loteamento Jardim Eldorado, no Bairro Pedra D’água. Indicações de nºs 552 e 

553/2020 de autoria do Vereador Paulo Chagas, que solicita: Construção de praça com 

área de lazer e academia popular, na Comunidade Santo Antônio – Km 28, Distrito de 

Nestor Gomes; Aquisição de área de terra em Nestor Gomes – Km 41, para construção 

de Escola de Ensino Fundamental com quadra poliesportiva, área de lazer e espaço 

para realização de eventos. GRANDE EXPEDIENTE: Com o uso da fala, Carlos 

Alberto cumprimenta todos e comenta o que foi noticiado em rede Nacional sobre uma 

criança do Município que foi abusada pelo tio e engravidou. Ele relata que São Mateus 

não consegue se destacar por notícia boa, e que essa questão envolve a 

Administração Municipal, e fala que foi perseguido e humilhado nas redes sociais 

quando fez um requerimento pedindo que o Chefe do Executivo encaminhasse os 

gastos com réveillon, carnaval e logo depois vieram os festejos de julho, festa da 

cidade e carnaval novamente, e ele sempre cobrando aplicação correta do dinheiro 

público. O Vereador defende que primeiro tem que cumprir o dever de casa com as 

escolas, com as merendas, com farmácia, saúde, postos de atendimento médico e 

hoje a população passa pelo transtorno da falta de água nas torneiras novamente. 

Carlos Alberto alega que em nenhum momento chegou à Câmara Projeto para contrair 

recursos para mudança de captação de água, e indignou-se quando falaram que o 

Legislativo é culpado pela água salgada e destacou que o Prefeito deixou acontecer 

para pressionar a Câmara, e para quem falou que resolveria o problema no primeiro 

mês de mandato, parecia não estar preocupado, afirmou Carlos Alberto, o culpando 

pela má gestão e falta de capacidade. Ele alerta a população que várias empresas 

prestadoras de serviço da Prefeitura são do Prefeito Daniel, e abordou o escândalo no 

jornal, onde noticiaram que o Chefe do Executivo recebeu 150 mil reais em doação 

para Campanha Eleitoral, e faz apelo para que a população abra os olhos, pois são 

receitas de impostos, serviços superfaturados, além de estar com as contas do ano de 

2018 rejeitadas, alegou Carlos Alberto. Ademais, sobre o  

Covid, o Prefeito não se importa em impor regras, e o balneário está lotado e nada se 

faz. O Vereador Aquiles pede uma parte e fala que não julga a Administração 

Municipal, e justifica dizendo que o Governador baixou um decreto onde se pode abrir 

tudo que estava fechado, e se o Chefe do Estado abriu, os Governantes dos 

Municípios estão o seguindo. Retorna a fala para Carlos Alberto, que para concluir, faz 

uma reflexão que nenhuma Empresa se instalou em São Mateus nesses quase 04 

anos, além de perder uma montadora de avião, tantas outras foram para os Municípios 

de Jaguaré e Linhares. E pede aos eleitores que deem um voto de responsabilidade, 



pois é importante eleger uma pessoa que tenham compromisso com o município, 

porque o atual o assalta pela porta da frente, e conclui pedindo para que o povo vote 

no que melhor os represente. Não tendo mais vereadores inscritos, sucedeu à ORDEM 

DO DIA: O Sr. Presidente sugeriu que as indicações fossem votadas em bloco, e 

submeteu em discussão e votação as Indicações nº 539, 540, 541, 542, 543, 544, 

545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552 e 553/2020. EM VOTAÇÃO: Aprovadas por 

unanimidade. Por não haver mais nada a tratar, declarou encerrada a sessão e, para 

constar, eu .............................................. Aquiles Moreira da Silva – 2º 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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