
Ata nº 043/2020 da Sessão Ordinária, realizada aos 17 (dezessete) dias do 

mês de novembro 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 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 10 (dez) 

Srs. Vereadores: Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos 

Alberto, Francisco Amaro, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jozail do Bombeiro, 

Jorge Recla, e Paulo Chagas, estando ausente o vereador Doda Mendonça. 

Em ato continuo o presidente solicitou que procedesse a leitura do expediente. 

PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 411/2020, 

protocolizado sob o n° 000938/2020, datado de 12 de Novembro  de 2020, da 

Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha resposta ao Requerimento 

de n° 034/2020, de autoria da Vereadora: Jaciara Teixeira. Leitura do 

expediente OF/PMSM/SMGAB N° 412/2020, protocolizado sob o n° 

000939/2020, datado de12  de Novembro  de 2020, da Prefeitura Municipal de 

São Mateus, que encaminha resposta ao Requerimento de n° 035/2020, de 

autoria do Vereador: Paulo Chagas. PODER LEGISLATIVO: Indicações  nºs  

634 e 635/2020:  de autoria do vereador Sr. Ajalírio Caldeira, que solicita: 

Instalação de luminárias nos postes situados na estrada Principal da Agrovila 

do Grupo 7, no Assentamento Zumbi dos Palmares, Distrito de Nova Verona; e 

Construção de campo de futebol com alambrado e vestiário na Agrovila do 

Grupo 7, no Assentamento Zumbi dos Palmares, Distrito de Nova Verona. 

Indicações nºs 636 e 637/2020: de autoria do vereador Sr. Antônio Luiz 

Cardoso, que solicita: Revitalização do campo de futebol situado no Bairro 

Porto; e Capina e limpeza das ruas e avenidas do Bairro Bela Vista. 

Indicações nºs 638 e 639/2020 de autoria do vereador Sr. Aquiles Moreira, que 

solicita: Reitera a indicação nº 045/2020, que diz respeito à criação de ponto de 

ônibus e Construção do respectivo abrigo na Avenida Dom José Dalvit (nas 

proximidades do SENAI/Câmara Municipal, aproximadamente 20 metros 

depois do portão), no Bairro Santo Antônio; e Reitera a indicação nº 109/2020, 

que diz respeito ao reparo e pintura da ciclovia situada na Avenida Dom José 

Dalvit (trecho compreendido entre os Bairros Santo Antônio e Aroeira). 

Indicaçoes de nºs 640 e 641/2020 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto 

Gomes Alves, que solicita: Construção e implantação de Centro de Informação 

ao Turista no Bairro Guriri, preferencialmente nas imediações da antiga 

cascata; e Reitera a Indicação nº 026/2020, que diz respeito à capina e limpeza 

das ruas e avenidas do Bairro Residencial Park Washington. Indicações nºs 

642 e 643/2020, de autoria da vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: 

Construção de muro na frente da EMEF Professor João Pinto Bandeira; e 

Realize a fiscalização das nascentes existentes em terrenos particulares e 



públicos e exija as adequações de proteção de acordo com as Leis Ambientais 

vigentes. Indicações nºs 644 e 645/2020, de autoria do Sr. vereador Jerri 

Pereira, que solicita: Construção de quadra poliesportiva coberta na 

Comunidade Córrego da Areia, Distrito de Nestor Gomes; e Construção de 02 

(dois) redutores de velocidade na Rua Dr. Arlindo Sodré (sendo um nas 

imediações da Padaria Pão de Mel e outro nas proximidades da Vidraçaria 

Lux). Indicações nºs 646 e 647/2020 de autoria do Sr. vereador Jorge Recla, 

que solicita: Instalação de câmeras de videomonitoramento na Avenida Dom 

José Dalvit, no Bairro Santo Antônio; e Construção de Escola Municipal de 

Ensino Fundamental no Residencial Village, no Bairro Litorâneo. Indicações 

nºs 448 e 449/2020, de autoria do Sr. vereador Jozail Fugulim, que solicita: 

Instalação de placas indicativas com Nome e CEP nas ruas e avenidas do 

Loteamento Caiçaras, situado no Bairro Santo Antônio; e Construção e 

implantação de biblioteca pública no Bairro Guriri. Indicações nºs 450 e 

451/2020, de autoria do Sr. Vereador Paulo Chagas, que solicita: Reparo da 

pavimentação asfáltica da Rua José Alves dos Santos, situada no Bairro 

Bonsucesso II; Envie a esta Casa Legislativa Projeto de Lei para 

funcionamento permanente de feira livre de produtos da agricultura familiar, 

duas vezes por semana, na Praça Mesquita Neto. Moção nº 023/2020, de 

autoria do vereador Carlos Alberto e demais vereadores, que solicita; VOTO 

DE APOIO em favor à Regularização Fundiária do imóvel que constitui 

domicílio de NAIR BARROS HATUM e de seu falecido esposo Abdala Felix 

Hatum. A vereadora Jaciara Teixeira, solicitou a retirada de um Projeto de lei 

sendo este de nº 047/2020, sendo deferido pelo Sr. Presidente. Em seguida o 

vereador Jozail Fuguim solicitou o arquivamento do Projeto de Lei 059/2020, 

sendo também deferido pelo Sr. Presidente. Após o Sr. Presidente passou para 

o GRANDE EXPEDIENTE: o vereador Carlos Alberto solicitou a inclusão de 

um requerimento, sendo este deferido pelo Sr. Presidente. Para que o Sr. 

Saymon de Oliveira pudesse estar fazendo uso da Tribuna. Tendo a palavra o 

Sr. Saymon, que após cumprimentar a todos, falou sobre sua defesa, a 

respeito da Senhora Nair, sendo desde 1992. Para reintegração de posse. 

Tendo a mesma a posse, antes mesmo o bem se tornar público. Disse que 

precisa resgatar a história da senhora Nair. Com a palavra o vereador Carlos 

Alberto, que após cumprimentar a todos, disse que tem recebido algumas 

mensagens, sobre ser o dia de juntar seus cacos, e disse que na Câmara não 

existe cacos, e que em um futuro bem próximo a população saberá quem trazia 

consigo a verdade, uma vez que os vereadores defendiam os interesses do 

povo.  Após teve a oportunidade o vereador Antônio Luís Cardoso, que após 

cumprimentar a todos, falou a respeito da senhora Nair, sobre a possibilidade 

da mesma ser despejada, relembrando sobre o casal que foi despejado da 

instituição Ceunes, e que esse casal queria casas para sua saída. Sem nunca 

ter beneficiado o município, diferente da senhora Nair. Que se encontra com 90 

anos e está prestes a ser despejada. Após saudou a senhora Nair. Desejando 

para ela toda sorte de bênçãos. Com a palavra o vereador Jerry Pereira, que 

http://www3.camaracariacica.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=110272&tipo=7&autor=78
http://www3.camaracariacica.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=110272&tipo=7&autor=78


após cumprimentar todos, agradeceu, os votos de confiança, depositados 

neles, como aqueles que estiveram nas urnas. Disse ainda que não se sente 

triste por não voltar, porque trás consigo tudo o que fez, e que cada voto foi a 

favor do povo, pois aqui nasceu e foi criado. E que ainda não acabou, que é 

apenas um até breve. Com a palavra o vereador Francisco Amaro, que após 

cumprimentar a todos, agradeceu aos seus eleitores, que depositaram sua 

confiança. Se sentindo imensamente honrado pelo confiança. Com a palavra o 

vereador Jozail, que parabenizou a nova composição de vereadores. Após 

disse que cobrou melhoria, e votou contra os projetos injustos. Agradeceu a 

todos, e disse que não saiu derrotado, e que espera ser representado como 

representou a todos. Com apalavra o vereador Paulo chagas, que após 

cumprimentar a todos, disse que se cumpriu os direitos e deveres de todos. 

Após falou sobe o hospital Roberto Silvares, que precisa haver adequações no 

que se trata de informações de pacientes com covid. E que os governantes 

precisam rever. Pois saúde é algo sério.  Em ato continuo o Sr. Presidente, 

disse que foi uma eleição atípica. Que apenas um partido fez dois vereadores. 

E que a regra do jogo precisa ser respeitada. Agradeceu a população. E a 

todos os seus eleitores. Em ato continuo o Sr. Presidente passou para ORDEM 

DO DIA: Após sugeriu que as indicações fossem votadas em blocos. Sendo 

aprovada a solicitação o Sr. Presidente submeteu em Discussão as indicações 

de nºs 634 a 651/2020., sendo aprovadas por unanimidade. Discussão e 

votação; Moção nº 023/2020, de autoria do vereador Carlos Alberto e demais 

vereadores, que solicita; VOTO DE APOIO em favor à Regularização Fundiária 

do imóvel que constitui domicílio de NAIR BARROS HATUM e de seu falecido 

esposo Abdala Felix Hatum. Em Votação, Aprovado por unanimidade. Após o 

Sr. Presidente submeteu em Discussão e Votação a Em Ato continuo o Sr. 

Presidente convocou Sessão Extraordinária ao encerramento desta. 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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