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Ata nº 057/2017 da Sessão Ordinária, realizada aos 21 (vinte e um) dias do mês de
novembro de 2017 (dois mil e dezessete), às 18:00 (dezoito) horas, Reuniu-se na
Câmara Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo, na sede da Câmara,
sob a Presidência do Vereador Sr Carlos Alberto Gomes Alves, e Secretariado pelo
Vereador Sr Ajalirio Caldeira. O Sr. Presidente convidou o Vereador Sr. Paulo
Chagas para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. DO
PEQUENO EXPEDIENTE, Ato contínuo, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário
que efetuasse a chamada dos Srs. Vereadores, para verificação do Quórum legal,
responderam presente 11 (onze) Srs. Vereadores: Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz
Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Francisco Amaro, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira,
Jorge Recla, Doda Mendonça, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. Ato continuo o
presidente solicitou que procedesse a leitura dos expedientes enviados a esta Casa
de Leis que constou o seguinte: PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N° 706/2017, protocolizado sob o n° 001700/2017, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei Complementar n° 129 /2017.
Leitura da Lei Complementar n° 129/2017 que “ALTERA OS INCISOS II E III DO
ARTIGO 201-A DA LEI MUNICIPAL Nº 079/89- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
E SUAS ALTERAÇÕES”. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 709/2017,
protocolizado sob o n° 001701/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha a Lei n° 1.639 /2017. Leitura da Lei n° 1.639/2017 que “ALTERA O
ANEXO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 1070/2012 QUE DISPÕE SOBRE A
INSTITUIÇÃO DAS TAXAS DEVIDAS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE
EMPREENDIMENTOS, ATIVIDADES E/OU SERVIÇOS CONSIDERADOS EFETIVA
E POTENCIALMENTE POLUIDORES E/OU DEGRADADORES DO MEIO
AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS”. Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB Nº 723/2017, protocolizado sob o nº 001741/2017, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha o Decreto nº 9.388/2017. Leitura do
Decreto nº 9.388/2017 que “ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DE SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°726/2017/2017, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, protocolizado sob o n° 001754/2017, que
encaminha a essa Casa de Leis, para proceder à discussão e votação dos Projetos
de Lei nºs 036 e 37/2017. Leitura dos Projetos de Lei n°s 036 e 037/2017. Projeto
de Lei nº 036/2017 que “AUTORIZA O USO DE BEM MÓVEL MUNICIPAL PARA
ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” e
Projeto de Lei nº 037/207 que “INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE SÃO
MATEUS „O DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA‟ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°691/2017, protocolizado sob o n°
001703/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta as
Indicações n°s 795 à 797 e 799 á 815/2017, de autoria dos Vereadores: Ajalirio
Caldeira, Aquiles Moreira da Silva, Carlos Alberto, Doda Mendonça, Francisco
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Amaro de A. Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla, Jozail do
Bombeiro, Paulo Chagas. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°679/2017,
protocolizado sob o n° 001704/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha Resposta a Indicação n° 629 /2017, de autoria dos Vereadores: Ajalirio
Caldeira, Francisco Amaro de A. Oliveira, Jaciara Teixeira. Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N°680/2017, protocolizado sob o n° 001705/2017, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta a Indicação n° 631/2017, de
autoria da Vereadora: Jaciara Teixeira. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB
N°664/2017, protocolizado sob o n° 001706/2017, da Prefeitura Municipal de São
Mateus, que encaminha Resposta as Indicações n° 506 e 528/2017, de autoria da
Vereadora: Jaciara Teixeira. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°661/2017,
protocolizado sob o n° 001707/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha Resposta as Indicações n°s 773 a 784 e 787 a 794/2017, de autoria dos
Vereadores: Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso Aquiles Moreira da Silva, Carlos
Alberto, Doda Mendonça, Francisco Amaro de A. Oliveira, Jerri Pereira, Jorge Recla,
Jozail do Bombeiro, Paulo Chagas. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB
N°702/2017, protocolizado sob o n° 001710/2017, da Prefeitura Municipal de São
Mateus, que encaminha Resposta as Indicações n°s 816 a 835/2017, de autoria dos
Vereadores: Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles Moreira da Silva, Carlos
Alberto, Doda Mendonça, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla, Jozail do
Bombeiro, Paulo Chagas. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°697/2017,
protocolizado sob o n° 001711/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha Resposta a Indicação n° 726/2017, de autoria do Vereador: Jozail do
Bombeiro. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 696/2017, protocolizado sob
o n° 001712/2017, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta
ao Requerimento n° 134/2017, de autoria da Vereadora: Jaciara Teixeira. PODER
LEGISLATIVO: Leitura do expediente protocolado sob nº 001736/2017 do Exmº
Vereador Jozail do Bombeiro, solicitando o que preceitua o Artigo 256 do Regimento
Interno desta Casa de Leis, afim que o Senhor Lucas Bonomo Balwow – Mestre
Conselheiro da Ordem Demolay de São Mateus, possa fazer o uso da Tribuna
Popular, para proferir pronunciamento sobre a história da Ordem Demolay, razão
pela qual se torna plenamente justa a presente solicitação. Leitura do expediente
protocolado sob nº 001746/2017 do Exmº Vereador Antônio Luiz Cardoso,
solicitando o que preceitua o Artigo 256 do Regimento Interno desta Casa de Leis ,
afim que A Senhora Maria da Conceição Gonçalves – Voluntária independentes
pelos Amigos, possa fazer o uso da Tribuna Popular para proferir pronunciamento,
razão pela qual se torna plenamente justa a presente solicitação. Leitura do
expediente protocolado sob nº 001752/2017 do Exmº Vereador Jerri Pereira,
solicitando o que preceitua o Artigo 256 do Regimento Interno desta Casa de Leis ,
afim que a Senhora Tatiana de Souza Simplício, Vice-Presidente do Conselho
Tutelar, possa fazer o uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre a
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comemoração do dia do Conselho Tutelar, razão pela qual se torna plenamente
justa a presente solicitação. PROPOSIÇÕES: Indicações nº 857 e 858/2017, de
autoria do vereador Sr. Ajalirio, que solicita as seguintes providências, Poda das
árvores situadas em frente à Escola 13 de Setembro, localizada na Comunidade
Córrego da Areia; e Calçamento da Rua de acesso à Unidade de Saúde na
Comunidade Nova Aymorés – Km 35. Indicações nº 859 e 860/2017, de autoria do
vereador Sr. Antônio Luiz Cardoso, que solicita as seguintes providências: Reforma
dos abrigos localizados nos pontos de ônibus situados ao longo da Rodovia
Othovarino Duarte Santos; e Reitera a indicação de nº 412/2017, que diz respeito à
aquisição de terreno no bairro Porto para construção de prédio para instalação do
CEIM „Nossa Senhora Aparecida‟. Indicações nº 861 e 862/2017, de autoria do
vereador Sr. Aquiles, que solicita as seguintes providências. Instalação de
alambrado na quadra poliesportiva situada na Praça da Bíblia, no Bairro Ayrton
Senna; e Instalação de grades nas portas e janelas do CRAS situado no Bairro
Ayrton Senna. Indicações nº 863 e 864/2017, de autoria do vereador Sr. Carlos
Alberto, que solicita as seguintes providências: Construção de sistema de drenagem
pluvial na Avenida Esbertalina Barbosa Damiani, situada no Bairro Guriri; e
Calçamento da Rua Rogério Campista Correia, lado sul, no Bairro Guriri. Indicações
nº 865 e 866/2017, de autoria do vereador Sr, Doda Mendonça, que solicita as
seguintes providencias: Extensão de rede elétrica com instalação de postes com
luminárias na Rua Zoroastro Valeriano, situada na Comunidade Santa Maria, Distrito
de Itauninhas; e Colocação de 03 (três) postes com luminárias nas proximidades do
campo de futebol situado na Comunidade Córrego do Sapato, Distrito de Itauninhas.
Indicações nº 867 e 868/2017, de autoria do Sr. Vereador Francisco Amaro de
Alencar Oliveira, que solicita as seguintes providências: Calçamento da Rua Rio
Grande do Sul, situada no Bairro Ayrton Senna; e Reparo do calçamento da Rua 7
de Setembro, no Bairro Maruim. Indicações Nº 869 e 870/2017, de autoria da
vereadora Srª. Jaciara Teixeira, que solicita as seguintes providências: Calçamento
da Rua Nega Bongosto, situada no Bairro Carapina; e Reitera a indicação de nº
145/2017, que diz respeito à recuperação da escadaria da Praça do Mirante, que dá
acesso à Avenida Cricaré. Indicações de nº 871 e 872/2017, de autoria do vereador
Sr. Jerri Pereira que solicita as seguintes providências: Calçamento da Rua
Hermenegildo Costa, situada no Mariricu – Bairro Guriri, lado norte; e Calçamento da
Rua Segundo Costa, situada no Mariricu – Bairro Guriri, lado norte. Indicações de
nº 873 e 874/2017, de autoria do vereador Sr. Jorge Recla, que solicita as seguintes
providências: Construção de vestiário no campo de futebol do Bairro Aroeira; e
Perfuração de poço artesiano na Comunidade Lajinha. Indicações de nº 875 e
876/2017, de autoria do vereador Sr. Jozail do Bombeiro, que solicita que as
seguintes providências: Recuperação da pavimentação asfáltica da Rua Itália,
situada no Bairro Novo Horizonte; e Promover o treinamento de primeiros socorros
para os funcionários das Escolas do município de São Mateus. Indicações de nº
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877 e 878/2017, de autoria do vereador Sr. Paulo Chagas, que solicita as seguintes
providências: Solicita ao Poder Executivo, a extensão da Farmácia básica no distrito
de Nestor Gomes; e Recapeamento asfáltico das Avenidas França e Berlim,
situadas no Bairro Novo Horizonte. Requerimento de nº 142/2017, de autoria do
vereador Sr. Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Convocação da secretaria de
Assistência Social Ana Paula, para prestar esclarecimentos de forma abrangente,
sobre sua secretaria, na primeira terça-feira, do mês de Dezembro. Requerimento
de nº 143/2017, de autoria do vereador, Jorge Recla, vereador infra firmado, numa
de suas atribuições legais, embasado no paragrafo único do Art. 70 CF, e inc. I, do
Art. 76 do regime interno desta casa de leis prestação de contas, das receitas e das
despesas realizadas da festa da cidade ocorridas de 20 a 24 de Setembro de 2017,
bem como o relatório das atividades envolvidas conforme itens abaixo
discriminados; primeiro: copia da solicitação para uso da área de festa. Segundo;
copia do projeto apresentado ao Município para realização da festa. Terceiro;
autorização fornecida pelo município. Quarto; copia dos estratos bancários da conta
especifica movimentada. Quinto; copia das notas ficais ou cupons fiscais
acompanhados dos respectivos recibos correspondentes as despesas realizadas.
Sexto; notas fiscais avulsas e recibos de prestações de serviços. Sétimo; informar
detalhadamente as despesas com os seguintes itens; oitavo; sistema de segurança.
Nono; relação a publicidade, radio, jornais, televisão e material gráfico. Decimo;
contratação de shows, artistas locais e nacionais. Decimo Primeiro; Infraestrutura.
Decimo Segundo; folha de pagamento, recibo de salario de houve relação
trabalhista. Decimo Terceiro; Comprovante de recolhimento dos tributos, INSS, ISS,
imposto de renda retido na fonte, FGTS se for o caso. Decimo Quarto; informar
detalhadamente as receitas oriundas dos patrocínios, local dos espaços, taxas
cobradas dos vendedores ambulantes, locação de camarotes e parques de
diversões e outros. Justificativas, o presente requerimento tem por presente
finalidade, cumprir umas prerrogativas do vereador, que é fiscalizar a aplicação dos
recursos públicos, bem buscar informações para dirimir duvidas ao tocante assunto,
Assinado também pelo vereador Antônio Luiz Cardoso, Jerri Pereira, Jozail do
Bombeiro, Ajalirio e o vereador Presidente desta casa Carlos Alberto Moção nº
054/2017, de autoria da vereadora Srª. Jaciara Teixeira, que solicita: VOTO DE
CONGRATULAÇÃO ao CLUBE DOS ENGENHEIROS E AGRÔNOMOS DO
NORTE CAPIXABA – CEANC, pela iniciativa em oferecer orientações técnicas aos
gestores públicos em suas áreas de atuação. Moção nº 055/2017, de autoria do
vereador Sr. Jerri Pereira, que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO aos
Conselheiros Tutelares de São Mateus, pela passagem do Dia do Conselheiro
Tutelar, comemorado em 18 de novembro. Moção nº 056/2017 de autoria do
vereador Sr. Paulo Chagas, que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO à
CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO MATEUS, pela realização da „Semana da
Solidariedade‟, ocorrida no período de 05 a 12 de novembro de 2017. DIVERSOS:
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Leitura do expediente COMUNICADO n° CM240749/2017, do Ministério da
Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em
favor da Prefeitura Municipal de São Mateus no montante de R$ 331.160,94
(Trezentos e trinta e um mil cento e sessenta reais e noventa e quatro centavos).
Em continuo o Sr. Presidente concedeu o uso da tribuna ao Vereador Sr. Jozail do
Bombeiro por 5 minutos, onde o mesmo Solicita que o Sr. Gabriel Magalhães
Jordan, Membro do Supremo Conselho da Ordem Demoley, para fazer uso da
tribuna e proferir pronunciamento sobre a Historia da Ordem Demoley. Sendo
atendido o pedido pelo Sr. Presidente. Com a palavra o Sr. Gabriel Magalhães
Jordan, que após cumprimentar a todos, Fez uma breve narração sobre A Ordem
Demoley. Sendo uma ordem juvenil, do sexo masculino, dos 12 aos 21 anos. Sendo
criada pela Maçonaria e tendo como objetivo criar jovens com princípios de boa
cidadania, boa filiação, e leais a nação. Agradecendo pela oportunidade encerrando
sua fala. Em ato continuo o Sr. Presidente concede a tribuna , pedido do Vereador
Sr. Antônio Luiz Cardoso, à Srª. Maria da Conceição Gonçalves, Presidente da
Instituição (VIPA) que após cumprimentar a todos, Tece comentários do surgimento
da (VIPA). Fala sobre a Importância, da possibilidade da concessão da área.
Tornando real poder de ajudar os animais. Seres inocentes e indefesos.
Agradecendo e encerrando sua fala. Em ato continuo o presidente concede a
palavra, a pedido do vereador Sr. Jerri Pereira a Tatiane de Souza Simplício Vice
Presidente do conselho Tutela, pela passagem do Dia do Conselheiro Tutelar,
comemorado em 18 de novembro. Com a palavra a mesma cumprimenta a todas,
fala sobre a importância de um conselheiro em prol das crianças e adolescentes, e
destaca o art. 227 da CF. E ainda diz que não se pode comemorar o dia do
conselheiro, pois ainda se muito a fazer, Pois não consegue se deslocar com
algumas crianças sem que seja com o dinheiro da mesma, dificuldades para
abastecimento do carro, entre outros. Ato continuo o Sr. Presidente, convoca para a
próxima sessão dia 28/11 a secretaria de ação Social, juntamente com o Secretario
de Obras. Com a palavra a Sr. Tatiane de Souza Simplício, pedindo a ajuda, e
Encerrando assim a sua fala. Em ato continuo o Sr. Presidente acusou o
requerimento assinado por todos os Srs. vereadores, solicitando que seja incluído na
ordem do dia, para que seja votado em turno único o Projeto de Lei nº 036/2017,
que “AUTORIZA O USO DE BEM MÓVEL MUNICIPAL PARA ATIVIDADES DE
INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” do Poder Executivo. Ato
pelo o qual o presidente defere o pedido. Ato continuo o Sr. Presidente passa para o
DO GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador Sr. Paulo Chagas, que após
cumprimentar a todos, fala de sua convicção sobre um orçamento, sendo votada
uma lei e a mesma sendo aprovada. Falando que cuidar dos animais é importante,
mas sobre tudo com população, e a mesma merece esclarecimentos, para onde se
vai o dinheiro, como também o sofrimento da casa lar, precisa-se ser feito um
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diagnóstico profundo, São Mateus merece uma distribuição de renda mais justa,
mais fraterna e mais solidaria, agradecendo e encerrando sua fala. Com a palavra o
Vereador Sr. Francisco Amaro, que após cumprimentar a todos, fala sobre a
importância da (VIPA), pela qual o Sr. Prefeito deixou aos cuidados do mesmo,
tendo visto que o vereador Sr. Antônio Luiz Cardoso, já havia abraçado a causa. E
juntamente com ele se uniu. Fala também sobre os conselheiros (conselho tutelar),
referente às diárias, e os abastecimentos dos veículos, se comprometendo a ir com
os mesmos a ter com a secretaria para que seja apresentado as contas, para ver se
estão sendo abonadas ou não. Pois, apenas com o requerimento não se resolve
nada, fazendo seus agradecimentos e encerrando sua fala. Com a palavra a
vereadora Sr.ª Jaciara Teixeira, cumprimenta a todos, e também tece comentários
sobre o conselho tutelar, falando do seu comprometimento com a Tatiane e os
demais conselheiros, Juntamente ao MP também para dar uma força maior. Fala
também sobre seu projeto de lei, protocolado, sobre o dia da consciência negra, e
sobre a verdadeira realidade com os negros nesses País, entre negros LGB,
mulheres, então o dia municipal é tanto de responsabilidade da Prefeitura Municipal
quanto da Câmara Municipal, para que se possa discutir a questão dos negros no
nosso município. Faz um convite as todos os vereadores, sobre a escola na câmara,
as 14:00 hrs. 23/11, tendo como participação a escola Alternativa. Fazendo seus
agradecimentos e encerrando sua fala. Com a palavra o vereador Sr. Jozail do
Bombeiro, que após cumprimentar a todos, da sequencia a fala do vereador Sr.
Paulo Chagas, onde os programas de assistência estavam funcionando no ano
anterior, já nesse ano não a um se quer. E que foi feito um a Emenda para que
beneficie a entidade (VIPA). O mesmo atendeu a solicitação dos moradores de
Guriri, em questão do estádio de futebol. Que seria entregue a comunidade, no
entanto estava tendo uma retirada de área, como maquinários da prefeitura e
funcionários da prefeitura, não sabendo a mando de quem. Tendo uma extração
ilegal de areia da área. Com a palavra Sr. Jorge Recla, diz que a fala do Herbert que
diz que boa parte daquela areia foi levada para fazer o aterro da Antártida. Sendo
errado de qualquer forma. Ato continuo o Sr. Presidente tece comentários sobre o
fato ocorrido em Guriri. Com a palavra Sr. Jorge Recla, que após cumprimentar a
todos, fala sobre o requerimento do dia 03/10/2017, assinado pelo mesmo e pelo
vereador Antônio Luiz Cardozo, requerendo do executivo a prestação de contas dos
gastos da festa da cidade. E fala da irresponsabilidade de uma festa com valores
altos e questões importantes como o conselho tutelar ficar a mercê, onde o poder
executivo tem jogado tudo nas costas da ABAVAM. E narra os gasto da festa e seus
favorecidos. E se pergunta cadê o MP, ruas sujas, centro da cidade um caos, uma
falta de compromisso imensa, não por falta de dinheiro e sim de compromisso.
Agradecendo e encerrando sua fala. A seguir o senhor presidente passou para a
ORDEM DO DIA: Sugerindo que as indicações fossem votadas em blocos, sendo
aprovada a solicitação. Logo após o Sr. Presidente submeteu em discussão e
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votação: Indicações nºs 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868,
869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878. Em DISCUSSÃO: O vereador Sr.
Jorge Recla, que após pedir dispensa das formalidades, fala sobre a importância de
suas indicações, e fala como a Lajinha é esquecida pelo poder publico.
Agradecendo sua fala e pedindo para que os demais pares votem favoráveis. Em
DISCUSSÃO. Em VOTAÇÃO: Aprovadas por Unanimidade as indicações de nºs 857,
858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874,
875, 876, 877, 878. Após o Sr. Presidente colocou em votação os; Requerimento
de nº 142/2017, de autoria do vereador Sr. Antônio Luiz Cardoso, que solicita:
Convocação da secretaria de Assistência Social Ana Paula, para prestar
esclarecimentos de forma abrangente, sobre sua secretaria, na primeira terça-feira,
do mês de Dezembro. Em DISCUSSÃO em VOTAÇÃO; Aprovado, com voto
contrario dos Vereadores; Sr. Doda Mendonça, Vereador Sr. Paulo Chagas,
Vereador Sr. Francisco Amaro. Tendo sete votos favoráveis. Requerimento de nº
143/2017, de autoria do vereador, Jorge Recla. O vereador infra firmado, numa de
suas atribuições legais, embasado no paragrafo único do Art. 70 CF, e inc. I, do Art.
76 do regime interno desta casa de leis prestação de contas, das receitas e das
despesas realizadas das festa da cidade ocorridas de 20 a 24 de Setembro de 2017,
bem como o relatório das atividades envolvidas conforme itens abaixo
discriminados; primeiro: copia da solicitação para uso da área de festa. Segundo;
copia do projeto apresentado ao Município para realização da festa. Terceiro;
autorização fornecida pelo município. Quarto; copia dos estratos bancários da conta
especifica movimentada. Quinto; copia das notas ficais ou cupons fiscais
acompanhados dos respectivos recibos correspondentes às despesas realizadas.
Sexto; notas fiscais avulsas e recibos de prestações de serviços. Sétimo; informar
detalhadamente as despesas com os seguintes itens; oitavo; sistema de segurança.
Nono; relação a publicidade, radio, jornais, televisão e material gráfico. Decimo;
contratação de shows, artistas locais e nacionais. Decimo Primeiro; Infraestrutura.
Decimo Segundo; folha de pagamento, recibo de salario de houve relação
trabalhista. Decimo Terceiro; Comprovante de recolhimento dos tributos, INSS, ISS,
imposto de renda retido na fonte, FGTS se for o caso. Decimo Quarto; informar
detalhadamente as receitas oriundas dos patrocínios, local dos espaços, taxas
cobradas dos vendedores ambulantes, locação de camarotes e parques de
diversões e outros. Justificativas, o presente requerimento tem por presente
finalidade, cumprir umas prerrogativas do vereador, que é fiscalizar a aplicação dos
recursos públicos, bem buscar informações para dirimir duvidas ao tocante assunto,
Assinado também pelo vereador Antônio Luiz Cardoso, Jerri Pereira, Jozail do
Bombeiro, Ajalirio e o vereador Presidente desta casa Carlos Alberto. Em
DISCUSSÃO, em VOTAÇÃO; Aprovado, com voto contrario dos Vereadores;
Francisco Amaro, Doda Mendonça, tendo oito votos favoráveis. Em ato continuo, o
senhor presidente passou para a votação das Moções. Moção nº 054/2017, de
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autoria da vereadora Srª. Jaciara Teixeira, que solicita: VOTO DE
CONGRATULAÇÃO AO CLUBE DOS ENGENHEIROS E AGRÔNOMOS DO
NORTE CAPIXABA – CEANC, pela iniciativa em oferecer orientações técnicas aos
gestores públicos em suas áreas de atuação. Em Discussão, Com a palavra a
vereadora Sr. Jaciara Teixeira, que após cumprimentar a todos, passa a palavra
para o Renato, que após cumprimentar a todos tece comentários sobre o clube de
Engenheiros e Agrônomos do Norte Capixaba. Sobre o surgimento e as dificuldades
enfrentadas para dar todas as assistências técnicas na área oferecida. Agradecendo
e encerrando sua fala. Em VOTAÇÃO: Aprovada por Unanimidade. Moção nº
055/2017, de autoria do vereador Sr. Jerri Pereira juntamente com o vereador Jozail
do Bombeiro, que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO aos Conselheiros
Tutelares de São Mateus, pela passagem do Dia do Conselheiro Tutelar,
comemorado em 18 de novembro. Em Discussão: com a palavra Jozail do
Bombeiro, que pede dispensa das formalidades, e diz que hoje é dia de alegria,
mesmo com as dificuldades encontradas, fala sobre a área jurídica da mesma, e os
requisitos para que se possa ser um conselheiro. Falando os recursos que os
mesmo deveriam estar obtendo e não possuem, juntamente com as faltas de
recursos para nossas crianças e adolescentes. Encerrando assim a sua fala. Em
Votação: Aprovada por unanimidade. Moção nº 056/2017 de autoria do vereador Sr.
Paulo Chagas, que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO à CÁRITAS
DIOCESANA DE SÃO MATEUS, pela realização da „Semana da Solidariedade‟,
ocorrida no período de 05 a 12 de novembro de 2017. De autoria do vereador Sr.
Paulo Chagas. Em DISCUSSÃO: Com a palavra Paulo Chagas, que pede dispensa
das formalidades, e fala o quão importante a Cáritas em São Mateus, e o belo
exemplo que a mesma quem nos dado. Pedindo ao senhor presidente a palavra ao
Padre Fernando, e pede favorável aos pares. Com a palavra o vereador Sr.
Francisco Amaro, que após pedir dispensas das formalidades,
aproveita a
oportunidade para parabenizar a Caritas juntamente com o vereador que a
homenageou. Encerrando assim a sua fala. Em ato continuo o Sr. Presidente, em
VOTAÇÃO: Aprovada por unanimidade. Com a palavra o padre Fernando, após
cumprimentar a tds, e tece comentário sobre a Caritas, e sobre ela um breve
histórico. Agradecendo e encerrando sua fala. Ato continuo o Sr. Presidente passa
para a votação dos Projetos de Lei. Projeto de Lei nº 036/2017, que “AUTORIZA O
USO DE BEM MÓVEL MUNICIPAL PARA ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” Ato pelo o qual o presidente defere o pedido. Em
DISCUSSÃO: Com a palavra o vereador Sr. Francisco Amaro, que pede dispensa
das formalidades, e fala sobre sua postura tomada nessa casa, e o respeito que tem
pelas pessoas, que o politica nos dias de hoje não se tem mais credibilidade.
Defendendo o lado pelo qual ele tem apoiado, e afirmando que nunca apoiou nada
errada. Encerrando a sua fala e agradecendo pela oportunidade. Com a palavra o
vereador Sr. Jorge Recla, que após pedir dispensas das formalidades, pedi
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desculpas ao vereador Amaro caso o tenha ofendido de alguma coisa, e sendo o
prefeito caçado é através de provas. Encerrando assim a sua fala. Em VOTAÇÃO;
Aprovado por unanimidade, em turno único. Em Turno Único Projeto de Lei Nº
052/2017, que “DÁ DENOMINAÇÃO À PRAÇA SITUADA NO BAIRRO PEDRA
D‟AGUA, NESTE MUNICIPIO DE SÃO MATEUS – ES A DENOMINAÇÃO DE
“PRAÇA JOSÉ PASSOS”, do Poder Legislativo, de Autoria: Carlos Alberto, com
Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos,
Cidadania e Redação. Em DISCUSSÃO, em VOTAÇÃO; Aprovado por
unanimidade, em turno único o projeto de lei de nº 052/2017. Em Turno Único
Projeto de Lei n° 053/2017, que “INSTITUI NO CALENDÁRIO COMEMORATIVO
DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS – ES A DATA QUE ESPECIFICA”, do Poder
Legislativo, de Autoria: Jozail do Bombeiro, com Parecer Favorável da Comissão de
Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Em DISCUSSÃO;
com a palavra o vereador Sr. Jozail do Bombeiro. Que pedi dispensa das
formalidades, fala para o Gabriel o quão bem ele foi em sua fala, que ele deu um
ótimo recado a todos. E pelo grande empenho em formar jovens que promovam a
justiça. E pede aos pares que votem em favor. Em VOTAÇÃO; Aprovado por
unanimidade, em turno único o projeto de lei de nº 052/2017. Em ato continuo não
havendo mais nada a tratar, o Sr Presidente declarou encerrada a presente Sessão,
para constar, eu................................................, Ajalirio 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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