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Ata nº 014/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 02 (dois) dias do mês de maio 

de 2018 (dois mil e dezoito), 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 Vereadora Srª. 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 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. Em 

ato continuo o presidente solicitou que procedesse a leitura dos expedientes que 

constou o seguinte: LEITURA DAS ATAS N° 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 

009, 010, 011, 012, 013/2018. Sendo estas aprovadas pelo Sr. Presidente. PODER 

EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/PMSM/SMAG N°126/2018, protocolizado 

sob o n°551/2018, da Secretaria Municipal de Agricultura de São Mateus, que 

encaminha Resposta ao Ofício nº100/2018, de autoria do Vereador: Aquiles. Leitura 

do expediente OF/PMSM/FMAS N°435/2018, protocolizado sob o n°566/2018, do 

Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus, que encaminha Resposta da 

Indicação nº 0194/2018, de autoria do Vereador: Aquiles. Leitura do expediente 

OF/PMSM/SMGAB N° 171/2018, protocolizado sob o n°559/2018, da Prefeitura 

Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta das Indicações nºs 206 à 

232/2018, de autoria dos Vereadores: Ajalirio 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. 

Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°162/2018, protocolizado sob o 

n°560/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta ao 

Requerimento nº 016/2018, de autoria do Vereador: Jorge Recla. PODER 

LEGISLATIVO: PROPOSIÇÕES: Indicações nºs 254 e 255/2018 de autoria do 

vereador Sr. Ajalírio Caldeira, que solicita: Compactação de solo brita nas ladeiras 

situadas na estrada de acesso à Comunidade Córrego da Úrsula – Km 28; e 

Calçamento da Rua Projetada, situada na Comunidade Nova Aymorés – Km 35 

(atrás do pátio da subestação da Escelsa). Indicações nºs 256 e 257/2018 de 

autoria do vereador Sr. Antônio Luiz Cardoso, que solicita: Pavimentação da Rua 

Barão do Timbuí, situada no Bairro Nova São Mateus; e Pavimentação da Rua 

Américo Silvares, situada no Bairro Nova São Mateus. Indicações nºs 258 e 

259/2018 de autoria do vereador Sr. Aquiles Moreira, que solicita: Ampliação e 

reforma do CEIM „Cláudia Scarinzi‟, situado no Bairro Liberdade; e Recapeamento 

asfáltico em toda a extensão da Avenida França (na descida do Joka Autopeças), 

situada no Bairro Novo Horizonte. Indicações nºs 260 e 261/2018 de autoria do 

vereador Sr. Carlos Alberto, que solicita: Manutenção dos aparelhos de ginástica da 
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praça localizada na Comunidade Rio Preto; e Capinae limpeza das ruas da 

Comunidade Rio Preto. Indicações nºs 262 e 263/2018 de autoria do vereador Sr. 

Doda Mendonça, que solicita: Ampliação e reforma da Escola Pluridocente Municipal 

„Dilô Barbosa‟, situada na Rodovia São Mateus à Boa Esperança; e Disponibilizar 

retroescavadeira e trator com grade aradora para atender os pequenos produtores 

rurais do Distrito de Itauninhas. . Indicações nºs 264 e 265/2018 de autoria da Sr. 

Vereador Francisco Amaro, que solicita: Capina e limpeza das ruas do Bairro 

Rodocon; e Ampliação da cobertura do auxílio funeral, com a inclusão dos serviços 

de arrumação, aplicação de formol e transporte por meio de ônibus. Indicações nºs 

266 e 267/2018, de autoria do Sr. vereador Jerri Pereira, que solicita: Calçamento da 

Rua Douglas Lima, lado norte, no Bairro Guriri; e Extensão de rede elétrica com 

instalação de postes com luminárias no trecho compreendido entre as Comunidades 

São José e Gameleira, em Nativo de Barra Nova. Indicações nºs 268 e 269/2018, 

de autoria do Sr. Vereador Jorge Recla, que solicita: Calçamento da Rua América 

situada no Bairro Aroeira; e Inclusão de crianças, adolescentes e jovens, residentes 

no Bairro Aroeira e região, nas atividades esportivas do projeto “Campeões do 

Futuro”, desenvolvido pela Secretaria de Esporte Juventude e Lazer deste 

município. Indicações nºs 270 e 271/2018, de autoria do Sr. Vereador Jozail do 

Bombeiro, que solicita: Retorno das atividades do programa funcional na Praça 

Vinicius Cavaleiro Milleri, no Bairro Guriri; e Calçamento da Avenida Maria Tesolin 

Carrafa, lado sul, no Bairro Guriri. . Indicações nºs 272 e 273/2018, de autoria do Sr. 

Paulo Chagas que solicita: Ampliação e reforma do CEIM „Criança Feliz‟, situada no 

Km 41; e Podadas árvores situadas na Avenida Amocim Leite, no Bairro Aviação.  

Requerimento n° 037/2018, de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto. Que solicita 

as seguintes providências: Informe a esta Casa de Leis os valores gastos com o 

pagamento de diárias e horas extras por serviços prestados pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social, a partir de janeiro de 2017 até a presente data, 

conforme itens abaixo relacionados: 1) Quais os critérios para liberar a realização 

das horasextras e diárias; 2) Relação dos nomes e cargos dos servidores que foram 

beneficiados; 3) Registro biométrico do relógio de ponto; 4) Local da prestação dos 

serviços extraordinários; 5) Nome do responsável pela solicitação; 6) Justificativa 

para realização dos serviços extraordinários e diárias; 7) Documentos 

comprobatórios da participação do beneficiário nas atividades previstas no motivo da 

diária. Requerimento n° 038/2018, de autoria do vereador Sr. Jorge Recla. Que 

solicita as seguintes providências: Envie a esta Casa Legislativa cópias das notas 

fiscais e comprovantes de pagamentos inerentes ao fornecimento de gás de cozinha 

e água mineral à Prefeitura Municipal de São Mateus. Moção nº 013/2018 de autoria 

do Vereador Sr. Carlos Alberto. Que solicita que seja consignado: Voto de 

Congratulação à Comunidade São José do Operário, pelos 50 anos de fundação no 

bairro Vila Nova, em São Mateus-ES. Moção nº 014/2018 de autoria do Vereador 

Sr. Francisco Amaro. Que solicita que seja consignado: VOTO DE 
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CONGRATULAÇÃO à empresa MUNDO ELÉTRICO, pelos 27 anos de fundação no 

município de São Mateus-ES. Moção nº 015/2018 de autoria do Vereador Sr. Jozail 

do Bombeiro. Que solicita que seja consignado: Voto de Congratulação à Senhora 

Monique Cruz, pelos 18 anos dedicados à arte da dança, no município de São 

Mateus-ES.  DIVERSOS: Leitura do expediente COMUNICADO n° CM014335 e 

CM019199/2018, 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 

para Alimentação e Quota no montante de R$ 737.207,07 (Setecentos e trinta e sete 

mil duzentos e sete reais e sete centavos). Câmara Municipal de São Mateus Estado 

do Espírito Santo  Leitura do expediente COMUNICADO n° CM038903, CM038901, 

CM038885, CM038886, CM038887, CM038888, CM038890, CM038893 e 

CM038892/2018, 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 Associação Escola Comunidade EMEF: 

Ayrton Senna, Ouro Negro, Anedina Almeida Santos, Vereador Laurino Samaritano, 

Sant Terezinha, Lilazina gomes de Souza, Bom Sucesso, Golfinho, Cricaré, no 

montante de R$ 33.624,00 (Trinta e três mil seiscentos e vinte quatro reais). Leitura 

do expediente COMUNICADO n° CM038891, CM038889, CM038894 e 

CM038902/2018, 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 Associação Escola Comunidade de 

Primeiro Grau: São Pio X, EMEIEF Maria Francisca Nunes Coutinho, EMPG Maria 

da Cunha Fundão e EMEIEF Zumbi dos Palmares, no montante de R$ 7.668,00 

(Sete mil e seiscentos e sessenta e oito reais).  Leitura do expediente 

COMUNICADO n°CM038895 e CM038896/2018, 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 das 

Escolas de Primeiro Grau: Vila Verde e Valerio Coser no montante de R$ 7.848,00 

(Sete mil oitocentos e quarenta e oito reais). Leitura do expediente COMUNICADO 

n°CM038900, CM038899, CM038897 e CM038898/2018, 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 das Escolas de 1º e 2º Grau: Corrego Santa Maria, Nestor Gomes, Aviação e 

Egidio Bordoni no montante de R$ 7.461,00 (Sete mil quatrocentos e sessenta e um 

reais). Em ato continuo com a palavra o Sr. Presidente. Por não haver inscritos para 

o uso da tribuna o mesmo passou para o GRANDE EXPEDIENTE: Passando então 

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, Em VOTAÇÃO: Indicações nºs  254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 

261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273/2018. Em 
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DISCUSSÃO: Com a palavra o vereador Francisco Amaro, que após cumprimentar a 

todos, destaca uma de sua indicações sendo esta a de nº 265 que se  trata sobre a 

Ampliação da cobertura do auxílio funeral, com a inclusão dos serviços de 

arrumação, aplicação de formol e transporte por meio de ônibus. Sendo estes 

serviços, serviços que atende a classe mais necessitada. E espera que a secretaria 

de assistência faça essas inclusões. Pedindo aos pares que votem favoráveis. 

Encerrando assim a sua fala. Com a palavra o vereador Jorge Recla. Que após 

pedir licença das formalidades. Reforça a indicação de nº 265 feita pelo vereador 

Francisco Amaro. Pois essa solicitação foi feita pelo mesmo ano passado não tendo 

êxito. Agradece ao vereador por sua indicação.  Após faz menção as suas 

indicações pedindo aos pares que votem favoráveis. Em DISCUSSÃO: Em 

VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade as indicações de nºs 254 a 273/2018. 

Requerimento de nº 037/2018 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto. Que 

solicita as seguintes providências: Informe a esta Casa de Leis os valores gastos 

com o pagamento de diárias e horas extras por serviços prestados pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social, a partir de janeiro de 2017 até a presente data, 

conforme itens abaixo relacionados: 1) Quais os critérios para liberar a realização 

das horas extras e diárias; 2) Relação dos nomes e cargos dos servidores que foram 

beneficiados; 3) Registro biométrico do relógio de ponto; 4) Local da prestação dos 

serviços extraordinários; 5) Nome do responsável pela solicitação; 6) Justificativa 

para realização dos serviços extraordinários e diárias; 7) Documentos 

comprobatórios da participação do beneficiário nas atividades previstas no motivo da 

diária. Em DISCUSSÃO: O Sr. Presidente em um breve relado explica ter recebido 

denuncias sobre, pessoas recebendo mais que  o devido, férias duas vezes ao anos, 

de forma que precisa ser verificado. Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 

Requerimento n° 038/2018, de autoria do vereador Sr. Jorge Recla. Que solicita as 

seguintes providências: Envie a esta Casa Legislativa cópias das notas fiscais e 

comprovantes de pagamentos inerentes ao fornecimento de gás de cozinha e água 

mineral à Prefeitura Municipal de São Mateus. (retirado pelo autor). A seguir a 

vereadora Jaciara Teixeira solicitou ao Sr. Presidente a inclusão de um 

requerimento, solicitando que seja enviado a esta Casa de Leis lista dos servidores 

públicos nomeados em cargos comissionados, contendo: nome, cargo, salario e 

local de trabalho. Sendo a inclusão do mesmo aprovado pelo Sr. Presidente, sendo 

este requerimento de nº 039/2018. Em discussão: com a palavra a vereadora 

Jaciara Teixeira, que após cumprimentar a todos, fala sobre a falta do reajuste 

salarial para os servidores públicos. Onde o prefeito deste município alega que no 

momento não poderá ser feito. De forma que o mesmo exoneraria os cargos 

comissionados para que tal reajuste pudesse ser feito. A vereadora em sua fala diz 

que há outras formas para que se resolva, sem que haja exonerações. Encerrando 

assim a sua fala. Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Moção nº 013/2018 

de autoria do Vereador Sr. Carlos Alberto. Que solicita que seja consignado: Voto 
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de Congratulação à Comunidade São José do Operário, pelos 50 anos de 

fundação no bairro Vila Nova, em São Mateus-ES. Em DISCUSSÃO: O Sr. 

Presidente passa a presidência para o Vice Presidente Jorge Recla e faz uso da 

tribuna. O vereador Carlos Alberto, que após pedir licenças das formalidades, diz 

estar feliz pelos 50 anos da Comunidade São José do Operário.  Narra um pouco da 

historia da mesma, desde sua fundamentação aos dias atuais. E espera poder 

comemorar os 100 da comunidade. Encerrando assim a sua fala. Em VOTAÇÃO: 

Aprovado por unanimidade. Moção nº 014/2018 de autoria do Vereador Sr. 

Francisco Amaro. Que solicita que seja consignado: Voto de Congratulação à 

empresa Mundo Elétrico, pelos 27 anos de fundação no município de São Mateus-

ES. Em Discussão: Com a palavra o vereador Francisco Amaro, que após 

cumprimentar a todos, agradece pela presença dos homenageados, e que os 

reconhece como pessoas, como prestadores de serviços a este município, como sua 

empresa cresceu, se modernizou gerando renda e emprego ao nosso município. 

Após. Tece comentário sobre o surgimento da mesma, encerrando assim a sua fala. 

Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade.  Moção nº 015/2018 de autoria do 

Vereador Sr. Jozail do Bombeiro. Que solicita que seja consignado: Voto de 

Congratulação à Senhora Monique Cruz, pelos 18 anos dedicados à arte da dança, 

no município de São Mateus-ES.  Em DISCUSSÃO: Com a palavra o vereador 

Jozail com Bombeiro, que após cumprimentar a todos. Tece comentários sobre sua 

homenageada, fazendo um breve relato sobre sua historia, desde o inicio de sua 

carreira, ate os dias atuais, e como a mesma encanta a todos com a arte da dança, 

encerrando sua fala. Com a palavra o vereador Francisco Amaro. Que começa sua 

fala parabenizando a Srª Monique Cruz, a sua família, e como seu nome se tornou 

tão reconhecido entre todos, torcendo para que a mesma continue assim. 

Encerrando sua fala. Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Em ato continuo o 

Sr. Presidente concedeu  a aos homenageados o uso da tribuna. Com a palavra o 

Sr. Getúlio, que após cumprimentar a todos, agradece ao presidente Carlos Alberto 

pela homenagem a comunidade São José do Operário. Relata o quanto é prazeroso 

os trabalhos sociais e a evangelização realizada pela mesma, assim como o 

presidente o mesmo espera poder comemorar o centenário da comunidade 

encerrando assim a sua fala. Com a palavra o Senhor Motta, que após 

cumprimentar a todos, fala sobre o quanto é gratificante ser reconhecido, ver o 

reconhecimento do seu trabalho. E do quanto se tem ajudado no crescimento deste 

município. O mesmo fala que uma empresa nunca será adulta, que nunca poderá 

ficar velha, pois sempre precisara de cuidados como uma criança, precisando ser 

cuidada todos os dias. Mais uma vez agradece pela homenagem, encerrando assim 

a sua fala. Com a palavra a Srª. Monique Cruz, que após cumprimentar a todos, 

agradece fala o quanto é difícil, manter a arte, e leva-la a todos, mas seu trabalho é 

uma matéria de muita importância, importância se tratando de cultura, de arte, 

agradece a todos seus familiares, inclusive sua mãe, por tudo, e espera que seu 
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trabalho continue perdurando, agradecendo as todos.  Encerrando assim sua fala, 

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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