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Ata nº 010/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 10 (dez) dias do mês de 

Abril 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 Vereador Sr. Jorge 

Recla, 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 Nº120/2018, 

protocolizado sob o nº 397/2018, da Prefeitura Municipal de são Mateus, que 

encaminha a essa Casa de Leis, para proceder à discussão e votação do Projeto 

de Lei nº 012/2018. Leitura do Projeto de Lei n° 012/2018, de autoria do Poder 

Executivo, que “AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNICAS”. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB 

Nº122/2018, protocolizado sob o nº 398/2018, da Prefeitura Municipal de são 

Mateus, que encaminha a essa Casa de Leis, para proceder à discussão e 

votação do Projeto de Lei nº 014/2018. Leitura do Projeto de Lei n° 014/2018, 

de autoria do Poder Executivo, que “AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO 

ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNICAS”.  Leitura do expediente 

OF/PMSM/SMGAB Nº121/2018, protocolizado sob o nº 399/2018, da Prefeitura 

Municipal de são Mateus, que encaminha a essa Casa de Leis, para proceder à 

discussão e votação do Projeto de Lei nº 013/2018. Leitura do Projeto de Lei n° 

013/2018, de autoria do Poder Executivo, que “AUTORIZA A ABERTURA DE 

CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNICAS”. Leitura do 

expediente OF/PMSM/SMGAB Nº119/2018, protocolizado sob o nº 400/2018, da 

Prefeitura Municipal de são Mateus, que encaminha a essa Casa de Leis, para 

proceder à discussão e votação do Projeto de Lei nº 011/2018. Leitura do 

Projeto de Lei n° 011/2018, de autoria do Poder Executivo, que “AUTORIZA A 

ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNICAS”.  Leitura do expediente OF/PMSM/FMAS N°370/2018, 

protocolizado sob o n°422/2018, da Secretaria Municipal de Assistência Social de 



061 
 

São Mateus, que encaminha Resposta da Indicação nº 060/2018, de autoria do 

Vereador: Ajalirio Caldeira. Leitura do expediente OF/PMSM/FMAS N°264/2018, 

protocolizado sob o n°423/2018, da Secretaria Municipal de Assistência Social de 

São Mateus, que encaminha Resposta da Indicação nº 068/2018, de autoria do 

Vereador: Doda Mendonça. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB 

N°135/2018, protocolizado sob o n°446/2018, da Prefeitura Municipal de São 

Mateus, que encaminha Resposta ao Requerimento nº 011/2018, de autoria dos 

Vereadores: Carlos Alberto, Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Jerri Pereira, 

Jorge Recla e Jozail do Bombeiro. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB 

N°128/2018, protocolizado sob o n°444/2018, da Prefeitura Municipal de São 

Mateus, que encaminha Resposta das Indicações nºs 146 à 167/2018, 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°136/2018, protocolizado sob o n°447/2018, da Prefeitura 

Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta ao Requerimento nº 

016/2018, de autoria do Vereador: Jorge Recla. PODER LEGISLATIVO: Leitura 

do expediente, ofício protocolado sob nº 453/2018, de autoria do Vereador Jozail 

do Bombeiro, solicitando espaço no Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do 

dia 10 de abril de 2018, para que o Francisco Botelho Neto – Corretor de Imóveis 

possa fazer o uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre o “Dia 

do Corretor”. PROPOSIÇÕES: Indicação nº 190/2018. De autoria do vereador 

Sr. Ajalirio. Que solicita a seguinte providencia: Extensão de rede elétrica com 

instalação de 3 (três) postes com luminárias na Rua Projetada, situada no 

loteamento Vantuiro Balde, em Nestor Gomes – km 41 (nas imediações da 

fábrica de Premoldados Gama). Indicações nº 191 e 192/2018, De autoria do 

vereador Sr. Antônio Luis Cardoso. Que solicita as seguintes providências: 

Instalação de playground no CEIM Andorinhas, situado no Bairro Beira Rio. E Reparo do 

calçamento da Rua Santa Inês (trecho compreendido entre a Avenida João XXIII e Cricaré). 

Indicações nº 193 e 194/2018, De autoria do vereador Sr. Aquiles Moreira. Que 

solicita as seguintes providências: Ampliação e reforma do prédio do CEIM 

„Paraíso Infantil‟ situado no Bairro Bonsucesso e Implantação de CRAS Itinerante 

no Município de São Mateus. Indicações nº 195 e 196/2018, De autoria do 

vereador Sr. Carlo Alberto. Que solicita as seguintes providências: Capina e 

limpeza das Ruas e Avenidas do Bairro Carapina. E Recapeamento asfáltico da 

Rua Arcebino Santos, situada no Bairro Sernamby. Indicações nº 197 e 
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198/2018, De autoria do vereador Sr. Doda Mendonça. Que solicita as seguintes 

providências: Construção de colunas no Rio do Norte para instalação de 

passarela interligando as Comunidades Araribá e Santa Maria, Distrito de 

Itauninhas. E ampliação e reforma do prédio da Unidade de Saúde de Itauninhas. 

Indicações nº 199 e 200/2018, De autoria do vereador Sr. Francisco Amaro. Que 

solicita as seguintes providências: Perfuração de poço artesiano na Comunidade 

São Jorge: e Reforma do prédio da Escola Comunitária Rural Municipal – 

ECORM „Maria Francisca Nunes Coutinho, situada no Nativo de Barra Nova. . 

Indicações nº 201 e 202/2018, De autoria da vereadora Srª. Jaciara Teixeira. 

Que solicita as seguintes providências: Criação do Cargo de Guarda-Vidas, no 

Plano de Cargos e Salários dos Servidores Municipais (LEI Nº 073/2013), e 

consequente Concurso Público para provimento do Cargo. E Capina e limpeza 

das Ruas do Residencial Village. Indicações nº 203 e 204/2018, De autoria da 

vereadora Srª. Jerri Pereira. Que solicita as seguintes providências: Término da 

construção do galpão da Associação dos produtores de leite, situado na 

Comunidade Nativo de Barra Nova. E Solicitar – à Empresa Viação São Gabriel – 

o reforço da linha são Mateus-Ceunes/IFES, nos horários de 6:20 e 12:00hs, bem 

como da linha Ceunes/IFES-Guriri, nos horários de 12:40 e 18:40hs. Indicação 

nº 205/2018. De autoria do vereador Sr. Jorge Recla. Que solicita a seguinte 

providência: Construção de Unidade de Saúde no Bairro SEAC. Indicação nº 

206 /2018. De autoria dos vereadores Srs. Jorge Recla e Ajalirio Caldeira.  Que 

solicita a seguinte providência: Patrolamento da estrada que interliga as 

Comunidades, Bom Jesus e São Brás, bem como encascalhamento das ladeiras 

situadas nas mesmas. Indicações nº 207 e 208/2018, De autoria do vereador Sr. 

Jozail do Bombeiro. Que solicita as seguintes providências: Capina e limpeza das 

Ruas e Avenidas do Bairro Santo Antônio. E Patrolamento das Ruas do Bairro 

Bela Vista. Indicações nº 209 e 210/2018, De autoria do vereador Sr. Paulo 

Chagas. Que solicita as seguintes providências: Limpeza do valão que atravessa 

os Bairros Vila Nova, Vila Verde, Alvorada e Novo Horizonte. E Extensão de rede 

elétrica com instalação de postes com luminárias na Rua Maria Preta, situada 

Nestor Gomes – Km 41. Requerimento n° 030/2018. De autoria do vereador 

Carlos Alberto. Que solicita a seguinte providência: Convocar a Secretária 

Municipal de Educação, SRA. Zenilza Aparecida Barros Pauli, para comparecer à 

esta Casa de Leis na Sessão Ordinária, em data a ser definida posteriormente, 

para prestar esclarecimentos em relação à merenda e o transporte escolar. 

Requerimento n° 031/2018. De autoria da vereadora Srª. Jaciara Teixeira. Que 
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solicita a seguinte providência: que envie a esta casa de leis esclarecimentos 

sobre a contratação da empresa BL Engenharia para a realização da obra na 

biquinha, como segue: Qual o serviço executado; Pagamentos efetuados; Motivo 

do abandono da obra; Situação em que a empresa deixou seus trabalhadores 

após abandono da obra. . Requerimento n° 032/2018. De autoria do vereador 

Paulo Chagas. Que solicita a seguinte providência: Construção da Quadra 

Poliesportiva no Assentamento Vale da Vitória, Distrito de Nestor Gomes de 

Acordo com a LEI Nº 1647/2017 – “Estima a Receita e Fixa a Despesa do 

Município de São Mateus, para o Exercício Financeiro de 2018”. Moção nº 

009/2018. De autoria do vereador Jozail do Bombeiro. Que solicita: VOTO DE 

CONGRATULAÇÃO ao Senhor FRANCISCO BOTELHO NETO, pelo Dia do 

CORRETOR que se comemora no dia 07 de abril. Moção nº 010/2018. De 

autoria do vereador Sr. Francisco Amaro. Que solicita: VOTO DE 

CONGRATULAÇÃO a Empresa MUNDO ELÉTRICO, pelos 27 anos de 

fundação no Município de são Mateus - ES. Moção nº 011/2018. De autoria do 

vereador Jorge Recla. Que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO aos Atletas 

EMANUEL AMÂNCIO, BRUNO DOS SANTOS SOUZA e STEFANY DOS 

SANTOS SOUZA, pelo destaque no cenário estadual em competições de judô. 

DIVERSOS: Leitura do expediente Moto Clube Águias do Norte, datado no dia 

26 de março de 2018, que através do seu Presidente Ricardo Borgo Feitosa, 

convida para a realização do “16º Guriri Road Fest”, que ocorrerá nos dias 17 a 

20 de maio de 2018, no balneário de Guriri, ocorrendo as atividades das 12:00 hs 

às 02:00hs, sendo que a solenidade de abertura oficial, se realizar às 20:00hs do 

dia 19 de maio do corrente ano. Em ato continuo o Sr. Presidente ainda na 

segunda parte do pequeno expediente convida para fazer o uso da tribuna, o Sr. 

FRANCISCO BOTELHO NETO. Que após cumprimentar a todos, agradece pela 

indicação e pelo reconhecimento de sua profissão. O mesmo tece comentários 

sobre a aquisição de imóveis, e o surgimento desse empreendimento em sua 

vida, fazendo assim um breve histórico e encerrando a sua fala. Ato continuo o 

Sr. Presidente passa para o DO GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o 

vereador Sr. Francisco Amaro. Que após cumprimentar a todos, fala sobre o 

contrato da prefeitura com a empresa São Gabriel, e faz menção ao aumento da 

passagem. Dando referencias sobre os procedimentos para que se ocorra esse 

aumento. Encerrando assim a sua fala. Com a palavra a vereadora Jaciara. Que 

após cumprimentar a todos. Também faz menção a respeito do contrato ente a 

prefeitura e a São Gabriel. E solicita que o vereador Sr. Francisco Amaro, marque 
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uma reunião, juntamente com os procuradores deste município, para tratar sobre. 

Ressalta algo, de extrema importância: merenda escolar, e sobre a falta de 

tempo para estar esclarecendo pontos importantes com o Secretario da 

educação, por falta de tempo na sessão anterior, encerrando assim a sua fala. 

Com a palavra o vereador Jorge Recla. Que após cumprimentar a todos, fala 

sobre a importância de suas indicações, enfatizando o Ceim, como também 

sobre os kits escolares, sobre tudo a falta de comprometimento do Poder 

Executivo com os mesmos. Sendo gato em festa e deixando faltar para a 

merenda escola. Fala brevemente sobre a aquisição de um ônibus fúnebre, para 

atender as famílias carentes em caso de precisam. Encerrando assim a sua fala. 

Com a palavra o vereador Sr. Paulo Chagas. Que após cumprimentar a todos. 

Também faz menção ao aumento de passagem, e como a população esta 

sofrendo com toda essa situação. E como o município precisa melhorar.  

Encerrando assim a sua fala. Com a palavra o vereador Jozail do Bombeiro. Que 

após cumprimentar a todos, fala sobre denuncias recebida a essa casa de leis, 

fazendo menção sobre empresa de outros municípios prestando serviços ao 

Município de São Mateus com documentos falsos. Então se uniram em cinco 

vereadores para averiguar se procediam as informações. Ate para se ter um 

respaldo e não se fale inverdades nessa tribuna. E foi constatado que nenhum 

tipo de serviços foi prestado a este município. Sendo feito então um a denuncia 

ao tribunal de contas e nenhuma medida foi tomada ate o momento. Encerrando 

assim a 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, Em 

VOTAÇÃO: Indicações nºs 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 

200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 e 210. Em DISCUSSÃO: com a 

palavra a vereadora Srª. Jaciara Teixeira. Que após pedir dispensa da 

formalidade, fala sobre a importância de suas indicações. Fazendo menção da 

indicação de nº: 201. Que já foi feita em 2017. E esta fazendo novamente. 

Recente aos guarda-vidas. Tendo que ser um cargo criando, sendo feito 

concurso publico para essa função. Pedido voto favorável dos pares, encerrando 

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

dispensa das formalidades, fala sobre suas indicações e suas importâncias a 

população. Pedido aos pares, voto favorável encerrando assim a sua fala. Com a 

palavra o vereador Sr. Jozail do Bombeiro. Que após pedir dispensa das 

formalidades, também faz menção as suas indicações. E lamenta sobre entulhos 
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que os próprios moradores jogam nas calcadas. Pedi voto favorável aos pares e 

espera que o poder executivo possa fazer cumpri-las. Encerrando assim a sua 

fala. Com a palavra o vereador Paulo Chagas. Que após pedir dispensa das 

formalidades faz menção as suas indicações. Como a de nº 219 Referente ao 

valam que corta vários bairros, então pedi votos dos senhores, para que votem 

favoráveis, encerrando assim a sua fala. Com a palavra o vereador Sr. Ajalirio. 

Que após cumprimentar a todos. Fala sobre suas indicações, e suas 

importâncias. Cita sobre suas indicações do ano passado, e que nenhuma delas 

foram atendida. Então refazendo as indicações novamente. Pedindo voto 

favorável aos pares. Encerrando assim a sua fala. Em DISCUSSÃO, VOTAÇÃO: 

Aprovadas por unanimidade, as indicações de nº 190, 191, 192, 193, 194, 195, 

196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 e 210. Em 

seguida o Sr. Presidente colocou em votação os seguintes requerimentos: 

Requerimento n° 030/2018. De autoria do vereador Carlos Alberto. Que solicita 

a seguinte providência: Convocar a Secretária Municipal de Educação, SRA. 

Zenilza Aparecida Barros Pauli, para comparecer à esta Casa de Leis na Sessão 

Ordinária, em data a ser definida posteriormente, para prestar esclarecimentos 

em relação à merenda e o transporte escolar. Em DISCUSSÃO. Em VOTAÇAO: 

Aprovado Por unanimidade. Requerimento n° 031/2018. De autoria da 

vereadora Srª. Jaciara Teixeira. Que solicita a seguinte providência: que envie a 

esta casa de leis esclarecimentos sobre a contratação da empresa BL 

Engenharia para a realização da obra na biquinha, como segue: Qual o serviço 

executado; Pagamentos efetuados; Motivo do abandono da obra; Situação em 

que a empresa deixou seus trabalhadores após abandono da obra. Em 

DISCUSSÃO. Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Requerimento n° 

032/2018. De autoria do vereador Paulo Chagas. Que solicita a seguinte 

providência: Construção da Quadra Poliesportiva no Assentamento Vale da 

Vitória, Distrito de Nestor Gomes de Acordo com a LEI Nº 1647/2017 – “Estima a 

Receita e Fixa a Despesa do Município de São Mateus, para o Exercício 

Financeiro de 2018”. Em DISCUSSÃO. Em VOTAÇÃO: APROVADO POR 

UNANIMIDADE.  Moção nº 009/2018.De autoria do vereador Jozail do Bombeiro. 

Que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao Senhor FRANCISCO BOTELHO 

NETO, pelo Dia do CORRETOR que se comemora no dia 07 de abril. Em 

DISCUSSÃO: Com a palavra o vereador Sr. Jozail do Bombeiro. Que após pedir 

dispensa das formalidades discorre sobre á historia do Senhor FRANCISCO 

BOTELHO NETO, e sua importância a este município. Encerrando assim a sua 
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fala. Com a palavra a vereadora Jaciara Teixeira. Que após pedir dispensa 

das formalidades, tece comentários sobre o momento em que a mesma 

trabalhou junto com o homenageado, quando o mesmo era presidente desta 

casa de leis. E o quão importante ele foi. Encerrando a sim a sua fala. Com a 

palavra o vereador Sr. Francisco Amaro. Que pede dispensa das 

formalidades, e fala sobre as atribuições do homenageado ao nosso 

município. E do carinho que sente pelo mesmo. Encerrando assim a sua fala. 

Com a palavra a esposa do homenageado. Que após cumprimentar a todos, 

faz uma pequena homenagem ao seu marido.  Em VOTAÇÃO: Aprovado por 

unanimidade. Moção nº 010/2018. De autoria do vereador Sr. Francisco 

Amaro. Que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO a Empresa MUNDO 

ELÉTRICO, pelos 27 anos de fundação no Município de são Mateus - ES.  

(ADIADA PARA A PROXIMA SESSÃO.) Moção nº 011/2018. De autoria do 

vereador Jorge Recla. Que solicita: VOTO DE CONGRATULAÇÃO aos 

Atletas EMANUEL AMÂNCIO, BRUNO DOS SANTOS SOUZA e STEFANY 

DOS SANTOS SOUZA, pelo destaque no cenário estadual em competições 

de judô. Em DISCUSSÃO: Com a palavra o vereador Jorge Recla. Que após 

pedir dispensa das formalidades descreve a importância dos jovens no 

esporte, e o quanto o esporte ajuda. Estes jovens iram nos representar no 

Estado do Rio de Janeiro, mas há obstáculos. Fala sobre a dificuldade que os 

pais vêm enfrentando. Custeando as necessidades dos mesmos. Então pede 

ao vereador Francisco Amaro para que marque um a reunião com o prefeito 

desta cidade, para que se possa obter um patrocínio. Sendo que o presidente 

desta casa de leis repassa o valor que for necessário para o custeio desta 

viagem. Passagem. Hospedagem, entre outros.  Com a palavra EMANUEL 

AMÂNCIO. Que após cumprimentar a todos, fala sobre suas disputas, e suas 

dificuldades. Pedindo o apoio de todos. Para que os mesmo possam voar 

mais longe representando nossa cidade. Encerrado assim a sua fala. Em 

VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 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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