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Ata nº 052/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 03 (três) dias do mês de
novembro de 2015 (dois mil e quinze), 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 Gildevaldo Estevão, e Secretariado pelo Vereador
Sr Aquiles Moreira da Silva. DO PEQUENO EXPEDIENTE: A seguir o Sr Presidente
fez a abertura da Sessão e após as formalidades regimentais, convidou o Vereador
Sr Glesson Borges, para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Ato
contínuo solicitou ao Sr Secretário que efetuasse a chamada dos Srs. Vereadores,
para verificação do Quorum legal, responderam presente 11 (onze) Srs. Vereadores:
Ailton Cafeu, Aquiles Moreira da Silva, Eneias Zanelato Carvalho, Glesson Borges,
Gildevaldo Estevão, Isaias Rosa de Oliveira, José Ferreira, Judite Ribeiro de
Oliveira, Uarlan Fernandes, Valdemar Moraes e Vilmar Gonçalves de Oliveira. Ato
contínuo, o Sr Presidente convidou para tomar assento na cadeira de convidados
desta Casa de Leis: Sr Luiz Felipe de Souza e o Sr Sebastião Barbosa. A seguir o Sr
Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que procedesse a leitura dos expedientes
enviados a esta Casa de Leis, e informasse qual a Pauta da Ordem do Dia. Assim
sendo, o Sr Secretário procedeu à leitura que constou do seguinte: PODER
EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.499/2015, do
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, protocolizado sob o n° 001690/2015,
solicitando a esta Colenda Casa de Leis a substituição do Projeto de Lei
Complementar n° 022/2015, que “Autoriza o Poder Executivo através do SAAE –
Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a outorgar concessão do serviço público de
abastecimento de água e esgotamento sanitário do município e dá outras
providências” pelo Projeto de Lei Complementar n° 024/2015, que “Autoriza o Poder
Executivo a outorgar concessão do serviço público de abastecimento de água e
esgotamento sanitário do município e dá outras providências”. Leitura do Projeto de
Lei Complementar n° 024/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o
Poder Executivo a outorgar concessão do serviço público de abastecimento de água
e esgotamento sanitário do município e dá outras providências”. Leitura do
expediente OF/SEMUS/GAB N° 1304/2015, da Secretária Municipal de Saúde,
protocolizado sob o n° 001692/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis a
resposta da Indicação n° 628/2015, de autoria do Vereador Vilmar Gonçalves de
Oliveira, que requer construção de matadouro público no município de São Mateus,
sendo informado que todos os pontos relativos à questão são de competência
exclusiva da Secretaria de Estado da Agricultura, através do Instituto de Defesa
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF. Leitura do expediente
OF/SEMUS/GAB N° 1299/2015, da Secretária Municipal de Saúde, protocolizado
sob o n° 001693/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis a resposta da
Indicação n° 560/2015, de autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira, que requer
construção de Unidade de Pronto Atendimento no bairro Guriri, sendo informado que
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a Unidade de Saúde de Guriri funciona de segunda à sexta feira, das 07h às 16h,
com uma estrutura de 03 equipes compostas por: 06 clínicos, 01 pediatra, 03
enfermeiros, 02 dentistas e equipes de apoio. Informando, ainda, que Unidade de
Pronto Atendimento é um estabelecimento de saúde de complexidade intermediária
entre a Atenção Básica à Saúde e a Rede Hospitalar, requerendo um investimento a
partir de R$ 4.000.000,00, justificando que nesse momento de crise nacional torna
inviável o atendimento da Indicação. PODER LEGISLATIVO: Leitura do expediente
de autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva, protocolizado sob o n°
001665/2015, que justifica ausência na Sessão Ordinária do dia 04 de agosto do
corrente ano. DIVERSOS: Leitura do OFÍCIO/PJCSM N° 631/15, do Ministério
Público do Estado do Espírito Santo, que RECOMENDA aos Senhores Vereadores
que antes de analisarem o Projeto de Lei Complementar n° 022/2015, de autoria do
Poder Executivo, promovam audiência com o Sr. Prefeito Municipal, o Diretor e
todos os servidores efetivos do SAAE de São Mateus, com o propósito de buscar
uma melhor solução a fim de evitar desempregos em massa; RECOMENDA, ainda,
realização de emendas ao Projeto supramencionado, no sentido de que a tarifa a ser
fixada através do Decreto do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o Art. 4°
do citado Projeto não seja superior ao Tarifamento cobrado por metro cúbico pela
CESAN. Proposições sujeitas à Discussão e Votação: Indicações nº 698 e
699/2015 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva que solicita: Construção
de redutor de velocidade na Rua 20, situada no Bairro Bonsucesso II (nas
proximidades da Igreja Pentecostal); Instalação de luminária no poste situado na
Avenida Maria Elisa Rios, no Bairro Bonsucesso I. Indicações nº 700 e 701/2015 de
autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que solicita: Que, por meio do
SAAE, conceda desconto de 50% (cinquenta por cento) na tarifa de água, durante o
período de fornecimento de água imprópria para o consumo humano; Entregar à
comunidade a quadra poliesportiva coberta, anexa ao CEIM André Orlandi Nardotto,
situada no Bairro Guriri. Indicações nº 702 e 703/2015 de autoria do vereador Sr
Gildevaldo Estevão que solicita: Melhoramento do galpão de reciclagem situado no
Bairro Vitória; Reitera a indicação de nº 046/2015, que diz respeito a substituição do
poste A-2783 situado na Avenida Gileno Santos, no Bairro Bonsucesso II.
Indicações nº 704 e 705/2015 de autoria do vereador Sr Glesson Borges que
solicita: Construção de redutor de velocidade na Rua 22, situada no Bairro COHAB;
Calçamento da Rua Louro, situada no Bairro Cacique. Indicações nº 706 e
707/2015 de autoria do vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira que solicita: Construção
de calçada cidadã em torno da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Herinea
Lima Oliveira”, situada no Bairro Guriri; Construção de coreto e revitalização da
Praça Wilson Gomes, situada no Bairro Guriri. Indicações nº 708 e 7092015 de
autoria do vereador Sr José Ferreira que solicita: Patrolamento das estradas vicinais
da Comunidade São Pio X, Distrito de Nestor Gomes; Reitera a indicação de nº
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052/2015, que diz respeito a construção de muro na escola municipal de Ensino
Fundamental „São Pio X‟, situada na Comunidade Córrego da Palmeira – Km 47,
Distrito de Nestor Gomes. Indicações nº 710 e 711/2015 de autoria do vereador Sr
Judite Ribeiro de Oliveira que solicita: Término do calçamento da Avenida Espera
Feliz, lado sul, no Bairro Guriri; Poda das árvores situadas na Avenida Vitória, no
Bairro Vila Nova. Indicações nº 712 e 713/2015 de autoria do vereador Sr Uarlan
Fernandes que solicita: Limpeza do Córrego do Chiado, situado na estrada de
acesso ao Nativo de Barra Nova. Pulverização do Bairro Liberdade para o combate à
tunga. Indicação nº 714/2015 de autoria do vereador Sr Valdemar Moraes que
solicita: Patrolamento e aterro das ruas não pavimentadas, na Comunidade Santa
Maria, Distrito de Itauninhas. Indicações nº 715 e 716/2015 de autoria do vereador
Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira que solicita: Realização dos serviços dos correios
no Bairro Nova Era; Calçamento da Rua Beira Rio, lado sul, situada na Comunidade
Mariricu, no Bairro Guriri. Requerimento nº 064/2015 de autoria do vereador Sr
Aquiles Moreira da Silva que solicita: Construção de abrigo no ponto de ônibus
situado no final do Bairro Santa Teresa (nas imediações da ponte sobre o Córrego
Bamburral). Requerimento nº 065/2015 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato
Carvalho que solicita: Que a última sessão ordinária do mês de novembro
(24/11/2015) seja realizada no auditório da Escola Estadual Wallace Castello Dutra,
situada no Bairro Guriri, no horário regimental, de acordo com o § 5º do artigo 11 do
Regimento Interno desta Casa de Leis (Resolução n° 003/2009). Moção nº
043/2015 de autoria dos vereadores Srs Gildevaldo Estevão, Ailton Caffeu, Aquiles
Moreira da Silva, Eneias Zanelato Carvalho, Isaias Rosa de Oliveira, José Ferreira,
Judite Ribeiro de Oliveira, Uarlan Fernandes, Valdemar Moraes e Vilmar Gonçalves
de Oliveira que solicitam: Voto de Congratulação ao atleta Luiz Felipe de Souza, por
ter sido eleito pela Associação de Árbitros Esportivos Capixaba, pelo 3º ano
consecutivo, como melhor jogador de Futsal do Estado do Espírito Santo. Moção nº
044/2015 de autoria do vereador Sr Glesson Borges que solicita: Voto de
Congratulação ao senhor Sebastião José Barbosa, pelos 30 anos como presbítero
na 1ª Igreja Evangélica Assembléia de Deus em São Mateus. Em Turno Único, o
Projeto de Lei n° 045/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Chefe
do Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de concessão de uso de bem
imóvel público com a APINORTE – Associação dos Apicultores do Norte do Espírito
Santo e dá outras providências”. Em Turno Único, o Projeto de Lei n° 066/2015, de
autoria do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre reserva de 10% das vagas, para
adolescentes institucionalizados, que se encontrem sob a responsabilidade do
município, em cursos profissionalizantes, projetos de inserção profissional e
contratos de estágios efetuados pelo município de São Mateus”. Em seguida o Sr
Presidente entrega a todos os Srs vereadores uma cópia do Projeto de Lei n°
048/2015 que estima a receita fixa a despesa do município de São Mateus para o

373

Exercício Financeiro de 2016, porém fica determinado ainda a todos que a data de
protocolo para entrega das emendas ao orçamento termina do dia 30/11/2015, não
sendo permitido entrega após essa data, valor das emendas para cada vereador R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais) DO GRANDE EXPEDIENTE: A seguir o
Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr José Ferreira,
que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e
demais presentes, fala sobre o ticket o qual foi discutido semana passada, e hoje
junto ao vereador Sr Aquiles e a Sra Judite participou da reunião para tentar
negociar valores, mas não conseguiram chegar ao ponto de ajudar os servidores,
fizeram tudo que podiam para ajudar, mas no momento, disseram que o município
está em crise, e é o país inteiro que está assim, mas vão receber uma contra
proposta da assembléia dos servidores para tentar resolver, porque tem pessoas
que realmente precisam do ticket para sobreviver. Fala que no dia da audiência
pública ficou muito chateado porque só ouviu besteiras, pessoas pensando que só o
empresário Daniel está distribuindo água, lembra que a prefeitura também colocou
cinco carros à disposição, na verdade iria contratar quinze carros, mas não achou.
Fala que também ficou chateado porque nessa audiência pública convidaram todo
mundo menos o presidente da câmara, lembrando que todos os projetos passam por
essa casa, achou uma falta de respeito da justiça que não convocou o presidente
para se unir a mesa, convidou pessoas que não sabe nem o que é água salgada, o
que é brigar por água. Diz que primeiro falaram sobre quando obrigaram a fechar as
bombas de água, depois o juiz obrigou a abrir menos para utilizar para beber, então
porque não exigiram também os carros pipas, quer dizer que os pobres que não
podem comprar água, iam beber água salgada, porque nem para cozinhar serve.
Fala que só tem a agradece à todos que estão contribuindo doando água, não só os
carros pipas da prefeitura, não só o Daniel da água Açaí, mas também os donos de
cacimba e nascentes que abriram suas portas para ajudar as pessoas. Fala que hoje
mesmo comprou uma bomba e doou para a comunidade, porque o que promete
cumpre. Então fala que o pequeno tem que ser ajudado, não precisa de permissão,
tem que meter a cara e fazer, assim como Linhares fez, porque quem está sentindo
é o povo não é quem está sentado em vitória não. A seguir o Presidente Sr
Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Judite Ribeiro de Oliveira,
que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e
demais presentes, fala que hoje veio de azul em homenagem ao novembro azul dos
homens que também precisam se cuidar e prevenir. Fala sobre a reunião em que
participou junto aos colegas vereadores José Ferreira, Aquiles Moreira da Silva e a
comissão, sobre o ticket alimentação dos servidores, que com muita discussão e
dialogo junto a presidente do sindicato Jaciara e mais dois funcionários, sabem que
a crise existe e o prefeito baixou o decreto dizendo que era por seis meses, então
com muita conversa marcaram para tentar resolver em janeiro, ouve varias
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propostas de porcentagem mas não chagaram em nenhuma conclusão concreta
para decidir valores nesse momento, convida os colegas vereadores para que
participem dessa demanda em janeiro. Faz um questionamento sobre a última
sessão, porque ficou muito triste em saber, que quando defendeu os servidores na
ultima sessão porque também é uma servidora, teve uma professora que ficou do
plenário lhe chamando de analfabeta e que todos os vereadores eram analfabetos e
burros, só o vereador Eneias que é educado que sabe falar bonito, mas ela como
professora, uma mulher estudada, uma mulher da sociedade, ela é anti-ética, e não
sabe o que ela estava fazendo aqui nessa casa onde só tem analfabetos, porque
nunca há viu aqui, pela primeira vez só veio interessada, porque ela não vem para
acompanhar o trabalho dos analfabetos que aprovam projetos para beneficiar o
município, ficou muito chateada, o nome dela é Rose, sobrinha do ex prefeito Rui
Baromeu, e tem testemunhas que ouviram ela falando, ela e a irmã. Fala que ficou
muito triste por ela como educadora do município vir a essa casa debochar dos
vereadores, aqui tem pai e mães de famílias, descentes e honestos, fala que aqui
não tem ninguém analfabeto não, pode até ser analfabeta, mas é uma mulher
honrada, primeiramente por Deus, pela sua família e por 903 votos que lhe
coloraram na câmara, trabalha, vive as suas próprias custas, mantém a sua família,
é viúva há quinze anos, mas nunca passou na porta de ninguém pedindo nada, pede
desculpas pelo nervoso e agradece a atenção. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo
Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, que após
saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais
presentes, fala sobre o que a colega vereadora Sra Judite Ribeiro de Oliveira
questionou, porque é tão fácil criticar as pessoas, mas queria ver essas pessoas
aqui e serem criticadas, já falou que as pessoas só vêem aqui quando tem interesse
em projeto ou para criticar, até pré-candidato já criticou a fala dos vereadores,
espera que se eles se elegerem não sejam criticados, fala que estão passivos de
erros também, espera que venham sempre nas sessões para poderem ver e depois
falar, acha que a platéia tem que respeitar quem esta aqui, assim como respeitam as
pessoas. Pede desculpa a alguns vereadores porque na ultima sessão fez a
proposta para formar uma comissão, e não convidou todos para reunião, sabe que
alguns têm outros compromissos, e também não teria a necessidade dos onze
vereadores presente. Fala que foi uma boa conversa, não discutiram números, não
foi o esperado, mas tem certeza que na próxima reunião chegaram a um
denominador comum para as partes. Lembra que muitos funcionários ainda tinham
saldo no big card, e o Felipe recebeu uma minuta informando que quem tem vai
receber, acredita que a presidente do sindicato vai passar essa informação com
detalhes na assembléia do dia cinco. Relata sobre a audiência pública, que às vezes
não gosta de participar, porque dependendo do tema, aparece tanto profissional da
área que só vão criticar, falam que fazem, mas ninguém chega com um projeto para
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entregar a quem faz a audiência pública, nessa ultima agora, o promotor de justiça
não teve o mínimo de respeito com a câmara municipal de São Mateus, formaram
uma mesa e depois que começaram a falar, o Deputado Freitas falou que os
vereadores estavam presentes, ai sim ele convidou o presidente para sentar-se a
mesa. Fala que se estivesse só ele não iria, porque achou uma falta de respeito e
são autoridades do município há quatro anos, então merecem respeito perante uma
audiência pública. E sobre a ajuda ao município, com os carros pipas como em
outros municípios, qualquer ajuda é bem vinda, tanto dos empresários como das
pessoas que ajudam o próximo liberando suas fontes. Fala que situação hoje é
critica e não é só aqui, tem trinta municípios no Espírito Santo que esta com
problema de água. Lembra do mês de novembro azul e fala que os homens não
podem ter vergonha de se prevenir. Fala que tudo que os vereadores fazem na
câmara é para o bem da população de São Mateus, jamais vão fazer nada contra o
povo. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador
Sr Uarlan Fernandes, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores,
convidados de honra e demais presentes, fala que ficou bem claro que nem todos os
vereadores estavam sabendo dessa reunião, e queria ter participado assim como
tem certeza que os colegas vereadores queriam participar também, é interesse do
servidor e todos querem participar, pede desculpa ao Sr Aquiles Moreira da Silva,
mas acha que o colega errou por não ter ligado para os outros vereadores. Ato
contínuo o vereador Sr Aquiles Moreira da Silva que solicita aparte, explica que
quando forma uma comissão não são necessários os onze vereadores, se fosse
para convidar todos os vereadores não precisaria formar comissão para discutir o
assunto, propôs a comissão porque às vezes nem todos podem comparecer. Ato
contínuo o vereador Sr Uarlan fala que o colega poderia ter convidado pelo menos
os presidentes de comissões. Ato contínuo o vereador Sr José Ferreira que solicita
aparte, fala que não citou o nome de nenhum vereador, quando falou sobre a
reunião, mas pede desculpas porque achou que tinham sim sido convidados e não
foram porque não quiseram. Ato contínuo o vereador Sr Uarlan fala sobre a
audiência pública, que quem faz não vai ouvir o que quer, só vai ouvir critica, sabe
que o Diretor do Saae fez já sabendo o que ia acontecer, e isso é normal, no país,
audiência pública é para ouvir sugestões, criticas, ouvir a opinião da sociedade que
quer participar. Fala que quando o promotor deu a fala pra cada um lá, ele sabia que
alguém ia criticar, faz parte do processo, fala que eles erraram, foi uma falha técnica
quando não chamaram o presidente para compor a mesa, mas tinham pessoas
técnicas, qualificadas para falar lá, apesar de que muitos só aparecem nesses
momentos para criticar e bater no secretário, mas ele também é culpado e tem que
entender isso, o prefeito é culpado, os gestores que passaram também são
culpados, não é de hoje isso, aí um professor da Ufes que foi fundamental, e se não
chover, o que vão fazer? Vão ficar com essa água salgada até quando? Será que vai
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ficar um ano entregando água nas casas das pessoas, nos bairros? Fala que usa a
tribuna é para defender o povo, e não tem medo de falar. Fala que criticar é muito
fácil e elogiar ninguém elogia. Lembra que quando usou a tribuna lá na audiência
pública agradeceu as pessoas que estavam liberando a água de suas propriedades,
falou do empresário que está ajudando desde o inicio da crise hídrica, e infelizmente
o prefeito demorou muito para agir. Lembra da fala do promotor que lhe deixou feliz,
o Sr Edilson Tigre, que através de uma indicação do vereador Eneias a qual já foi
protocolada, falou que iria entrar com o pedido de redução da taxa de água pela
metade do valor. Fala que a água não tem como ser usada, só para lavar e limpar a
casa, quando lava um copo ema panela os cristais de sais ficam na panela, e está
pagando o dobro do valor sem usar. Parabeniza o vereador Eneias pela indicação,
ao promotor, a quem fez a audiência pública porque quem faz audiência pública tem
que ouvir e não pode ter medo. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão
concedeu a palavra ao Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, que após saudar
todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, fala
que depois de tantas criticas e também se sentiu ofendido por algumas pessoas que
estavam no plenário, fala principalmente para essa sobrinha de Rui Baromeu e pede
que se ela não estiver presente e alguém à conhecer, que passe o recado, que pode
até ser analfabeto, mas o que têm hoje conseguiu trabalhando, não foi dando calote
ou roubando de ninguém não, trabalhou, chegou em São Mateus e foi vender picolé,
já vendeu frango em frente o mercado municipal, já cansou de falar isso e não tem
vergonha, fala que agora quer ver qual a pessoa que diz que ele deu calote em
alguém ou deixou de pagar um aluguel ou uma conta de água ou uma conta de
energia da casa de alguém, porque conhece muito bem ela e sabe que ela andou
dando uns calotes na praça aqui em São Mateus, o que tem para falar, fala, não
manda recado. Lembra da sua fala sobre os funcionários públicos que não gostam
de trabalhar, e não mentiu, porque tem funcionários que só trabalha duas vezes na
semana e acha isso uma falta de respeito com a população de São Mateus, ele
ganha é para trabalhar trinta dias no mês, não é dois dias por semana não. Fala que
se fosse o prefeito voltaria o horário de trabalho para oito horas por dia, porque o
município parou, precisa trabalhar oito horas por dia, e essas pessoas que não
gostam de trabalhar tem que aposentar, e não falou que são todos os funcionários
públicos, falou que tem e conhece alguns. Ato contínuo o vereador Sr Ailton Caffeu
que solicita aparte, fala que o colega está correto, a população tem que trabalhar
oito horas por dia, porque também trabalha oito, dez, doze horas por dia. Ato
contínuo o vereador Sr Vilmar fala que é contra tirar o ticket, porque foi uma coisa
que foi dado e aquilo que é dado não pode ser tomado, e se vier para essa casa
vota contra, deixa claro que não é contra o funcionário público e eles tem que lutar e
receber os seus direitos. Fala sobre a audiência pública do Saae, onde o próprio
Sossai foi ameaçado, não foi ele quem salgou a água e nem foi ele quem bagunçou
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o Saae, o Saae já vem passando por necessidades há muito tempo, já passaram
vários prefeitos e nada foi feito. Fala para o colega vereador Uarlan que o projeto
esta nessa casa, basta agilizarem e votarem a concessão, porque não tem outra
saída, e não tem ninguém vendendo nada, ninguém teve a coragem que o prefeito
Amadeu está tendo, ta apanhando, mas esta fazendo. Agradece a atenção e o que
falou na semana passada, falou de novo porque não tem medo de ninguém.
ORDEM DO DIA: Ato contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação as
Indicações nºs 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 707, 708, 709,
710, 711, 712, 713, 714, 715, e 716/2015. Sendo todas aprovadas, com o voto
contrário do Sr Valdemar Moraes na indicação n° 700/2015 de autoria do
vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que se justificou dizendo que depois da
demagogia do colega na sessão passada, não tem condições de ser favorável a
nada do colega vereador e enquanto ele não reconhecer a importância dessa casa
vai votar contra todas as indicações e requerimentos do colega. Em discussão:
Requerimento n° 064/2015. Em votação: sendo aprovado por unanimidade. Em
discussão: Requerimento n° 065/2015. Em votação: sendo aprovado, com voto
contrário dos vereadores Srs Isaias Rosa de Oliveira, Vilmar Gonçalves de Oliveira,
Valdemar Moraes, Judite Ribeiro de Oliveira, Ailton Caffeu e com o voto favorável de
desempate do Sr Presidente. Em discussão: Moção n° 043/2015. Em votação:
sendo aprovada por unanimidade. Em discussão; Moção n° 044/2015. Em votação:
sendo aprovada por unanimidade. Em discussão: Em Turno Único, o Projeto de Lei
n° 045/2015, de autoria do Poder Executivo. Em votação: sendo aprovado por
unanimidade. Em discussão: Em Turno Único, o Projeto de Lei n° 066/2015, de
autoria do Poder Legislativo. Em votação: sendo aprovado por unanimidade. Não
havendo mais nada a tratar, o Sr Presidente declarou encerrada a presente Sessão,
e, para constar, eu................................................, Aquiles Moreira da Silva 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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