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Ata nº 015/2017 da Sessão Ordinária, realizada aos 21 (vinte e um) dias do mês de 
março 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 Ajalírio Caldeira Varges. DO PEQUENO EXPEDIENTE: A seguir o Sr 
Presidente fez a abertura da Sessão e após as formalidades regimentais, solicitou 
ao Sr Secretário que efetuasse a chamada dos Srs. Vereadores, para verificação do 
Quorum legal, responderam presente os 11 (onze) Srs. Vereadores: Ajalírio 
Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Francisco Amaro, Jaciara 
Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla, Doda Mendonça, Jozail Fugulim, e Paulo 
Chagas. Assim constatado, o Sr. Presidente convidou a Vereadora Sra. Jaciara para 
que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. A seguir o Sr Presidente 
solicitou ao Secretário da Mesa que procedesse a leitura dos expedientes enviados 
a esta Casa de Leis, que constou o seguinte: PODER EXECUTIVO: Expediente 
OF/PMSM/SMGAB N° 105/2017, protocolizado sob o n° 000347/2017, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei n° 1.595/2017. Leitura da Lei n° 
1.595/2017, que “Autoriza a Contratação Temporária para Execução do Projeto 
BolsaCapixaba/Programa Incluir e dá outras providências”. PODER LEGISLATIVO: 
Leitura do Projeto de Lei n° 007/2017, que “Dispõe sobre a Participação da 
População na Elaboração, Definição e Acompanhamento na Execução do Plano 
Plurianual das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual do município de São 
Mateus – ES”. Autoria: Paulo Paschoal Chagas. Projeto de Lei n° 008/2017, que 
“Dispõe sobre a Criação do Dia Municipal da Bacia do Rio São Mateus e seus 
Afluentes”. Autoria: Francisco Amaro de A. Oliveira. DIVERSOS: Expediente 
OF/PMSM/FMAS Nº 258/2017, protocolizado sob o n° 000380/2017, da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, solicitando a indicação de um (01) representante da 
Câmara Municipal de São Mateus para compor a Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo Simplificado n° 01/2017, que será nomeado o Chefe do Poder 
Executivo do município, visando a contratação temporária de servidores para o 
desenvolvimento de suas funções no Programa Bolsa Capixaba – Incluir.  
Proposições sujeitas à DISCUSSÃO e VOTAÇÃO: Indicações nºs 179 e 180/2017 
de autoria do vereador Sr. Ajalírio Caldeira Varges, que solicita: Calçamento da rua 
de acesso ao cemitério de Nestor Gomes e Cascalhamento da ladeira situada na 
estrada de acesso à Comunidade Beira Rio – Km 20, Distrito de Nestor Gomes. 
Indicações nºs 181 e 182/2017 de autoria do vereador Sr. Antonio Luiz Cardoso, 
que solicita: Recapeamento asfáltico na Rodovia BR 381 (trecho compreendido 
entre a sede da Polícia Federal e o final do Bairro Santa Tereza) e Reparo da 
pavimentação da Rua Parajú, situada no Bairro Cacique. Indicações nºs 183 e 
184/2017 de autoria do vereador Sr. Aquiles, que solicita: Substituição do poste de 
madeira por outro de concreto, na Rua Nair Mendonça (Rua 6), no Bairro 
Bonsucesso I e Construção de escadaria na Rua Josias Da Silva, entre os Bairros 
Bonsucesso I e II. Indicações nºs 185 e 186/2017 de autoria do vereador Sr. Carlos 
Alberto Gomes Alves, que solicita: Reparo da rede de esgoto na Rua Umburatiba, 
situada no Bairro Aviação e Patrolamento da Rua São Mateus, situada na 
Comunidade Rio Preto, Bairro Guriri (até às imediações da estrada de acesso à 
Comunidade Nativo de Barra Nova).  Indicações nºs 187 e 188/2017 de autoria do 



035 

 

vereador Sr. Doda Mendonça, que solicita: Perfuração de poço artesiano na 
Comunidade São Geraldo, Distrito de Itauninhas e Perfuração de poço artesiano na 
Localidade Vila Boa Sorte, situada na Comunidade Santa Maria, Distrito de 
Itauninhas. Indicações nºs 189 e 190/2017 de autoria do Vereador Sr. Amaro, que 
solicita: Calçamento da Rua São Paulo, situada no Bairro Litorâneo e Levantamento 
dos possíveis débitos fiscais das instituições particulares de ensino superior, 
sediadas em São Mateus, para que sejam convertidos, por meio de Projeto de Lei, 
em bolsas de estudo para atender os alunos da rede pública do Município. 
Indicações nºs 191 e 192/2017 de autoria da Vereadora Srª. Jaciara Teixeira, que 
solicita: Limpeza da área situada na lateral da EMEF Vila Verde e Perfuração de 
poço artesiano na Comunidade Gameleira. Indicações nºs 193 e 194/2017 de 
autoria do vereador Sr. Jerri Pereira, que solicita: Patrolamento da estrada de 
acesso às Comunidades Córrego da Areia, Córrego do Aterro e região, Distrito de 
Nestor Gomes e Patrolamento da estrada de acesso às Comunidades Santa 
Leocádia – Km 23, Córrego Grande, Cerejeira e região, Distrito de Nestor Gomes.  
Indicações nºs 195 e 196/2017 de autoria do vereador Sr. Jorge Recla, que solicita: 
Aquisição de 07 aparelhos de ar condicionado para atender a demanda do CEIM 
“Brilho do Saber, situado no Bairro Colina e Construção de nova praça no bairro 
Dom José Dalvit. Indicações nºs 197 e 198/2017 de autoria do vereador Sr. Jozail 
Fugulin, que solicita: Pavimentação da Rua Bariloche, situada no Bairro Carapina e 
Reordenação do trânsito tornando mão única as Ruas Copa 70 e São João, situadas 
no Bairro Santo Antônio. Indicações nºs 199 e 200/2017 de autoria do vereador Sr. 
Paulo Chagas, que solicita: Construção de campo de futebol no Assentamento 
Córrego Grande e Transformar a Unidade de Saúde, localizada no Distrito de Nestor 
Gomes, em Unidade de Pronto Atendimento 24hs (vinte e quatro horas). 
Requerimento nº 030/2017 de autoria do vereador Sr. Aquiles, que solicita: Informe 
a quantidade e onde estão lotados os guardas patrimoniais pertencentes ao quadro 
funcional do município de São Mateus. Requerimento nº 031/2017 de autoria do 
vereador Sr. Antônio Luiz Cardoso e do Vereador Jorge Recla, que solicita: 
Construção de academia popular no Bairro Morada do Ribeirão, de acordo com a Lei 
n° 1.590/2016 – que “Estima a receita e fixa a despesa do município de São Mateus, 
para o exercício financeiro de 2017”. Requerimento nº 032/2017 de autoria do 
vereador Sr. Carlos Alberto, que solicita: Construção de CEIM no Loteamento 
Bosque da Praia, no bairro Guriri, de acordo com a Lei n° 1.590/2016 – que “Estima 
a receita e fixa a despesa do município de São Mateus, para o exercício financeiro 
de 2017”. Requerimento nº 033/2017 de autoria do vereador Sr. Jerri Pereira, que 
solicita: Construção de CEIM no bairro Liberdade, de acordo com a Lei n° 
1.590/2016 – que “Estima a receita e fixa a despesa do município de São Mateus, 
para o exercício financeiro de 2017”. Requerimento nº 034/2017 de autoria do 
vereador Sr. Jorge Recla, que solicita: Construção de academia popular no Bairro 
Morada do Ribeirão, de acordo com a Lei n° 1.590/2016 – que “Estima a receita e 
fixa a despesa do município de São Mateus, para o exercício financeiro de 2017” 
(Requerimento idêntico ao de nº 031, por esta razão foi retirado da pauta). 
Requerimento nº 035/2017 de autoria do vereador Sr. Paulo Chagas, que solicita: 
Construção de campo de futebol com alambrado e arquibancada na localidade de 
Nestor Gomes – Km 41, de acordo com a Lei n° 1.590/2016 – que “Estima a receita 
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e fixa a despesa do município de São Mateus, para o exercício financeiro de 2017”. 
Em Turno Único Projeto de Lei n° 008/2017, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza a Contratação Temporária para Execução dos Serviços Vinculados ao 
Sistema Único de Assistência Social no Município de São Mateus e dá outras 
providências”. Em Turno Único Projeto de Lei n° 002/2017, de autoria do Poder 
Legislativo, que “Dispõe sobre a Obrigatoriedade de Colocação de Placa Indicativa 
de Locação nos Prédios Utilizados pela Administração Pública Direta, Indireta e 
Autárquicas do Município de São Mateus, e dá outras providências”. Em Turno 
Único Projeto de Lei n° 009/2014, de autoria do Poder Legislativo, que “Estabelece 
a Obrigatoriedade do Passe Livre aos Acompanhantes dos Portadores de 
Deficiências que necessitam de Acompanhante para sua própria locomoção no 
Sistema de Transporte Público Coletivo Municipal”. Após o Sr. Presidente tomou a 
palavra e disse: “Muito obrigado Secretário. Só quero, em tempo, dizer que no Ofício 
da Secretaria de Ação Social, feita a leitura aqui pelo Secretário, indico o Vereador 
Francisco Amaro para compor a Comissão. DO GRANDE EXPEDIENTE: Com a 
palavra a vereadora Jaciara, que após cumprimentar a todos os presentes, assim se 
pronunciou: “Na última terça-feira eu fiz uma afirmação aqui e disse que depois iria 
averiguar para verificar o que de fato tinha acontecido sobre a questão do projeto da 
concessão de transporte. Como eu disse que iria averiguar e o que tinha feito, eu fiz 
essa averiguação e vou colocar aqui o que foi que eu encontrei. Eu afirmei que teve 
votos contrários à concessão do transporte escolar, eu me equivoquei e eu vou dizer 
o porque que eu me equivoquei na verdade. Realmente foi uma abstenção do 
Vereador Enéias na época e qual o motivo da abstenção? O projeto que veio aqui 
que o Presidente inclusive leu o primeiro, que é o que as pessoas ficaram mais 
indignadas, que é a questão dos trinta anos que foi votado aqui a concessão. O 
Vereador Enéias com o Vereador Warlan eles fizeram uma emenda modificativa 
passando de trinta para quinze anos, mas só que a emenda não foi aprovada pelos 
demais Vereadores que estavam no pleito do mandado passado. Também fez uma 
emenda aditiva que colocava ônibus com acessibilidade, roleta livre para os idosos e 
pessoas com deficiência, desconto para idoso de 60 a 65 anos, os abrigos, a idade 
dos ônibus, a linha de ônibus interna para Guriri, ampliação das linhas, ônibus na 
madrugada para os trabalhadores da madrugada, ônibus extra em horário de pico, 
enfim, diversas melhorias. Foi feita uma emenda para ser incluída no projeto que 
também foi rejeitada pelos vereadores naquele momento. Portanto, ele se absteve 
da votação, não votou contrário, porque ele não era contrário ao projeto, ao 
contrário, ele até buscou, foi ele que provocou a questão inclusive no Ministério 
Público para que fosse feita a concessão que já estava vencida há mais de dois 
anos. Portanto o projeto original concedendo os trinta anos e também sem nenhuma 
melhoria no serviço ele se absteve dessa votação, então de fato o equívoco foi meu 
no momento que eu falei que tinha sido voto contrário, mas teve na verdade uma 
abstenção por não concordar com o projeto original, não por ser contrário ao projeto. 
Então explicado. O segundo ponto que eu queria colocar aqui seria para o 
Presidente na verdade. Eu sou esposa do ex Vereador Enéias Zanelato que teve um 
mandado, inclusive um com Vossa Senhoria, o Sr. fez umas falas em relação ao 
Vereador, eu só tenho a dizer o seguinte,se o Sr. tiver alguma ilegalidade que ele 
tenha cometido, ele ou qualquer outro Vereador, que seja feito as denúncias onde 
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precisa ser feito. Ou no Ministério Público, ou abra um processo contra ele, se tiver 
qualquer ilegalidade que seja feita ou por ele ou por qualquer outro Vereador, 
inclusive nós, que os encaminhamentos sejam feitos nas instâncias corretas. Fora 
isso, se for apenas alguma coisa que o Sr. não tenha gostado, alguma coisa mal 
resolvida, eu só quero deixar claro o seguinte, o mandato de Enéias, apesar dele ser 
meu companheiro há anos, foi o mandato dele, o meu é o meu e que as coisas 
sejam resolvidas com ele e não comigo porque eu não estou aqui para transmitir 
recado ou qualquer coisa semelhante, então respeitando o meu mandato neste 
momento. Em relação ao meu presidente Lula, que também foi citado aqui, que 
inclusive domingo ele esteve fazendo a inauguração popular da transposição do Rio 
São Francisco que foi uma festa, porque a final de contas ele é o presidente do 
povo, sempre será independente de qualquer situação. Citar, dizer e ter convicção 
como muita gente tem de que Lula é ladrão ou chefe de quadrilha é muito fácil, 
provar é que é o difícil, porque anos tendo a vida vasculhada, investigada, e família 
e em tudo o que ele bota o dedo ou fale que foi e que está sendo investigado e que 
será por muito tempo e até agora nenhuma, apenas convicção, realmente não deve 
ser fácil para quem é contrário ao presidente Lula. Então esta questão dele ser 
ladrão, dele ser chefe de quadrilha tem que ficar na fala mesmo né, tem que falar e 
repetir para ver se convence, para ver se realmente isso vai pegar porque senão a 
única coisa que vai acontecer, de fato, é Lula em 2018. Boa noite a todos”. Após foi 
passada a palavra ao Vereador Francisco Amaro, que após cumprimentar a todos os 
presentes assim falou: “Sr. Presidente eu queria nessa sessão aproveitar esse 
tempo de 10 minutos e levantar uma questão que nós temos hoje no nosso 
Município que é de grande importância que é a questão da limpeza pública. Nós 
sabemos que o problema do lixo hoje ele é mundial e no nosso Município não é 
muito diferente.Hoje no nosso Município já não existe mais lixão a céu aberto, nós 
sabemos que lá no bairro liberdade, depois de muitos esforços, foi fechado aquilo 
que fo chamado de lixão. Hoje a coleta é feita, a empresa que é responsável pela 
limpeza ela transporta esse lixo para um aterro sanitário lá em Aracruz. E eu vou Sr. 
Presidente, na próxima sessão, apresentar uma indicação aqui nesta Casa, 
sugerindo ao Prefeito Daniel que possa propor aos demais prefeitos aqui do extremo 
norte desses Municípios menores que possa se formar um consócio, para que esse 
consócio seja criado um aterro sanitário, num lugar estratégico para que possa 
atender esses municípios que venham a compor este consórcio. Primeiro, pela 
questão financeira. Hoje o Município paga para fazer a coleta, para fazer o 
transporte e paga pela permanência desse lixo lá em Aracruz. Então hoje nós 
gastamos aí com uma limpeza ruim que não atende como deveria atender. Se você 
andar em diversos bairros da cidade, no centro da cidade vemos lixo jogado nas 
ruas, entulho, são móveis que as pessoas não tem como fazer um descarte e uma 
série de outras irregularidades e nós pagamos hoje por isso, a população paga em 
torno de um milhão e meio mensalmente. Então é um problema grave que além de 
ser um problema ecológico, digamos assim, é um problema financeiro também 
porque o Município daqui a pouco não terá mais condição de bancar por isso. E Sr. 
Presidente, um aterro sanitário para ser construído, ele, no ano de 2016, ainda no 
início, nós fizemos um levantamento e ele ficava naquela época em torno de dois 
milhões e meio. Então para um consórcio de Municípios não e difícil você criar um 
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aterro sanitário. Então não é difícil para o Município propor a criação deste consórcio 
para que seja bancado pelos próprios municípios. É um problema a menos que a 
gente vai ter e uma economia significativa para a nossa cidade de São Mateus. 
Vereador Paulo Chagas”. O Vereador Paulo Chagas, após cumprimentar a todos 
assim disse: “Vereador Amaro, em 2011/12 se não me falhe a memória, tivemos 
uma audiência pública onde houve um ensaio de fazer um aterro sanitário lá em 
Nestor Gomes, só que os camaradas que vieram fazer isso tudo iam fazer o aterro 
sanitário encima do leito do córrego Aguir, onde o chorume ia acabar com todo o 
bairro lá, ia danificar a água, ia complicar a sociedade. Mais de 500 pessoas numa 
audiência pública foram contra, não é possível com tanta terra querer colocar tudo  
que é de quinze municípios do extremo norte, que é o Território e Cidadania, esse 
consórcio que iam fazer, colocar dentro da nossa casa. Então é uma boa pedida que 
Vossa Excelência está fazendo aí e com certeza pode contar com meu apoio, eu 
quero assinar com você esse requerimento e vamos juntos buscar alternativas 
porque lixo não é lixo, é um material reciclável, é o que pode ser transformado em 
adubo, em matéria prima capaz de enriquecer a nossa região. Muito obrigado”. O 
Vereador Amaro retomou a palavra: “Muito obrigado Vereador Paulo Chagas pela 
contribuição. Mas continuando aqui, Vereador Paulo  Chagas, eu entendo que a 
população quando paga por esse serviço ela tem que receber um serviço de 
qualidade e é claro que o possível consórcio criado vai passar, para poder instalar 
um aterro sanitário, passar por questões ambientais, licenças e tudo mais e claro 
que tem que ser no lugar adequado também para que não venha prejudicar  meio 
ambiente como não será possível fazer desta forma. Acredito que há uma 
possibilidade, vou levar isso ao Executivo em forma de uma indicação para passar 
aqui nesta casa na semana que vem, para que a gente possa aí ao longo deste 
mandato ir encontrando soluções e criando mecanismos para que a gente possa 
contribuir aqui por esta casa de uma forma proveitosa com o nosso mandado. Quero 
ainda em tempo, Sr. Presidente, agradecer e registrar a presença do nosso amigo 
Jorge Debaker que foi homenageado aqui nesta Casa e se faz presente aqui, 
diversos outros amigos aqui, o Simar lá do Litorâneo, Jocimar, nosso assessor José 
Britinho e todos aqui presentes. Os amigos que sempre participam das sessões para 
se interar e acompanhar o trabalho de cada Vereador, isso é muito importante e é 
muito agradável ter você aqui. Muito obrigado”. Com a palavra o Vereador Paulo 
Chagas, que após cumprimentar todos da mesa, assim disse: “Aqui há uma 
responsabilidade nossa muito grande porque eu estou falando aqui de algumas 
coisas que estamos requerendo no tocante da Unidade de Saúde de Nestor Gomes 
ser transformada em um Pronto Atendimento 24hs. Há um pedido de nossa reunião 
desde 2013 e um dia nós fomos ignorados por um secretário de saúde que se diz 
muito bom para o Município. Isso foi a ruína a qual estamos até hoje. Não temos 
médico, não temos assistência à tempo e à hora, não temos remédio ainda no posto. 
Está lá a situação criada, terminou o mais médicos, não tem alguém lá que passe 
uma receita, não temos um farmacêutico efetivo para distribuir o remédio pode ter o 
remédio na prateleira mas não pode distribuir. Então nós precisamos ajudar o 
executivo a fazer os encaminhamentos descentes e esse pedido que eu estou 
fazendo aqui é um pedido que merece ser bem debatido e visto com bons olhos e 
aqui nós estamos pedindo aqui a participação no orçamento participativo, Sr. 
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Presidente, que é o que nos dá legalidade para que a comunidade possa falar de 
suas demandas e possa estar vendo realmente quanto de dinheiro, o que 
quantitativo que a gente tem nas duas mãos, o que podemos e o que temos, o São 
Mateus que temos e o São Mateus que queremos, para a gente dentro de um 
debate mais profundo ver a veracidade disso e até aonde nós podemos ajudar a 
concluir as nossas políticas. É de grande necessidade a região cresce, a nossa 
região contribui com mais de 30% da receita vem da agricultura com Nestor Gomes 
e Nova Verona e é uma vergonha a gente olhar no orçamento que nós temos 
apenas 1% lá para a agricultura. A agricultura é a máquina que move o Município, 
que dá condições até do primeiro cafezinho da manhã até o jantar da noite vem das 
mãos calejadas dos camponeses e das camponesas, homens e mulheres que 
constroem e que queiram construir um Brasil melhor. Então, tendo em vista isso, a 
minha fala é encima desta responsabilidade de todos nós 11 Vereadores de legislar 
e buscar melhorias para os quatro cantos deste Município, porque é vergonhoso 
estar colocando aqui requerimento para patolar, fazer o patolamento das estradas, 
isso precisa ser uma programação, um planejamento a cada noventa dias como faz 
Jaguaré, como faz Vila Valério, como faz São Gabriel da Palha, como faz Boa 
Esperança de dar condições ao escoamento da produção e uma estrada melhor 
para que o povo tenha acesso às políticas nos grandes centros, na saída e nas 
chegadas. Então da mesma forma falo do nosso intuito de melhorar o esporte nas 
nossas comunidades onde estão longe, não tem condições. Nestor Gomes é o maior 
distrito de São Mateus e não tem um campo de futebol descente, mas está lá no 
orçamento, é preciso a gente fazer com que o projeto saia do papel e a obra seja 
concluída, realizada para que a juventude possa usufruir de um bem que é questão 
de justiça, a cidade tem e o campo não tem, manda comida para a cidade e recebe 
as piores obras. Nós estamos lá, eu estou falando de cadeira, quem quiser fazer 
uma visita, fazer uma busca, fazer um trabalho, fazer uma festa com a gente lá, 
participar um domingo, vai ver a qualidade dos nossos esportes como é que é feita e 
ao povo que paga as custas, que dá condições de fazer o funcionamento, o mal que 
temos, ainda é feito pelas mãos da nossa população calejada que está lá sofrendo. 
Então o meu intuito é com que as pessoas entendam a nossa mensagem, saúde, 
educação, esporte, lazer, agricultura forte é o que fará São Mateus crescer e crescer 
para melhor Sr. Presidente. Mas se a gente não tiver acesso á discussão do 
orçamento, eternamente ficaremos excluídos e um povo excluído fica um povo ruim, 
doente, mal humorado. Não é possível ter família feliz se não tiver as mesmas 
condições que tem o povo da nossa cidade. Muito obrigado, um abraço a todos, em 
breve se Deus quiser voltaremos à tribuna”. Com a palavra o Vereador Jozail, que 
após cumprimentar a todos explanou o seguinte: “O que me trás à esta Tribuna hoje 
é um momento de tristeza devido aqui, semana passada no bairro São Pedro, onde 
uma comerciante foi assaltada e baleada na cabeça. Estou falando para vocês 
porque isso veiculou na cidade toda e todos conhecem o tamanho da guerreira, não 
é porque ela era conhecida minha não, é porque era guerreira mesmo, trabalhadora, 
ela luta pelo seu ganha pão do dia a dia e uma coisa vai desencadeando outra. 
Estive acompanhando aquele drama daquela família lá que são pessoas que 
trabalham. A mãe é aposentada do Roberto Silvares e nessa ação a gente percebe 
o quanto nós estamos abandonados, o quanto nós estamos largados no tocante à 
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segurança pública. Eu não sei nem como que eu posso chamar essas pessoas mas 
eu vou me conter aqui porque tudo o que a gente fala aqui de repente se eu estou 
chamando um rapaizinho deste aí, um jovem deste daí daqui a pouco eu estou 
sofrendo penalidade porque eu usei um termo aqui errado, mas eu não consigo ver 
como ser humano, que ele já tinha conseguido o que ele queria, tinha pedido 
dinheiro, o único que ela tinha conseguido fazer, mesmo assim, não satisfeitos, eles 
atiraram na cabeça dela e aí foi aquela luta para a gente conseguir uma 
transferência dela, com muita luta nós conseguimos fazer com a ajuda do Município 
aqui vizinho, Pedro Canário, que deu esse apoio para a gente e conseguimos fazer 
essa transferência. O quadro dela estava bom até hoje mas deu uma piorada, não 
sei falar direito, não sei passar o quadro dela ao certo mas é um quadro que requer 
muito cuidado. Diante disso fui buscar alguma resposta por este ato. O DPJ, eu já 
tinha sido até informado por alguns funcionários e que a gente tem que ficar calado, 
não pode falar porque se não é oprimido, vem lá de cima a chibata, não pode falar 
então já tinham reclamações das condições. Eu fui cobrar na verdade é que tivesse 
uma ação efetiva da polícia civil, que investigasse o caso e prendesse. Então foi 
levantado o nome das duas criaturas, não sei se já foi recolhido então não vou falar 
aqui mas eu tenho aqui anotado. Um parece que infelizmente é menor de idade e vai 
ficar tudo certo e aí diante disso eles foram me falando, foram levantando as 
dificuldades que eles tem encontrado. As condições de acessibilidade no prédio não 
existem, as condições de trabalho, o local todo mofado, cheio de infiltrações, eu 
tenho aqui várias fotos aqui que o tempo está sendo implacável lá, há 25 anos acho 
que aquilo não sofre um reparo, a estrutura está abalada, neste último temporal os 
profissionais, que são poucos, acho que tinham uns 4 funcionários lá dentro, eles 
pediram, foram tudo lá para fora porque aquilo tremia, e aí foi verificado e isso já é 
antigo. Eu estou falando agora mas já é antigo que aquela água toda que vem da 
chuva ela infiltra ali embaixo no prédio do DPJ e que eles tem um medo terrível de 
ficar ali dentro e aquele troço desabar. Então, o Ministério Público, estive 
conversando com eles hoje, existe uma ação, o Ministério Público vai estar 
movendo, já está pronto este processo, aí tem um parecer técnico que fala aqui que 
diante do que foi observado pelos historiadores que orienta pela necessidade de 
avaliação por profissional qualificado, engenheiro civil, apresentando laudo técnico 
com RT e informando sobre o risco estrutural, desabamento, a reforma ou demolição 
ou uma coisa ou outra. Da forma que está lá eles não tem condições de 
permanecer, pois na avaliação dos vereadores não tem condições estruturais e que 
há riscos de acidentes com os profissionais que trabalham no local e dos detentos 
provisórios que ali ficam. Eu fiz uma observação, a gente tem observado, não sei se 
vocês tem acompanhado, a mídia está até meio perdida porque eles perderam o 
índice. O índice de criminalidade aumentou muito, nós não estamos vendo mais os 
nossos policiais na rua, não temos policiais civis suficientes para fazer as 
investigações que esses assaltos, que esses roubos, os homicídios, cada 
investigação da polícia civil eles não tem, esses profissionais estão vindo de fora. O 
cadeião desativado virou um criadouro de rato, os vizinhos reclamam ali. Então na 
verdade é o seguinte, existe no Ministério Público essa ação onde o Governo do 
Estado vai ter que tomar uma decisão de imediato da retirada daqueles profissionais 
daquele prédio ali e levado para outro local além da demolição do cadeião, que seja 
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construído ali ou em qualquer outro lugar, mas é vergonhoso um Município do 
tamanho que é o nosso e nós perdermos ali para Jaguaré. Não é perder não porque 
Jaguaré está organizado, nós estamos esquecidos aqui no norte e Pedro Canário 
tem uma delegacia nova, Conceição da Barra, Jaguaré, esses cantinhos, Linhares, 
tudo já tem uma delegacia, DPJ com modelo novo. Nós precisamos, junto com a 
sociedade que cobra muito da polícia, mas parar para conversar com eles. A gente 
tem que ajudar na verdade é pressionar o Governo para que dê condições. Nós 
merecemos, a sociedade merece isso e é por isso que eu vou embarcar nessa 
daqui. Eu conversei com Dr. Paulo Robson hoje, isso aqui é documento que veio da 
mão dele e na semana que vem isso já vai estar sendo impetrado. A gente precisa 
que a sociedade fique sabendo de tudo isso que está acontecendo. Nós não temos 
profissionais para essa demanda tão grande que o nosso Município está 
enfrentando e eu só tenho a lamentar por esse ocorrido e espero em Deus que isso 
não continue acontecendo. É porque se vira febre, se vira mania de entrar, não ter 
dinheiro e atirar vai ficar muito fácil e sendo menor, mais fácil ainda. Na verdade são 
depoimentos de funcionários que eles tem que levar água, leva água para o preso 
porque não tem água. Se não tem água para o policial beber vai ter água para o 
preso. Eles vão comprar para eles. Tem que te ter água para todo mundo, para 
quem chega ali para registrar seu boletim, o preso também tem que ser tratado, se 
ele esta preso ele tem que ser cuidado, tem que dar água para ele, tem que ter um 
banheiro para ele utilizar. O policial fica ali em baixo sozinho. É um fazendo 
segurança para o outro. Não tem local para ele usar o banheiro. Se ele estiver com 
uma diarréia ele tem que subir as escadas. Não existe, é de forma desrespeitosa 
que nós somos tratados. Mas vocês precisam ter ciência disso aí que isso tudo está 
acontecendo e já fizemos requerimento aqui nesta Casa aprovado pelos colegas  
que teremos uma audiência pública da segurança e nós vamos fazer isso aí. Até 
estava conversando com Aquiles, nós vamos fazer isso por região. A população tem 
que cobrar mais. A população paga os impostos é para isso aí ela tem o direito e ela 
tem que cobrar sim e nós estamos aqui para poder fazer esse elo de ligação, nós 
temos que ajudar a mudar essa cara desse nosso Município”. Foi dada a palavra ao 
Vereador Aquiles, que assim ponderou: “Quando você falou da comerciante é 
pertinente essa fala sua haja vista que hoje não foi ela, hoje que nós vimos que no 
nosso país a segurança pública é um câncer, nós praticamente não temos 
segurança pública no país. Hoje 80% dos comerciantes tem segurança. Eles 
mesmos se prendem. Tem segurança porque, para proteger ele e os clientes, isso é 
vergonhoso num país no qual o índice de imposto que nós pagamos é caro demais, 
é o país que mais paga imposto e não temos segurança pública. Então isso que nós 
estamos fazendo, Jozail, é uma coisa que deveria os nossos governantes olharem 
este lado. Se você ver, você entra dentro de um comércio e vê câmera, um 
segurança na porta porque não tem segurança em nada, entra um cara lá ele não 
vai comprar, ele vai roubar. E o que mais hoje nos entristece é esse Código Penal 
nosso, esse Estatuto da Criança e do Adolescente, isso é o que mata. O tal dos 
Direitos Humanos protege sempre o vagabundo, não protege o cidadão de bem. 
Hoje o que mais entra aí é adolescente, adolescente não vai preso, nós sabemos, 
ele entra aí faz o que quer e não vai preso, ele mata ele pode ter filhos e acabou. 
Hoje é que temos que mudar isso aí, acho que os nossos Governantes lá da 
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Câmara Federal, do Senado, deveriam olhar esse lado aí. Sempre eu falo o 
seguinte, eles tem segurança, eles tem policial a hora que querem eles determinam 
e o Governador manda segurança para a família deles e eles não se importam 
embaixo não, só querem voto. O que tem que mudar é isso aí, o dia que mudar isso 
aí, o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós pagamos 
impostos e podemos cobrar segurança esse vai ser um país melhor”. O Vereador 
Jozail retomou a palavra e continuou a falar: “É o que a gente vê na verdade no dia 
a dia é a morte de policiais, não vemos morte de Deputados, de Governadores de 
Juízes. De repente quando começarem a atacar esse povo aí, de repente a coisa 
muda”. O Vereador Amaro pediu um aparte e assim se pronunciou: “Vereador, 
primeiro eu quero aqui também falar da tristeza com o acontecimento lá da nossa 
amiga Iara lá do bairro São Pedro e o que a gente vê, Vereador Jozail, ali é um caso 
que foi um caso mais forte e que chegou ao extremo.  Mas todos os dias, Vereador 
Jozail, eu moro no bairro Litorâneo, todos os dias nos bairros periféricos aonde tem 
os pequenos comércios, é raro um dia que não aconteça 3 ou 4 assaltos. Todos os 
dias, aqui tem diversos comerciantes e sabem que eu estou falando a verdade. Lá 
no Litorâneo tem um pequeno comércio de uma comadre minha que ela é assaltada 
dia sim e outro também. Ontem, o mesmo pessoal que assaltou esse de ontem, 
chegou lá e não precisou nem mais usar arma não, falou tia, passa pra cá, quanto 
tem aí? Ela olhou lá e disse que só tinha trinta e eles disseram, é tia eu vou levar 
porque eu estou precisando mas está pouco, dessa maneira, dessa forma, eu não 
estou aqui fazendo graça. Então Vereador Jozail, eu acho que a polícia militar 
depois dessa greve que foi feita e que fizeram um entendimento com o Governo do 
Estado e o comando da Capital assim como alguns comandos dos Batalhões de 
algumas regiões, eles não estão preocupados em colocar a polícia para poder fazer 
pelo menos a rota ostensiva. Precisa melhorar isso. Eu acho que nós precisamos, 
Presidente, você que tem um bom relacionamento com o Coronel Paulo Duarte, eu 
também tenho, diversos Vereadores aqui tem, é preciso conversar com o Coronel 
para que a gente possa, mesmo a polícia desmotivada, sem condições de trabalho, 
mas que possa pelo menos aumentar a ronda ostensiva no nosso Município, porque 
a situação está de mau a pior e aí o Comando está preocupado, principalmente o 
Comando da Capital, está preocupado em fazerem todos os dias castigando os 
policiais, transferindo da sua cidade de origem para Vila Velha, transferindo para 
Pedro Canário, para Jaguaré, simplesmente para castigar porque fizeram greve, a 
greve já acabou, já passou. Agora é preciso a polícia estar bem, mesmo 
desmotivada como eu já falei, com dificuldade, a gente precisa da polícia. Nós 
precisamos. Eu acho que a gente precisa sim conversar com o Coronel Paulo 
Duarte para poder melhorar um pouco esse policiamento no Litorâneo, Seac, que é 
a saída do Município, aqui na região dos Bonsucesso que é uma região ampla que 
tem muito comércio. A periferia em si precisa mais da polícia porque raramente você 
vê uma viatura passando hoje porque tem pouco, o Governo do Estado não da 
condições de trabalho e assim não tem como levar segurança para a população. Era 
esse o aparte que eu queria fazer a Vossa Excelência e te agradeço pelo tempo”. O 
Vereador Jozail assim concluiu: “Acho que já acabou meu tempo também mas só 
para lembrar a Vossa Excelência que ao longo desses anos a polícia militar vem 
carregando nas costas um fardo muito pesado atendendo mesmo sem condições, 
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porque estão com os coletes vencidos, viaturas sucateadas, sem manutenção, 
limitado combustível. Então eu verifico o seguinte, que a gente tem que dar 
condições de trabalho, eu ache não vai chegar nesse entendimento uma vez que o 
governador ele não cumpre com a fala dele, ele não cumpre com a palavra dele. O 
que ele acordou lá infelizmente ele não cumpriu, então eu acho que vai ficar difícil de 
sair desse impasse porque reclamar nas redes sociais é muito fácil. O pessoal vai lá 
e bate na polícia mas não procura entender o que está acontecendo. A gente 
precisa juntar a nossa comunidade e cobrar, cobrar sim do Comando, cobrar do 
Ministério Público, do Judiciário, mas tem que cobrar do nosso Governo também 
porque acho que ele passa por aqui só voando, acho que eu nunca mais o vi, desde 
a inauguração dos Bombeiros ele nunca mais passou por aqui. Muito obrigado. Que 
orem pela Iara, que Deus abençoe e que ela saia dessa”. O Sr. Presidente tomou a 
palavra e se pronunciou: “Sentaremos ainda essa semana Sr. Vereador Jozail para 
marcar para o mês de abril a data da audiência pública solicitada por Vossa 
Excelência e aprovada por essa Casa de Leis”. Após a intervenção de uma pessoa 
da platéia o Presidente retomou a fala: “Se manifestar de forma educada, civilizada 
eu respeito quem faz isso, desde que não agrida nenhum parlamentar eu aprecio 
porque é de vocês que vem a verdade, a fala verdadeira, são vocês que sentem e 
nós somos pagos por vocês para representar vocês, para cobrar. Eu falei ontem 
aqui na reunião das comissões que essa Casa aqui ela tem me surpreendido ao 
longo desses dois meses e vinte e um dias pela aplicação de todos os Vereadores 
sem exceção. Todos aplicados, comprometidos, procurando ajudar as comunidades, 
cobrando dentro da forma que existe para se cobrar. Mas eu vou dizer uma coisa a 
vocês, infelizmente uma coisa ruim vai puxando uma outra coisa ruim e só assim 
para falar sobre a questão da Vereadora Jaciara falou agora a pouco sobre o Lula, 
eu posso dizer o seguinte, se vocês quiserem acreditar logicamente, é um homem 
honesto, puro, probo, que conseguiu falir um país. Se não foi ele, faz de conta que 
foi eu que quebrei país. Em seguida o Sr. Presidente sugeriu que as indicações e os 
requerimentos fossem votados em bloco e passou para a ORDEM DO DIA: E 
submeteu em discussão e votação: Indicações nºs 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 e 
200/2017. Em DISCUSSÃO. Com a palavra o Vereador Jozail, que após pedir 
dispensa das formalidades, assim disse: “Eu quero falar exatamente aqui sobre duas 
ruas que tem aqui no bairro Santo Antônio, fica nesse direção aqui, Rua Copa 70 e 
Rua São João. Uma confusão danada, ninguém entende nada. Na verdade a gente 
está fazendo essa indicação aqui para que seja reordenado o trânsito para dar 
decência, para evitar os palavrões, as encostadas, retrovisor quebrado, gente 
tentando se agredir ali porque é muito imprensado, horário de saída de escola então 
se complica, se tiver dois caminhões passando ali com estacionamento nas laterais 
acabou, aí começa a confusão . Então foi num entendimento ali com os moradores, 
foi feito por eles mesmos ali o pedido de que entende-se que foi por uma causa 
maior, uma causa justa. Torcemos por isso. Vamos cobrar agora lá da Secretaria de 
Defesa Social para que isso aconteça logo, não demore tanto, que é fácil fazer 
aquele desvio ali, só seguir o curso do ônibus ali que eu acho que vai melhorar, vai 
ficar bom. Russo, obrigado aí pelo apoio, você vai ficar comigo lá em, vou te 
procurar, você vai ser o primeiro lá na Defesa. Obrigado gente”. Com a palavra o 
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Vereador Francisco Amaro, que após pedir licença das formalidades legais, assim 
se pronunciou: “Estou apresentando, Sr. Presidente, uma indicação de nº 190, para 
que o Município possa fazer um levantamento de possíveis débitos das instituições 
de Ensino Superior e que se encontrados esses débitos que possam ser 
transformados em forma de projeto de Lei para que seja transformado em bolsa de 
estudos para os alunos da Rede Municipal. Nós sabemos que, não todas, mas uma 
grande parte das maiores empresas são as que mais devem tributos e impostos ao 
Município. Não estou aqui dizendo, afirmando que é o caso, ma que o Município 
faça esse levantamento e que se existir esses débitos possa ser transformado em 
bolsas de estudos para aqueles alunos da Rede Pública Municipal que são os que 
mais precisam. A gente vai esperar aqui para que o Município apresente para ver se 
realmente existe esse débito e aí a gente construir um projeto nesse sentido. Por 
isso eu peço aos nobres colegas que possam votar. Se existe eu não se, Vereador. 
Preciso ver também a validade deste projeto, a validade da Lei, mas peço aos 
nobres colegas que possam votar favorável a nossa indicação de número 190 e 
agradeço o apoio de cada um”. O Sr. Presidente assim ponderou: “Eu só quero em 
tempo aqui dar destaque nesta indicação de minha autoria (fez a leitura da 
indicação). Essa indicação é de minha autoria, mas só lembrando que o serviço já 
está em andamento e que está sendo. Foi requerido pelo Vereador Jerry então o 
Vereador tem autonomia para tirar uma cópia aqui com Vossa Excelência. Fica ao 
mérito de Vossa Excelência que tem corrido atrás desse serviço”. Em DISCUSSÃO: 
Em VOTAÇÃO: Com a palavra o Vereador Paulo Chagas; “Nas estradas é 
lamentável falar que temos mais de 5 mil quilômetros de estradas para ser patolado 
Presidente. É um sofrimento muito grande. Na semana passada conseguimos um 
patolamento na estrada da Via São José de Barra Seca que da viabilidade a 
Linhares e os ônibus que passam por ali era impossível. Mas há uma reclamação, a 
gente recebe no mínimo dez ligações por dia não é Doda? Doda que fica lá em 
Santa Maria, Itauninhas. Jerry que está sempre circulando nas pontas aí sabe da 
dificuldade. Eu recebi uma notícia de que as patrol já estão subindo. Já estão 
começando a fazer. Iniciaram os serviços, o trabalho, só que não basta só patrol é 
preciso ir com uma patrulha mecanizada e sobre tudo o cascalhamento dos morros. 
O Secretário de Agricultura tem buscado uma oportunidade junto a outros Estados 
de ver uma forma de fazer um cascalhamento melhor, com melhor qualidade para 
que tenha resistência às enxurradas, águas, erosões que vem aí as chuvas fortes. 
Então é preciso lembrar que eu acho que esse ano eu acho que vai demorar uns 
seis meses ou mais para fazer o serviço se não houver um investimento maior nessa 
parte aí. Isso foi muito tempo deixado para lá. A região de Córrego da Areia, Córrego 
Seco, Córrego do Aterro é muito grande, é muito difícil porque tem buraco lá que dez 
basculantes de terra não cobrem os buracos. Eu mesmo quebrei meu carro, tomei 
um prejuízo de mais de 3 mil reais porque escorregou num buraco e bateu num 
negócio lá e machucou e tal, teve um problema. Isso é bom porque a gente tem que 
experimentar do veneno, tem que ir lá na fonte, ir lá no meio para você saber o que 
está acontecendo com o produtor que está lá na convivência do dia a dia. Mas de 
forma que nós precisamos, unidos, todo mundo unido, buscar junto ao executivo 
essa responsabilidade de fazer as obras andarem, porque está muito lento. O 
prefeito Daniel além de estar preocupado com a água ele está preocupado com todo 
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o funcionamento de médico, a segurança pública, o Jozail falando da segurança. De 
domingo para segunda lá em Nestor Gomes, Presidente, foram mais de 50 tiros em 
uma rua lá, o pessoal me procurou ontem, eu já conversei com o Tenente, o 
Coronel. Há um conjunto de políticas, Presidente, se não houver esforço nesse 
conjunto maior da política não adianta fazer a segurança, fazer estrada se não tiver 
a geração de emprego, se não tiver ação social, se não tiver a saúde, se não tiver 
todo mundo trabalhando em torno do bem comum. Não adianta trabalhar 
separadamente. Da mesma forma eu estou aqui com a responsabilidade de fazer o 
chamamento, que a nossa turma aqui, nós Vereadores, esteja nesse pensamento 
coletivo, é disso que eu estou querendo lembrar a Vossa Excelência que da mesma 
forma que nós vamos ter a audiência pública de alguns setores que pediram aqui, 
que a gente pudesse nesse momento fazer esse pensamento maior, que é dessa 
comunhão do serviço chegar na ponta final, que não podemos pensar só no miolo, 
temos que pensar em todo o entorno que sofre com a falta de atenção na hora de 
fazer a distribuição de renda, por isso que país está aonde está. Muito obrigado”. Em 
DISCUSSÃO: EM VOTAÇÃO:  Aprovadas por Unanimidade. Após o Sr. Presidente 
sugeriu que os Requerimentos fossem votados em bloco. Requerimentos de nº 
030, 031, 032, 033, 034/2017. Em DISCUSSÃO: Com a palavra o Vereador Aquiles, 
que assim disse: “Sobre esse Requerimento 030, que pedindo ao Secretário que 
informe a quantidade e onde estão lotados os guardas patrimoniais pertencentes ao 
quadro funcional do Município de São Mateus, haja vista que tem-se guardas 
patrimoniais é para se trabalhar no patrimônio público e hoje nós temos 
aproximadamente, como se foi falado, 320 guardas patrimoniais e nós temos 
aproximadamente 70 unidades que fazem parte do nosso patrimônio e hoje na 
maioria delas você não encontra um. Mas interior nós não estamos contando porque 
praticamente no interior eles não vão. Interior praticamente eles não são lotados no 
interior. Então estamos pedindo o quantitativo que tem. O requerimento está aqui. O 
Secretário vai me informar, assim que ele me informar eu vou passar. Ouvir é uma 
coisa, eu quero que ele me informe. Então eu estou pedindo e eu quero informação 
de quantos tem e qual a lotação de cada um deles. Eu peço aos demais que votem 
favorável ao Requerimento”. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: APROVADOS por 
unanimidade os Requerimentos. Em Turno Único Projeto de Lei 008/2017 de autoria 
do Poder Excecutivo “Autoriza a Contratação Temporária para Execução dos 
Serviços Vinculados ao Sistema Único de Assistência Social no Município de São 
Mateus e dá outras providências”. Nós temos aqui uma Emenda Modificativa 
003/2017, foi feita a leitura da Emenda. Em DISCUÇÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado 
por Unanimidade a Emenda Modificativa 003/2017 ao projeto de Lei 008/2017. 
Votação do Projeto 008/2017 com Emenda. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: 
Aprovado por Unanimidade o Projeto 008/2017 de autoria do Poder Executivo com 
Emenda. Projeto de Lei n° 002/2017, de autoria do Poder Legislativo, que “Dispõe 
sobre a Obrigatoriedade de Colocação de Placa Indicativa de Locação nos Prédios 
Utilizados pela Administração Pública Direta, Indireta e Autárquicas do Município de 
São Mateus, e dá outras providências”. Em DISCUSSÃO: com a palavra o Vereador 
Jozail, autor do projeto, que após pedir dispensa das formalidades legais, assim 
ponderou: “Falar um pouquinho sobre esse projeto, porque na verdade nós temos no 
Município várias casas e imóveis aí alugados pela municipalidade cujo muitos a 
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gente nem sabe. Essa Lei ela vem realmente para poder identificar esses prédios. 
Na verdade, Secretaria de Educação, tem que ter uma placa lá, Secretaria de 
Educação, a finalidade, o tempo de locação e o mais importante, o valor dessa 
locação, porque as vezes a gente não consegue entender porque que um prédio ou 
uma casa, uma residência é tão cara para a Prefeitura. Se você for alugar e passar 
pela imobiliária você pega um preço pequeno, mas quando é Prefeitura tem-se 
aquele mal costume de botar o preço lá encima. Então, na verdade é visando, é por 
esse entendimento, dar mais transparência ao dinheiro que é nosso. Então acho 
que, inclusive nós temos imóveis na nossa localidade que de repente está sendo 
utilizada de forma errada. O antigo prédio dos Bombeiros hoje abriga uma Secretaria 
do Município, ao meu ver abrigariam mais ali, tem Secretarias aí que é uma sala, 
uma salinha simplesmente, aí ela aluga um prédio por uma sala. Então acho que a 
gente precisa, já tive observando aquilo ali, com um olhar mais a fundo para a gente 
trazer mais Secretarias para aquele espaço. Acho que não precisa de tanto, o local 
está precisando de uma certa reforma, precisa de um ajuste que o novo Secretário 
já fez boa parte desta reforma, mas cabe à gente acrescentar mais algumas 
Secretarias e com isso a gente vai fazer economia, já que o nosso Município não 
está bem das pernas, então aproveita para juntar o útil ao agradável. Projeto simples 
mas acho que de relevância de economia para o Município. Muito Obrigado”.Em 
DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado por Unanimidade. Em Turno Único Projeto 
de Lei n° 009/2014, de autoria do Poder Legislativo, que “Estabelece a 
Obrigatoriedade do Passe Livre aos Acompanhantes dos Portadores de Deficiências 
que necessitam de Acompanhante para sua própria locomoção no Sistema de 
Transporte Público Coletivo Municipal”. Em DISCUSSÃO: O Sr. Presidente assim 
disse: “A pedido do autor, o projeto de Lei 009/2014 de autoria do Poder Legislativo, 
é um projeto importante, baseando na fala da Vereadora Jaciara hoje, no Grande 
Expediente, quando ela falou que foram feitas algumas emendas ao projeto que 
concedeu 30 anos à São Gabriel e as emendas não foram aprovadas. Eu acredito 
que essa aqui estaria dentro daquelas emendas que foram sugeridas mas não foram 
aprovadas e eu quero sugerir aos nobres pares que pode solicitar ao Presidente o 
desarquivamento daquelas emendas feitas naquela oportunidade e que foram 
rejeitadas e que seja apresentado em forma de projeto de autoria de toda essa casa, 
consertar aquilo que lá atrás não foi feito. Já falei que a São Gabriel comete erros 
mas não é uma má empresa, ela precisa ser fiscalizada e ser cobrada, até porque 
agora a passagem passou para R$ 2,60 e que vai para Guriri para R$ 3,00. 
Segundo informações, eu já pedi para fazer um levantamento, segundo informações 
esse projeto, essa autorização já ficou concedida pelo Governo que saiu, eu tenho 
certeza. Na semana que vem nós poderemos passar a informação mais correta. 
Então está retirado o projeto 009/2014 de autoria do Vereador Aquiles. Eu já falei 
que é por duas sessões”. Não havendo mais nada a tratar, o Sr Presidente 
convocou uma Sessão Extraordinária logo após esta para votação da redação final 
do projeto 008/2017 e declarou encerrada a presente Sessão, e, para constar, 
eu................................................, Ajalírio 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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