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Ata nº 005/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 06 (seis) dias do mês de
março 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. Aquiles Moreira 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: DO PODER
LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Emenda Lei nº 001/20018, que
“ACRESCENTA PARÁGRAFO ÚNICO AO ARTIGO 147 DA LEI 001/90 –LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – ES DATADA DE 05 DE ABRIL
DE 1990”, do poder Legislativo, Autoria: Jorge Recla, Antônio Luiz Cardoso,
Ajalirio Caldeira, Jozail do Bombeiro, Carlos Alberto e Jerri Pereira. Leitura do
Projeto de Lei nº 001/20018, que “DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DO
BAIRRO RESIDENCIAL PARK WASHINGTON”, do poder Legislativo, Autoria:
Jozail do Bombeiro. Leitura do Projeto de Lei nº 002/20018, que “DISPÕE
SOBRE DENOMINAÇÃO DO BAIRRO AVIAÇÃO”, do poder Legislativo, Autoria:
Jozail do Bombeiro e Jerri Pereira. Leitura do Projeto de Lei nº 003/20018, que
“DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DO BAIRRO PEDRA D‟AGUA”, do poder
Legislativo, Autoria: Jozail do Bombeiro. Leitura do Projeto de Lei nº 005/20018,
que “PROIBE OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE NOMEAR PARA
CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA, QUALQUER PESSOA
QUE TENHA EFETUADO DOAÇÃO FINANCEIRA PARA CAMPANHA
ELEITORAL DA AUTORIDADE NOMEANTE, POR 05 (CINCO) ANOS,
CONTADOS DA DATA DA DOAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do poder
Legislativo, Autoria: AQUILES. Leitura do Projeto de Lei nº 010/2018, que
“DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DO CEIM – CENTRO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL MUNICIPAL”, do poder Legislativo, Autoria: Antônio Luiz Cardoso. Em
Turno Único Veto n° 007/2017, que “DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PUBLICAR NO SITE OFICIAL DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS E EM TODAS ÀS UNIDADES
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BÁSICAS DE SAÚDE, RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO
E INSUMOS DISPONÍVEIS, DAQUELES EM FALTA E O LOCAL ONDE
ENCONTRÁ- LOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”, do poder Legislativo, Autoria: Jorge Recla e Jerri Pereira, com
Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos,
Cidadania e Redação. Em Turno Único Projeto de Lei nº 004/2018 que “DISPÕE
SOBRE A DENOMINAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO CRICARÉ”, do poder
Legislativo, Autoria: Jerri Pereira, Jozail do Bombeiro, Jorge Recla, Antônio Luiz
Cardoso, Ajalirio Caldeira e Carlos Alberto, com Parecer favorável da Comissão
de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação.
PROPOSIÇÕES: Indicações nº 081 e 082/2018, de autoria do Vereador Sr.
Ajalirio Caldeira. Que solicita as seguintes providências: Calçamento da Rua
Caetano Zanelato, situada em Nestor Gomes – Km 41; e Pavimentação asfáltica
da ladeira situada na Rua Principal que dá acesso à localidade do Aguirre,
situada em Nestor Gomes – Km 41. Indicações nº 083 e 084/2018, de autoria do
Vereador Sr. Antônio Luiz Cardoso. Que solicita as seguintes providência;
Patrolamento as estradas vicinais da Comunidade Cerejeira; e Reforma do
imóvel que faz parte do casario do Sítio Histórico Porto de São Mateus, onde
funcionava o restaurante, para instalação do CRAS (Centro de Referência de
Assistência Social) situado no Bairro Porto. Indicações nº 085 e 086/2018, de
autoria do Vereador Sr. Aquiles. Que solicita as seguintes providências; Reparo
da pavimentação asfáltica da ladeira situada na Rua Otílio Pereira (Rua 20), entre
os Bairros Morada do Lago e Bonsucesso; e Manilhamento do valão que corta os
Bairros Bonsucesso I e Morada do Lago. Indicações nº 087 e 088/2018, de
autoria do Vereador Sr. Carlos Alberto. Que solicita as seguintes providências;
Reparo dos buracos situados na Rua 7, no Bairro COHAB, bem como término da
pavimentação asfáltica da mesma (trecho compreendido entre as Ruas 42 e 30);
e Capina e limpeza das ruas e avenidas do Bairro COHAB. Indicação nº
089/2018, de autoria do Vereador Sr. Doda Mendonça. Que solicita a seguinte
providência; perfuração de poço artesiano nas proximidades do cras (centro de
referência de assistência social) quilombola, localizado na comunidade morro da
arara (na rodovia São Mateus à boa esperança). Indicações nº 090 e 091/2018,
de autoria do Vereador Sr. Francisco Amaro de Alencar Oliveira. Que solicita as
seguintes providências; Manutenção das áreas verdes da Praça Mesquita Neto,
no Centro da cidade; e Reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Ouro Negro, situada no Bairro Guriri. Indicações nº 092 e
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093/2018, de autoria do Vereadora Srª. Jaciara Teixeira. Que solicita as
seguintes providências; Reforma do campo de futebol do Bairro Areinha, bem
como instalação de alambrado e construção de arquibancada; e Contratação de
médico geriatra para atendimento no Centro de Convivência do Idoso, Ailton José
Barbosa‟. Indicações nº 094 e 095/2018, de autoria do Vereador Sr. Jerri
Pereira. Que solicita as seguintes providências; ampliação e reforma da Escola
Pluridocente Municipal Campo Grande de Baixo, Distrito de Nativo de Barra
Nova; e Construção de barragem no Córrego do Bamburral para preservação de
água potável. Indicações nº 096 e 097/2018, de autoria do Vereador Sr. Jorge
Recla. Que solicita as seguintes providências; Construção de rede de drenagem
pluvial na Rua das Laranjeiras, situada no Bairro Aroeira; e Construção de
estação de tratamento de esgoto para atender os Bairros Santo Antônio, Vitória,
Bonsucesso I, II e III, Morada do Lago, Ayrton Senna, São Miguel, Colina e
Aroeira. Indicações nº 098 e 099/2018, de autoria do Vereador Sr. Jozail do
Bombeiro.
Que solicita as seguintes providências; Recuperação da
pavimentação da Rua Presidente Costa e Silva, localizada no Bairro Santo
Antonio; e Recapeamento asfáltico da Avenida Berlim, localizada no Bairro Novo
Horizonte. Indicações nº 100/2018, de autoria dos Vereadores Srs. Paulo
Chagas e Doda Mendonças, Que solicita as seguintes providências; Construção
de viveiro municipal na região dos quilômetros para atender toda a região dos
Distritos de Nestor Gomes e Itauninhas; Indicações nº 101/2018, de autoria dos
Vereadores Srs. Paulo Chagas. Que solicita a seguinte providência; Articular,
junto à Empresa Suzano Papel e Celulose, a construção de Centro de
Convivência na Comunidade Córrego Grande – Km 18. Requerimento nº
013/2017, de autoria do Vereador Sr. Antônio Luiz Cardoso. Que solicita a
seguinte providência; Envie a esta Casa de Leis relatório dos gastos realizados
com diárias de funcionários, contendo: local, data, valores e nome dos
beneficiados. Requerimento n° 014/2018; de autoria dos Vereadores. Carlos
Alberto Ajalirio Caldeira Jaciara Teixeira, Aquiles, Doda Mendonça, e Paulo
Chagas. Que solicitam as seguintes providências; Envie a esta Casa de Leis
listagem de todos os táxis em circulação no município de São Mateus, conforme
itens abaixo discriminados: 1) Quantas placas estão autorizadas atualmente e
qual o limite de permissão para o nosso município; 2) Quais os critério para
permissão; 3) Quem é o responsável pelas autorizações e liberações das
permissões ; 4) Informar se as permissões tem caráter gratuito ou remuneratório;
5) Informar se existe fiscalização para verificar se a utilização das placas está em
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conformidade com a legislação em vigor ou se há indícios de ilegalidade na
permissão em razão da isenção do IPVA e do desconto de 40% para veículos
0km; 6) Encaminhar cópia da legislação que trata da permissão ou instrumento
legal de âmbito municipal; 7) Localização dos pontos com nome dos titulares e o
número dos respectivos alvarás e placas dos veículos; 8) Ato de constituição
originário das permissões; 9) Se todos os taxi possuem taquímetro.
Requerimento n° 015/2018, de autoria do Vereador Sr. Jerri Pereira. Que solicita
a seguinte providência; Envie a esta Casa de Leis relação atualizada contendo o
nome de todos os Servidores de Cargos Comissionados, bem como informe onde
estão lotados e a função dos mesmos. Requerimento n° 016/2018, de autoria do
vereador Sr. Jorge Recla. Que solicita as seguintes procidências; Envie a esta
Casa de Leis relatório pormenorizado de todas as atividades relacionadas com os
serviços e manutenção do sistema de iluminação pública neste município,
referente aos meses de novembro e dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de
2018, conforme itens abaixo elecandos: 1) Valores gastos no custeio e
manutenção da iluminação pública; 2) Boletim de medição dos serviços
prestados; 3) Valores arrecadados mensalmente com a taxa de iluminação
pública; 4) Relação atualizada do material existente em estoque; 5) Nome dos
fiscais dos contratos; 6) Notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela
empresa; 7) Cópias das ordens de serviços para retirada de material no
almoxarifado; 8) Cópias dos cheques ou TEDs dos valores pagos à empresa
prestadora dos serviços; 9) Informe detalhadamente os locais onde os materiais
foram usados (cidade e interior), juntamente com os respectivos projetos.
Requerimento nº 017/2018, de autoria do vereador Jozail do Bombeiro. Que
solicita o comparecimento do secretario municipal de saúde, pra prestar
esclarecimentos em relação a clinica de fisioterapia, em relação às constantes
reclamações dos munícipes no que se refere a falta de medicamentos na um
idade básica de saúde e outros itens pertinentes. Moção nº 004/2018, de autoria
do vereador Sr. Carlos Alberto. Que solicita; VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao
Tenente-Coronel PAULO CESAR GARCIA DUARTE, pelos relevantes serviços
prestados neste município, durante sua gestão à frente do 13º Batalhão da
Polícia Militar em São Mateus/ES. Moção nº 005/2018, de autoria dos
vereadores Srs. Jerri Pereira Ajalirio Caldeira Antônio Luiz Cardoso Jorge Recla
Jozail do Bombeiro. Que solicitam; VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao JORNAL
“A ILHA‟, representado por seu Diretor e Jornalista responsável, Hilmar de
Jesus, pelos cinco anos de fundação do referido jornal. DIVERSOS: Leitura do
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expediente COMUNICADO n° CM325545 e CM373685/2017, do Ministério da
Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
em favor da Prefeitura Municipal de São Mateus para Alimentação e Quota no
montante de R$ 459.916,76 (Quatrocentos e cinquenta e nove mil novecentos e
dezesseis reais e setenta e seis centavos). Leitura do expediente COMUNICADO
n° CM373699, CM 73710, CM373704, CM373691, CM373717/2017, Ministério
da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, em favor da Associação Escola Comunidade de Primeiro Grau: São
Pio X , Guriri, Aviação, EMPG Maria da Cunha Fundão e EMEIEF Zumbi dos
Palmares, no montante de R$ 18.090,00 (Dezoito mil e noventa reais). Leitura do
expediente COMUNICADO n° CM373689, CM373696, CM373698, CM373701,
CM373709, CM373688, CM373690, CM373695, CM373728, CM373716,
CM373729, CM373727, CM373694, CM373686, CM373687, CM373718,
CM373708/2017, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, em favor da Associação Escola Comunidade
EMEF: Maria Aparecida das Silva Filadelfo, Arueira, Roseli Pires Clemente,Ayton
Senna, Bom Sucesso, Ouro Negro, Golfinho, Cricare, Lilazina Gomes de Souza,
Vereador Laurindo Samaritano, Santa Terezinha, Km 35, Paulista, Córrego do
Milanez, Mercedes de Aguiar, João Pinto Bandeira, Anedina Almeida Santos,
Prof. Herinéia Lima Oliveira no montante de R$ 89.490,00 (Oitenta e nove mil
quatrocentos e noventa reais). Câmara Municipal de São Mateus Estado do
Espírito Santo. Leitura do expediente COMUNICADO n° CM373754, CM373759,
CM373765,CM373703, CM373705, CM373706/2017, do Ministério da Educação,
informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução
de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor da
Associação Escola Comunidade: Tesouro da Ilha, Escola Comunitária Rural e
Claudia Scarinze, Paulista, Valério Coser, Vila Verde no montante de R$
16.670,00 (Dezesseis mil seiscentos e setenta reais). Leitura do expediente
COMUNICADO n° CM373712, CM373725, CM373692, CM373713/2017, do
Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, em favor da Escola de 1º e 2º Grau Dr. Arnobio
Alves de Holanda, Nestor Gomes e Ceciliano Abel de Almeida e Córrego STA
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Maria, montante de R$ 102.560,00 (Cento e dois mil quinhentos e sessenta
reais).
Leitura do expediente COMUNICADO n° CM373731, CM373732,
CM373733, CM373734, CM373735, CM373735, CM373736, CM373737,
CM373738, CM373739, CM373740, CM373741, CM373742, CM373743,
CM373744, CM373745, CM373746, CM373747, CM373748, CM373749,
CM373750, CM373751, CM373752, CM373753, CM373755, CM373756,
CM373757, CM373758, CM373760, CM373761, CM373762, CM373693 do
Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, em favor da Associação Escola Comunidade
CEIM: Brilho do Saber, Criança Feliz, Lar da Criança, Amabile Zanelato
Quimquim, Alice Ponte in Valtellina, Andorinhas, Prof. Ormy Fonseca e Silva,
Sementinha, Areinha, Carmelina Rios, Nova Esperança, São João, Ovelhinha,
São Pedro, Paulista, Dois Esquilos, Paraiso Infantil, Santo Antônio, Sonho de
Criança, Paulo Freire, Pequeno Príncipe, Guriri, Izabel Rodrigues Vieira, Morada
do Ribeirão, São Francisco de Assis, Mundo do Saber, Santa Maria, Pingo de
Gente, Meu Amiguinho, Brilho do Saber no montante de R$ 57.460,00 (Cinquenta
e sete mil quatrocentos e sessenta reais). Leitura do expediente COMUNICADO
n°CM373707, CM373719, CM373720, CM373721, CM373722, CM373723,
CM373726, CM373730, CM373763 e CM373764/2017, do Ministério da
Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
em favor da Associação Escola Comunidade dos Consórcios: Escola EUM
Córrego, Escolas EPM Córrego, Centro de Educação, EMEIEF Antônio Maciel
Filho, Escola AEC Arueira, Escola EPM Militi Carrafa, Escola EPM Mariricu,
Escola EPM KM20, Escolas Córrego da Mata, Santa Rosa de Lima, EMEIEF
Dora Arnizaut Silvares e EMEIEF Maria Francisca Numes Coutinho, no montante
de R$ 81.850,00 (Oitenta e um mil oitocentos e cinquenta reais). Leitura do
expediente COMUNICADO n°CM373715, CM373724, CM373711, e
CM373714/2017, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, em favor da Associação Conselho Escola: EPG
Dr. Emilio Roberto Zanotti, EEEM Ilha de Guriri, Escola Estadual EF Egidio
Bordoni e EPSG São Mateus no montante de R$ 41.980,00 (Quarenta e um mil
novecentos e oitenta reais). Leitura do expediente COMUNICADO
n°CM373700/2017, do Ministério da Educação, informando a liberação de
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recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor da Associação de Pais e
Amigos Excepcionais de São Mateus, no montante de R$ 2.300,00 (Dois mil e
trezentos reais). Leitura do expediente COMUNICADO n° CM325544/2017, do
Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, em favor da Prefeitura Municipal de São Mateus
para Proinfância, Alimentação Quilombola, Pré-Escola Eja, AEE, Creche, no
montante de R$ 555.232,38 (Quinhentos e cinquenta mil duzentos e trinta e dois
reais e trinta e oito centavos). Ato continuo o Sr. Presidente passa para o DO
GRANDE EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador Sr. Paulo Chagas, que após
cumprimentar a todos, faz referencia a lei que denomina o nome de uma ponte
sobre o rio Cricaré, sendo esta de sua autoria e de muita importância. Como
importância da articulação politica para que se pudesse concluir este serviço.
Encerrando sua fala, agradecendo a todos. Com a palavra o vereador Sr. Jorge
Recla. Que após cumprimentar a todos, tece comentários a respeito de algumas
reclamações, sobre esta casa de leis para melhorias as comunidades. E faz um a
critica ao governo atual fazendo uma menção ao transito deste município. Onde
se foi feito varias faixas em lugares proibidos, ex: Onde dava acesso para
cadeirantes fizeram uma faixa encima, entre outros locais. Comenta também
sobre as obra de tapa buracos. Vendo o dinheiro publico indo pelo ralo. Tece
comentários sobre os valores gatos na festa da cidade, como a licitação, para a
compra de matérias para a iluminação publica. Fala também sobre o projeto de
lei que beneficia os agricultores. De permanecerem no campo. Um a lei orgânica,
para que no mínimo 3% sejam aplicadas na agricultura. Encerrando assim a sua
fala. Em ato continuo o senhor presidente passa a presidência para o Vice Jorge
Recla para que o mesmo possa estar fazendo o seu pronunciamento. Com a
palavra o vereador Sr. Carlos Alberto, que após cumprimentar a todos, comenta
sobre o município ser o primeiro do Estado a ter uma montadora de aviões, e que
por falta da liberação de um alvará, por determinação do prefeito (Daniel), proibiu
que essa montadora se instalasse em nosso município, onde essa agora se
encontra em Nova Vencia com Conceição da Barra. E vemos sair aos nossos
olhos, aos olhos da justiça essa montadora. Apenas porque o prefeito tem
questões politicas com um dos proprietários desta montadora, sendo esta
Jacimar Zanelatto. O que é um absurdo. E espera que em 2019 venhamos ter um
novo governo. Fala também sobre o que ressaltou o vereador Jorge Recla, a
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respeito das faixas, perseguindo aos mototaxitas. Lamentando pela atual gestão.
Encerrando assim a sua fala. ORDEM DO DIA: Assumindo a presidência, em ato
continuo, o Sr. Presidente sugeriu que as indicações fossem votadas em bloco,
sendo aprovada a solicitação. Logo após o Sr. Presidente submeteu em
discussão e votação: Indicações nºs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101. Em DISCUSSÃO: Com a palavra a
vereadora Srª. Jaciara Teixeira. Que após cumprimentar a todos, tece
comentários sobre suas indicações, e a importância delas para as comunidades.
Encerrando sua fala pedindo voto favorável aos pares. Com a palavra o vereador
Sr. Ajalirio Caldeira. Que após pedir despensa das formalidades, fala sobra suas
indicações. Sobre a necessidade da pavimentação asfáltica, pois em épocas de
chuvas fica intransitável esta via. Nem mesmo a policia militar consegue atender
a uma chamada naquela localidade, assim como uma ambulância. Pedindo aos
nobres vereadores para que votem favoráveis. Com a palavra o vereador Sr.
Jorge Recla. Que após pedir despensa das formalidades, parabeniza o vereador
Sr. Jerri Pereira pela sua indicação de nº 095. Pois é uma indicação de muita
importância. E essa represa ira beneficiar a muitos em dia de secas. Fala
também suas indicações, esperando que o executivo atenda suas solicitações.
Pois é de interesse de todos. Pedindo que votem favoráveis. Com a palavra o
vereador Paulo Chagas. Que pedi despensa das formalidades, fazendo menção
de suas indicações, de sua importância. Pedindo o voto dos nobres colegas. Em
VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade as Indicações nºs 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101. Requerimento nº
013/2017, de autoria do Vereador Sr. Antônio Luiz Cardoso. Que solicita a
seguinte providência; Envie a esta Casa de Leis relatório dos gastos realizados
com diárias de funcionários, contendo: local, data, valores e nome dos
beneficiados. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado, tendo voto contrario
dos vereadores: Paulo Chagas e Doda Mendonça. Requerimento n° 014/2018;
de autoria dos Vereadores. Carlos Alberto, Ajalirio Caldeira Jaciara Teixeira,
Aquiles, Doda Mendonça, e Paulo Chagas. Que solicitam as seguintes
providências; Envie a esta Casa de Leis listagem de todos os táxis em circulação
no município de São Mateus, conforme itens abaixo discriminados: 1) Quantas
placas estão autorizadas atualmente e qual o limite de permissão para o nosso
município; 2) Quais os critério para permissão; 3) Quem é o responsável pelas
autorizações e liberações das permissões ; 4) Informar se as permissões tem
caráter gratuito ou remuneratório; 5) Informar se existe fiscalização para verificar
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se a utilização das placas está em conformidade com a legislação em vigor ou se
há indícios de ilegalidade na permissão em razão da isenção do IPVA e do
desconto de 40% para veículos 0km; 6) Encaminhar cópia da legislação que trata
da permissão ou instrumento legal de âmbito municipal; 7) Localização dos
pontos com nome dos titulares e o número dos respectivos alvarás e placas dos
veículos; 8) Ato de constituição originário das permissões; 9) Se todos os taxi
possuem taquímetro. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado por
unanimidade.

Requerimento n° 015/2018, de autoria do Vereador Sr. Jerri Pereira. Que solicita
a seguinte providência; Envie a esta Casa de Leis relação atualizada contendo o
nome de todos os Servidores de Cargos Comissionados, bem como informe onde
estão lotados e a função dos mesmos. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO:
Aprovado, tendo voto contrario do Vereador Doda Mendonça. Requerimento n°
016/2018, de autoria do vereador Sr. Jorge Recla. Que solicita as seguintes
procidências; Envie a esta Casa de Leis relatório pormenorizado de todas as
atividades relacionadas com os serviços e manutenção do sistema de iluminação
pública neste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2017,
janeiro e fevereiro de 2018, conforme itens abaixo elencados: 1) Valores gastos
no custeio e manutenção da iluminação pública; 2) Boletim de medição dos
serviços prestados; 3) Valores arrecadados mensalmente com a taxa de
iluminação pública; 4) Relação atualizada do material existente em estoque; 5)
Nome dos fiscais dos contratos; 6) Notas fiscais de prestação de serviços
emitidas pela empresa; 7) Cópias das ordens de serviços para retirada de
material no almoxarifado; 8) Cópias dos cheques ou TEDs dos valores pagos à
empresa prestadora dos serviços; 9) Informe detalhadamente os locais onde os
materiais foram usados (cidade e interior), juntamente com os respectivos
projetos. Em DISCUSSÃO: com a palavra o vereador Jorge Recla, que após
pedir dispensa das formalidades, fala sobre sua solicitação ao prefeito, referente
aos relatórios de todas as atividades relacionadas com os serviços e manutenção
do sistema de iluminação pública neste município. Referente ao mês de
novembro de dezembro de 2017 e janeiro e fevereiro de 2018. Para que venha
ser esclarecido onde foi aplicado o valor monetário de 1.500.000.00 (um milhão
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de quinhentos mil reais). E o que tem lá, para se licite no valor mais
15.000.000.00 (quinze milhões). Pedindo aos pares para que votem favoráveis.
Em VOTAÇÃO: Aprovado, com o voto contrario dos Srs. Vereadores Doda
Mendonça, Aquiles e o vereador Paulo Chagas. Requerimento nº 017/2018, de
autoria do vereador Jozail do Bombeiro. Que solicita o comparecimento do
secretario municipal de saúde, pra prestar esclarecimentos em relação a clinica
de fisioterapia, em relação às constantes reclamações dos munícipes no que se
refere à falta de medicamentos na unidade básica de saúde e outros itens
pertinentes. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade.
Moção nº 004/2018, de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto. Que solicita;
VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao Tenente-Coronel PAULO CESAR GARCIA
DUARTE, pelos relevantes serviços prestados neste município, durante sua
gestão à frente do 13º Batalhão da Polícia Militar em São Mateus/ES. Em
DISCUSSÃO: Com a palavra o vereador Sr. Carlos Alberto. Que começa tecendo
comentários, sobre quão lastimável é abrir mão de uma pessoa que veio para
este município e conquistou o povo o mateensse, contando um pouco sobre sua
chegada a este município e seus serviços prestados a esta população. E agora
estão tirando daqui uma pessoa que esta estabelecida, a levando para Vitória,
sendo uma falta de respeito. Lhe dando a ele um voto de congratulação com o
coração partido. Pela falta que fara a este município. Narra um pouco de sua
história, e de seus trabalhos prestados, então através desta moção vem
homenageá-lo. Encerrando assim a sua fala. Com a palavra Doda Mendonça.
Que começa a sua fala do quão foi bem recebido pelo homenageado e sua
esposa, pelos belos trabalhos prestados as comunidades. Do desejando
felicidade nessa nova jornada. Encerrando assim a sua fala. Em VOTAÇÃO:
Aprovado por unanimidade. Com a palavra o Coronel PAULO CESAR GARCIA
DUARTE, que saudou a todos, falou sobre seus serviços e quão colocou amor
em seu trabalho, no projeto lutando pela vida. Fazendo trabalhos nos
quilômetros, e em outras regiões. E das dificuldades encontradas para essas
ações. Convida a todos a irem ao Batalhão, para que presencie a passagem de
comando. Agradecendo então pela sua oportunidade. Moção nº 005/2018, de
autoria dos vereadores Srs. Jerri Pereira Ajalirio Caldeira Antônio Luiz Cardoso
Jorge Recla Jozail do Bombeiro. Que solicitam; VOTO DE CONGRATULAÇÃO
ao JORNAL “A ILHA‟, representado por seu Diretor e Jornalista responsável,
Hilmar de Jesus, pelos cinco anos de fundação do referido jornal. Em
DISCUSSÃO: Em Com a palavra o vereador Sr. Jorge Recla. Que após pedir
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despensa das formalidades, Fala sobre a fundação do mesmo. e tece
comentários sobre a historia de Hilmar de Jesus. Encerrando assim a sua fala.
Com a palavra: Hilmar de Jesus. Que após, cumprimentar a todos, agradece
pela moção. Cita as dificuldades de se manter um Jornal. Mas ele ganha
forças a cada adversidade encontrada, e tem como ideal continuar mantendo
a linha independente sem se entrelaçar ao poder politico. Encerrando assim a
sua fala. Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Em Turno Único Veto n°
007/2017, que “DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE PUBLICAR NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO MATEUS E EM TODAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE, RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO E
INSUMOS DISPONÍVEIS, DAQUELES EM FALTA E O LOCAL ONDE
ENCONTRÁ- LOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”, do poder Legislativo, Autoria: Jorge Recla e Jerri Pereira,
com Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos
Humanos, Cidadania e Redação. Em DISCUSSÃO: Com a palavra o vereador
Sr. Jozail do Bombeiro. Que após cumprimentar a todos, fala a r espeito dos
medicamentos. Que se é receitado pelo medico após uma consulta, que seria
importante para o medico e o paciente a facilidade de se adquirir esses
remédios, sendo publicado no site. Mas esta casa esta atenta e espera que os
nobres pares votem contra. Com a palavra a vereadora Jaciara Teiceira: que
pedi despensa das formalidades, acha estranho a população sem remédios.
Votando contrario também. Encerrando assim sua fala. Em VOTAÇÃO:
Vetado por unanimidade. Em Turno Único Projeto de Lei nº 004/2018 que
“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO CRICARÉ”,
do poder Legislativo, Autoria: Jerri Pereira, Jozail do Bombeiro, Jorge Recla,
Antônio Luiz Cardoso, Ajalirio Caldeira e Carlos Alberto, com Parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania
e Redação. Em DISCUSSÃO: 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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