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Ata nº 018/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 22 (vinte e dois) dias do mês de
maio de 2018 (dois mil e dezoito), às 18:00 (dezoito) horas, Reuniu-se na Câmara
Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo, na sede da Câmara, sob a
Presidência do Vereador Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, e Secretariado pelo
Vereador Sr. Ajalirio Caldeira. O Sr. Presidente convidou o Vereador Jorge Recla
para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. DO PEQUENO
EXPEDIENTE, Em ato contínuo, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que
efetuasse a chamada dos Srs. Vereadores, para verificação do Quórum legal,
responderam presente 11 (onze) Srs. Vereadores: Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz
Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Francisco Amaro, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira,
Jorge Recla, Doda Mendonça, Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. Em ato continuo
o presidente solicitou que procedesse a leitura dos expedientes que constou o
seguinte: LEITURA DA ATA N° 017/2018. Sendo esta aprovada pelo Sr. Presidente.
PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 221/2018,
protocolizado sob o n°703/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha Resposta ao Requerimento nº 039/2018, de autoria da Vereadora:
Jaciara Teixeira. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 172/2018,
protocolizado sob o n°556/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que
encaminha Resposta ao Requerimento nº 032/2018, de autoria do Vereador: Paulo
Chagas. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 175/2018, protocolizado sob o
n°557/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta ao
Requerimento nº 006/2018, de autoria do Vereador: Jorge Recla. Leitura do
expediente OF/PMSM/SMGAB N° 173/2018, protocolizado sob o n°558/2018, da
Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta ao Requerimento nº
029/2018, de autoria do Vereador: Jerri Pereira. Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB N° 241/2018, protocolizado sob o n°704/2018, da Prefeitura
Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta ao Requerimento nº 036/2018,
de autoria do Vereador: Jorge Recla. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°
240/2018, protocolizado sob o n°705/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus,
que encaminha Resposta ao Requerimento nº 041/2018, de autoria do Vereador:
Jorge Recla. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB Nº153/2018, protocolizado
sob o nº 621/2018, da Prefeitura Municipal de são Mateus, que encaminha a essa
Casa de Leis, para proceder à discussão e votação do Projeto de Lei nº 018/2018.
Leitura do Projeto de Lei n° 018/2018, de autoria do Poder Executivo, que “INSTITUI
O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS PARA PESSOAS FÍSICAS E
JURÍDICAS NO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE,
AUTARQUIA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Leitura do expediente
OF/PMSM/SMGAB Nº142/2018, protocolizado sob o nº 622/2018, da Prefeitura
Municipal de são Mateus, que encaminha a essa Casa de Leis, para proceder à
discussão e votação do Projeto de Lei nº 015/2018. Leitura do Projeto de Lei n°
015/2018, de autoria do Poder Executivo, que “DISPÕE SOBRE A RECUPERAÇÃO
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DE DÉBITOS FISCAIS (REFIS) EM ATRASO, E ESTABELECE NORMAS PARA
SUA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Leitura do
expediente OF/PMSM/SMGAB Nº190/2018, protocolizado sob o nº 625/2018, da
Prefeitura Municipal de são Mateus, que encaminha a essa Casa de Leis, para
proceder à discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 002/2018.
Câmara Municipal de São Mateus Estado do Espírito Santo. Leitura do Projeto de
Lei Complementar n° 002/2018, de autoria do Poder Executivo, que “ALTERA A LEI
MUNICIPAL Nº 079, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1989 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO
MUNICIPAL, A LEI COMPLEMENTAR Nº 006, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003, A
LEI COMPLEMENTAR Nº 095, DE 24 DE DEZEMBRO 2014, A LEI
COMPLEMENTAR Nº 117, DE 16 DEZEMBRO DE 2015 E LEI COMPLEMENTAR
Nº 118, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Leitura
do expediente OF/PMSM/SMGAB Nº183/2018, protocolizado sob o nº 626/2018, da
Prefeitura Municipal de são Mateus, que encaminha a essa Casa de Leis, para
proceder à discussão e votação do Projeto de Lei Complementar nº 001/2018.
Leitura do Projeto de Lei Complementar n° 001/2018, de autoria do Poder Executivo,
que “ALTERA E ATUALIZA O ANEXO I DA LEI 191/2002, QUE INSTITUI NO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
– COSIP”. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB Nº206/2018, protocolizado sob
o nº 639/2018, da Prefeitura Municipal de são Mateus, que encaminha a essa Casa
de Leis, para proceder à discussão e votação do Projeto de Lei nº 022/2018. Leitura
do Projeto de Lei n° 022/2018, de autoria do Poder Executivo, que “REGULAMENTA
O SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO”. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB Nº 242/2018, protocolizado sob
o nº 702/2018, da Prefeitura Municipal de são Mateus, que encaminha a essa Casa
de Leis, para proceder à discussão e votação do Projeto de Lei nº 023/2018. Leitura
do Projeto de Lei n° 023/2018, de autoria do Poder Executivo, que “AUTORIZA O
PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO DENOMINADA
FINANCIAMENTO PARA INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO – FINISA, JUNTO
À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF E A ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS
PARA OS PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS”. PODER LEGISLATIVO: Leitura
do Projeto de Lei nº 013/20018, que “DÁ ATUAL RUA PROJETADA 02, SITUADA
NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL BURITIS II, NO BAIRRO AVIAÇÃO, A
DENOMINAÇÃO DE “RUA THEREZA DOS SANTOS FUZARO”, do poder
Legislativo, Autoria: Jozail do Bombeiro e encaminhado para as Comissões
Pertinentes. Leitura do Projeto de Lei nº 015/20018, que “DÁ ATUAL TRAVESSA
PROJETADA 01, SITUADA NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL BURITIS II, NO
BAIRRO AVIAÇÃO, A DENOMINAÇÃO DE “TRAVESSA ALTAMIRO PAULINO
SODRÉ”, do poder Legislativo, Autoria: Jozail do Bombeiro e encaminhado para as
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Comissões Pertinentes. Leitura do Projeto de Lei nº 020/20018, que “DÁ ATUAL
RUA PROJETADA 01, (VIA LOCAL) SITUADA NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL
BURITIS III, NO BAIRRO AVIAÇÃO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA VALMIR LUIZ
FAVORETTI”, do poder Legislativo, Autoria: Jozail do Bombeiro e encaminhado para
as Comissões Pertinentes. Leitura do Projeto de Lei nº 021/20018, que “DÁ ATUAL
RUA PROJETADA 02, (VIA LOCAL) SITUADA NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL
BURITIS III, NO BAIRRO AVIAÇÃO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA HEURENDINA
PIROLA MARTINS”, do poder Legislativo, Autoria: Jozail do Bombeiro e
encaminhado para as Comissões Pertinentes”. Câmara Municipal de São Mateus
Estado do Espírito Santo. Leitura do Projeto de Lei nº 022/20018, que “DÁ ATUAL
RUA PROJETADA 03, (VIA LOCAL) SITUADA NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL
BURITIS III, NO BAIRRO AVIAÇÃO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA NATAL
MARTINS”, do poder Legislativo, Autoria: Jozail do Bombeiro e encaminhado para
as Comissões Pertinentes”. 2.2.6) Leitura do Projeto de Lei nº 024/20018, que “DÁ
ATUAL RUA PROJETADA 05, (VIA LOCAL) SITUADA NO LOTEAMENTO
RESIDENCIAL BURITIS III, NO BAIRRO AVIAÇÃO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA
IVO BERGER”, do poder Legislativo, Autoria: Jozail do Bombeiro e encaminhado
para as Comissões Pertinentes”. Leitura do Projeto de Lei nº 026/20018, que “DÁ
ATUAL RUA PROJETADA 07, (VIA LOCAL) SITUADA NO LOTEAMENTO
RESIDENCIAL BURITIS III, NO BAIRRO AVIAÇÃO, A DENOMINAÇÃO DE “RUA
BEILTON JORGE PIROLA”, do poder Legislativo, Autoria: Jozail do Bombeiro e
encaminhado para as Comissões Pertinentes”. Leitura do Projeto de Lei nº
027/20018, que “DÁ ATUAL RUA PROJETADA 08, (VIA LOCAL) SITUADA NO
LOTEAMENTO RESIDENCIAL BURITIS III, NO BAIRRO AVIAÇÃO, A
DENOMINAÇÃO DE “RUA DOMINGOS QUEIROZ”, do poder Legislativo, Autoria:
Jozail do Bombeiro e encaminhado para as Comissões Pertinentes”. Leitura do
Projeto de Lei nº 028/20018, que “DÁ ATUAL RUA PROJETADA 09, (VIA LOCAL)
SITUADA NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL BURITIS III, NO BAIRRO AVIAÇÃO, A
DENOMINAÇÃO DE “RUA WENNETHO AGUIAR SANTOS”, do Poder Legislativo,
Autoria: Jozail do Bombeiro e encaminhado para as Comissões Pertinentes. Leitura
do Projeto de Lei nº 032/20018, que “ALTERA A LEI Nº 466 DATADA DE 07 DE
DEZEMBRO DE 2005”, do poder Legislativo, Autoria: Francisco Amaro de Alencar
Oliveira e encaminhado para as Comissões Pertinentes. Indicações nºs 318 e
319/2018 de autoria do vereador Sr. Ajalírio Caldeira, que solicita: Construção de
Unidade de Saúde na Comunidade Km 13, distrito de Nestor Gomes. E
Encascalhamento da ladeira situada na estrada de acesso ao povoado Córrego do
Aterro, no km 35 (nas proximidades da fazenda Alvorada l, de propriedade do Sr.
Jésus Lubiano). Indicações nºs 320 e 321/2018 de autoria do vereador Sr. Antônio
Luis Cardoso, que solicita: Capina e limpeza da Rua Mateus Lindolfo, situada no
Bairro Boa Vista. Capina e limpeza da Ladeira do Besouro. Indicações nºs 322 e
323/2018 de autoria do vereador Sr. Aquiles Moreira, que solicita: Contratação de
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médico pneumologista para referência no programa de tuberculose no Município de
São Mateus. E Patrolamento e limpeza da Rua Lúcio da Hora, localizada no Bairro
Bonsucesso. Indicações nºs 324 e 325/2018 de autoria do vereador Sr. Carlos
Alberto Gomes Alves, que solicita: Recapeamento asfáltico da Rua Vila Silvares,
situada no Bairro Sernamby (trecho compreendido entre as Ruas Hélio Orlandi e
Rua Reginaldo Daher Santos). E Substituição das lâmpadas dos postes situados na
Rua Teimoso, no Bairro Sernamby, por outras a vapor de sódio (VS-250). Indicação
nºs 326 e 327/2018 de autoria do vereador Sr. Doda Mendonça, que solicita:
Patrolamento, capina e limpeza das Ruas da Comunidade Nova Lima, Distrito de
Itauninhas. E Patrolamento, capina e limpeza das Ruas da Comunidade Nova Lima,
Distrito de Itauninhas. Indicações nºs 328 e 329/2018, de autoria do Sr. Francisco
Amaro, que solicita: Interceder à empresa ECO 101 no sentido de realizar o
alargamento da ponte sobre o Rio Cricaré, situada na Rodovia BR 101. E Interceder
à empresa ECO 101 no sentido de viabilizar a iluminação da Rodovia BR 101 no
perímetro do Bairro Seac. Indicações nºs 330 e 331/2018 de autoria da Sra.
Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Execução da Lei nº 282/2003 que “Institui o
Programa de Atendimento à Mulher Chefe de Família Desempregada”. E Capina e
limpeza da área de terra localizada atrás do CEIM Nossa Senhora Aparecida, no
Bairro Porto. Indicações nºs 332 e 333/2018 de autoria do Sr. vereador Jerri
Pereira, que solicita: Pavimentação asfáltica da Rodovia ES-010, trecho
compreendido entre o trevo da Rodovia ES-315 até a Comunidade São José, Distrito
de Nativo de Barra Nova. E Pavimentação da Rua Lagoa Santa, situada no Bairro
Liberdade. Indicações nºs 334 e 335/2018, de autoria do Sr. vereador Jorge Recla,
que solicita: Patrolamento da estrada de acesso ao Assentamento Córrego Grande e
à Comunidade Cerejeira. E Recapeamento asfáltico da Rua São Domingos do
Norte, situada no loteamento Parque das Brisas, no Bairro Ayrton Senna. .
Indicações nºs 336 e 337/2018, de autoria do Sr. Vereador Jozail Fugulim, que
solicita: Poda das árvores situadas na Avenida Espera Feliz, bem como calçamento
do trecho situado em frente à Escola Estadual de Ensino Médio „Wallace Castello
Dutra‟, no Bairro Guriri, lado norte. E Aquisição ou desapropriação de área de terra,
de propriedade da empresa Fibria, situada na Avenida Dom José Dalvit, no Bairro
Santo Antônio (logo após o Laboratório Maia), para construção de variante com faixa
de desaceleração e parada de ônibus. Indicações nºs 338 e 3392018, de autoria do
Sr. Vereador Paulo Chagas, que solicita: Implantação do projeto oportunidades no
Município de São Mateus. E Elaboração de projeto arquitetônico para construção de
Quadra Poliesportiva na Escola Pluridocente Municipal Córrego Seco, situada na
Rodovia Miguel Curry Carneiro – km 41. Ainda no momento da leitura o vereador
Jorge Recla solicitou ao senhor presidente que fosse incluído na pauta do dia o
REQUERIMENTO nº 047/2017 de autoria do mesmo, que solicita: Que envie a esta
Casa de Leis as seguintes informações: Quais os valores arrecadados nops meses
de janeiro, fevereiro, março, abril e maio do corrente ano; qual o valor utilizado pela
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atual gestão com de pagamento dos servidores do município de São Mateus, no
período de janeiro maio do corrente ano; qual o percentual da despesa com o
pessoal em relação a receita corrente liquida do município, no período de janeiro a
maio do corrente ano. Tendo o Sr. presidente deferido o requerimento. Moção nº
020/2018 de autoria da vereadora Jaciara Teixeira, que solicita que seja consignado:
VOTO DE CONGRATULAÇÃO à Senhora OTALINA ELER, pela passagem do „Dia
do Gari‟, comemorado no dia 16 de maio. DIVERSOS: Leitura do Expediente
OFÍCIO DPES/COORDENAÇÃO/NÚCLEO/SÃO MATEUS /Nº 016/2018, da
Defensoria Pública, que através do Defensor Público Coordenador Bruno Pereira
Nascimento, convidar o Presidente da Câmara e os demais Vereadores para
participarem da Audiência Pública a ser realizada no dia 25/05/2018, a partir das
13:00hs, no auditório principal do SESC de São Mateus. Tendo os seguintes
objetivos: I – Debater a precarização e sucateamento do Sistema Único de Saúde
(SUS); II – Debater o excessivo atraso na realização de exames, consultas e
cirurgias agendadas; III – Proceder a oitiva dos cidadãos usuários do SUS a cerca
da violação do direito constitucional à saúde, decorrente da longa fila de espera para
a realização de exames, consulta e cirurgias agendados; IV – Apresentar as
medidas judiciais adotadas pela Defensoria Publica na Ação Civil Pública nº
0007951-36.2017.8.08.0047, que determinou os prazos de 60, 120, 180 e 240 dias
para realização de todos os exames, consultas e cirurgias agendados perante o
SUS. Leitura do Expediente convite da Coordenadoria Estadual da Mulher em
Situação de Violência Doméstica e Familiar – COMVIDES, tem a honra de convidar
a Câmara Municipal para participar da Solenidade de Abertura do Mutirão do
Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha, no dia 04 de Junho de 2018 às 8hs, na
Av. João XXIII, nº 1544, Boa Vista (Quartel da Polícia Militar). Após o encerramento
da leitura o Sr. presidente fez a leitura do oficio, assinado por todos o vereadores
que solicitam que seja incluída na Ordem do Dia da Sessão Ordinária para votação
de imediato o Projeto de Lei nº 020/2018, que “Autoriza o Pode Executivo do
Município a custear despesa de alimentação e moradia aos médicos participantes do
programa mais médicos, em efeito exercício no âmbito da secretaria municipal de
saúde e da outras providências, do poder executivo, sendo deferido o pedido pelo
Sr. presidente. Ato continuo Sr. presidente suspendeu a sessão por tempo
indeterminado, para que as comissões pertinentes dessem o parecer ao projeto ora
citado. Reaberto os trabalhos os trabalho os Sr. presidente verificando o quórum
legal , dando prosseguimento aos trabalho passando para
o: GRANDE
EXPEDIENTE: Após o senhor presidente concedeu a palavra para a vereadora
Jaciara Teixeira: que após cumprimentar a todos, fez uma observação do convite
que terá como debate a precarização e sucateamento do sistema único de saúde
SUS, e disse que espera que falem nesse debate sobre a emenda que foi a
constituição para reduzir gastos nas saúde, pois disse que esse é um dos principais
motivos par sucatear ainda mais o SUS. Após fez menção sobre uma matéria que
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saiu no jornal a respeito da câmara de vereadores da cidade de Vitória, onde um
vereador criou um projeto escola sem partido, sendo o mesmo aprovado na
Comissão de Constituição e Justiça, o que para a mesma é um absurdo pois o que a
escola se partido oferece é totalmente contrário a Constituição e a LDB, que defende
uma educação libertaria, disse que é uma educação que cria pessoas criticas, após
mesma deixou seu repúdio para essa Comissão de Constituição e Justiça,
encerrando assim a sua fala. Com a palavra o vereador Francisco Amaro, que após
cumprimentar a todos, agradeceu, a rádio Kairos e ao portal SBN, pois deram
notoriedade ao seu requerimento, onde o mesmo solicitava que a empresa Escelsa
EDP viesse estar fornecendo postos para que população pudesse estar efetuando
os pagamentos de suas contas de energia, e através de algumas conversas com
pessoas do Procon juntamente com alguns representantes da Escelsa, e após
algumas notificações do Procon, a empresa disponibilizou alguns pontos para se
efetuar os pagamentos, após o mesmo informou os pontos fornecido pela mesma,
encerrando assim a sua fala. Com a palavra o vereador Doda Mendonça, que após
cumprimentar a todos, falou sobre o projeto de concessão do SAAE, e solicitou que
o senhor presidente aprove ou não, mas que não fique nesse impasse. Com a
palavra o Sr. presidente, que informou que ele não tem como responsabilidade
escolher ou não decidir, pois esse projeto se encontra nas Comissões, tendo que a
comissão resolver. Então o vereador Doda Mendonça pediu para que os nobres
pares tentem adiantar este projeto para que se possa dar seguimento, para tentar
solucionar os problemas causados pela falta da água, após pede desculpas ao
senhor presidente, pois não foi sua intenção atribuir esse atraso ao mesmo, após
agradeceu a oportunidade. Com a palavra o vereador Paulo Chagas, que após
cumprimentar a todos, falou que é preciso exercitar o profissionalismo no exercício
do poder, porque os analfabetos políticos continuam exercitando no poder, não
analfabetos em si, mas analfabetos no exercício de seu poder, quando tiram da
educação, que é formar ao homem para vida, para um mundo melhor para se
construir uma sociedade mais justa, citou sobre a apresentação do representante
dos lar dos velhinho, que ocorreu nesta Casa esta semana, onde foi dito, estarem
com suas contas no vermelho, e o mesmo disse que a responsabilidade de cuidar
dessas pessoas idosas é de suas famílias, após o Estado, e disse que a educação
da mesma forma, e a politica precisa ser estuda de dentro e fora da escola, após
disse que a politica social é a grande essência, e se não se estudar politica,
associativismo dentro das escolas, e o cooperativismo estaremos todos longe e uma
nova sociedade, pois só assim poderemos todos ser melhores em um futuro bem
próximo. Encerrando assim a sua fala. Ato continuo o Sr. presidente passou para:
ORDEM DO DIA: Sugerindo que as indicações fossem votadas em blocos, sendo
aprovada a solicitação. Logo após o Sr. Presidente submeteu em DISCUSSÃO:
Indicações nºs 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330,
331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339/2018. Em DISCUSSÃO: com a palavra

119

a vereador Jaciara Teixeira, que após pedir dispensa das formalidades, falou sobre
a importância de suas indicações, falou sobre a indicação de nº 330/2018, de forma
que se faça cumprir a Lei nº282/2003 que institui o programa de atendimento a
mulher chefe de família desemprega. Para que essas mulheres possam novamente
ingressar no mercado de trabalho. Após falou sobre a indicação 331/2018, que se
refere ao Ceim, a mesma disse que atrás do Ceim a um lote que tem aranha,
escorpiões, a mesma solicitou a limpeza desta área, para que as crianças não
venham ser atingidas. Pedindo o voto dos senhores vereadores. Com a palavra o
vereador Francisco Amaro, que após pedir dispensa das formalidades, falou sobre
suas indicações, fez menção a sua indicação de nº 329/2018 sobre o perigoso
trecho que liga ao bairro Seac, perigo tanto para pedestre, quanto para ciclista, pois
não a iluminação, de forma que ate mesmo com faróis de carro fica difícil ter
visibilidade, pois ao fazer o cruzamento não se sabe com precisão se o carro que
estiver vindo esta perto ou longe. Após o mesmo falou sobre a indicação de
nº328/2018, que solicita o alargamento da ponte sobre o Rio Cricaré, pois já houve
casos de acidente, como carros que caíram dentro do rio, entre ciclistas, pois os
ciclistas encontram muitas dificuldades em transitar pela mesma. Encerrando assim
a sua fala. Com a palavra o vereador Aquiles Moreira, que após pedir dispensa das
formalidades, falou sobre sua indicação de nº 322/2018, que solicita a contratação
de médicos pneumologistas para referencia no programa de tuberculose,
trabalhando 4hs semanais, pois somente neste ano houve 24 (vinte e quatro) casos
de tuberculose. Após pediu para que os nobres pares votem favoráveis. Com a
palavra o vereador Paulo Chaga, que começou a sua fala falando sobre a
importância de suas indicações, falou sobre a implantação do projeto oportunidades
no Município de São Mateus, de Ciência e Tecnologia, de forma que virá oferecer no
mercado pessoas melhores preparadas, falou que São Mateus tem um grande
avanço de desemprego, e caso venha o porto teremos muitas pessoas preparadas.
Falou que caso não seja assim terão que contratar técnicos de fora, como em outros
cursos que iram melhorar a receita de muitas famílias. Após pediu para que os
nobres pares votem favoráveis. Com a palavra o vereador Jorge Recla, que após
cumprimentar a todos, falou sobre a importância de suas indicações, fez menção
sobre o Patrolamento, solicitado devido as fortes chuvas recentes, de forma que a
população vem encontrando determinadas dificuldades. Encerrando assim a sua
fala. Com a palavra o vareador Doda Mendonça, que após pedir dispensa das
formalidades, falou sobre suas indicações, e a importância das mesmas, pois devido
as fortes chuvas as vias de acesso vêm necessitando de Patrolamento, após pediu
para que os nobres pares votem favoráveis. Após o senhor presidente submeteu as
indicações em VOTAÇÃO: Aprovadas por unanimidade as indicações de nº s 318 a
339/2018. REQUERIMENTO nº 047/2017 de autoria do vereador Jorge Recla, que
solicita: Que o poder executivo envie a esta Casa de Leis as seguintes informações:
Quais os valores arrecadados nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio
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do corrente ano; qual o valor utilizado pela atual gestão com de pagamento dos
servidores do município de São Mateus, no período de janeiro maio do corrente ano;
qual o percentual da despesa com o pessoal em relação à receita corrente liquida do
município, no período de janeiro a maio do corrente ano. Em DISCUSSÃO: Em
VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Moção nº 020/2018 de autoria da
vereadora Jaciara Teixeira, que solicita que seja consignado: VOTO DE
CONGRATULAÇÃO à Senhora OTALINA ELER, pela passagem do „Dia do Gari‟,
comemorado no dia 16 de maio. Em DISCUSSÃO: Com a palavra a vereadora
Jaciara Teixeira, que após pedir dispensa das formalidades, teceu comentário sobre
a senhora Otalina Eler, e sobre a importância de seus trabalhos prestados. Após
narrou um pouco da historia da senhora Otalina, desde o inicio de sua contratação
até os dias atuais. Após explicou a origem do nome Garí. Encerrando assim a sua
fala. Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 020/2018, que
“Autoriza o Pode Executivo do Município a custear despesa de alimentação e
moradia aos médicos participantes do programa mais médicos, em efeito exercício
no âmbito da secretaria municipal de saúde e da outras providências, do poder
executivo. Em DISCUSSÃO: Com a palavra o vereador Francisco Amaro, que após
pedir dispensa das formalidades, falou sobre a importância deste projeto, pois a uma
grande dificuldade para prestar serviço para a população do interior, pois muitos
médicos não aceitam ir para áreas rurais por dificuldades de acesso, gastos, e tendo
alimentação, contribuição com aluguel para os que ainda não possuem residência ,
transporte adequado para estar levando estes médicos, poderão oferecer um serviço
se qualidade para a população rural, pois a maior dificuldade esta na contratação
dos mesmo. Após pediu para que os nobres pares votem favoráveis. Em VOTAÇÃO:
Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente
declarou
encerrada
a
presente
Sessão,
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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