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Ata nº 009/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 03 (três) dias do mês de abril 
de 2018 (dois mil e dezoito), às 18:00 (dezoito) horas. Reuniu-se na Câmara 
Municipal de Vereadores de São Mateus - Estado do Espírito Santo, sob a 
Presidência do Vereador Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, e Secretariado pelo 
Vereador Sr. Ajalírio Caldeira Varges. Ato contínuo, o Presidente faz a abertura 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 Moreira, Carlos Alberto, Francisco Amaro, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, 
Jorge Recla, Doda Mendonça, Jozail Fugulim e Paulo Chagas. Assim constatado, o. 
Ato contínuo, o Sr. Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que procedesse a 
leitura dos expedientes enviados a esta Casa de Leis. PODER EXECUTIVO: Leitura 
do expediente OF/PMSM/SME N°511/2018, protocolizado sob o n°376/2018, da 
Secretaria Municipal de Educação de São Mateus, que encaminha Resposta da 
Indicação nº 113/2018, de autoria do Vereador: Francisco Amaro de Alencar 
Oliveira. Leitura do expediente OF/PMSM/SMDS N°123/2018, protocolizado sob o 
n°345/2018, da Secretaria Municipal de Defesa Social de São Mateus, que 
encaminha Resposta da Indicação nº 120/2018, de autoria do Vereador: Jozail do 
Bombeiro. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB Nº112/2018, protocolizado sob 
o nº 395/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta de 
Indicação nºs 101, 122, 124 à 145/2018, de autoria dos Vereadores: Ajalirio 
Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda Mendonça, Francisco 
Amaro de Alencar Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jozail do Bombeiro, Jorge 
Recla e Paulo Chagas. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°114/2018, 
protocolizado sob o n°394/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha Resposta ao Requerimento nº 009/2018, de autoria da Vereadora: 
Jaciara Teixeira. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N°115/2018, 
protocolizado sob o n°402/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha Resposta ao Requerimento nº 014/2018, de autoria dos Vereadores: 
Ajalirio Caldeira, Carlos Alberto, Jaciara Teixeira. Leitura do expediente 
OF/PMSM/FMAS N°311/2018, protocolizado sob o n°407/2018, da Secretaria 
Municipal de Assistência Social de São Mateus, que encaminha Resposta da 
Indicação nº 919/2017, de autoria do Vereador: Paulo Chagas. PODER 
LEGISLATIVO: PROPOSIÇÕES: Indicações nº 168 e 169/2018 de autoria do 
vereador Sr. Ajalírio Caldeira, que solicita: Patrolamento da estrada de acesso à 
Comunidade Santo Antônio (iniciando no km 28 da Rodovia BR 381) e Aquisição de 
caminhão limpa fossa com equipamentos, para atender a região dos quilômetros e 
sede do município, cujas residências não possuem rede coletora de esgoto. 
Indicações nºs 170 e 171/2018 de autoria do vereador Sr. Antônio Luiz Cardoso, 
que solicita: Capina e limpeza, bem como reparo das ladeiras situadas no Bairro 
Cacique e Reparo do calçamento da Rua Mateus Lindolfo (ladeira Cricaré), situada 
no Bairro Boa Vista. Indicações nº 172 e 173/2018 de autoria do vereador Sr. 
Aquiles Moreira, que solicita: Implantação de unidade de atendimento móvel de 
urgência - SAMU no Município de São Mateus e Manutenção da rede de esgoto das 
Ruas João Berto (Rua 12) e Otílio Pereira (Rua 20), situadas no Bairro Bonsucesso. 
Indicações nº 174 e 175/2018 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto Gomes 
Alves, que solicita: Capina e limpeza das Ruas e Avenidas do Bairro Novo Horizonte 
e Limpeza da Praça José Passos, situada no Bairro Pedra D’água. Indicações nº 
176 e 177/2018 de autoria do vereador Sr. Doda Mendonça, que solicita: Capina e 
Limpeza das Ruas do Bairro San Remo e Ampliação e reforma do prédio da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental, Anedina Almeida Santos, situada na Comunidade 
Nova Lima, Distrito de Itauninhas. Indicações nº 178 e 179/2018 de autoria da Sr. 
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Vereador Amaro de Alencar, que solicita: Reparo dos buracos ou recapeamento 
asfáltico da Rua Amazonas, preferencialmente na ladeira de acesso ao Bairro Vila 
Verde, e Instalação de telhado no pátio da EMEF “Roseli Pires Clemente”, situada 
no Bairro Seac. Indicações nº 180 e 181/2018 de autoria do Sra. vereadora Jaciara 
Teixera, que solicita: Construção de rede de drenagem pluvial da Rua 2 que liga o 
Bairro Bonsucesso I ao Bairro Vitória e Reforma da biquinha localizada no Bairro 
Cricaré. Indicações nº 182 e 183/2018, de autoria do Sr. vereador Jerri Pereira, que 
solicita: Calçamento (aproximadamente 500 metros) da Rua principal da 
Comunidade Campo Grande, em frente ao Centro de Vivência e Aquisição de área 
de terra, na Sede do Município de São Mateus, para construção de cemitério 
público. Indicações nº 184 e 185/2018, de autoria do Sr. Vereador Jorge Recla, que 
solicita: Calçamento da Rua Acácio de Oliveira Campos, situada no Bairro Colina e 
Calçamento da Rua Boa Vista situada no Bairro Aroeira. Indicações nº 186 e 
187/2018, de autoria do Sr. Vereador Jozail do Bombeiro, que solicita: Reforma do 
prédio da Unidade de Saúde situada na Comunidade Paulista e iluminação Pública 
da 4ª quadra da Rua Plínio Boroto (antiga Rua 22), lado sul, no Bairro Guriri. 
Indicações nº 188 e 189/2018, de autoria do Sr. Paulo Chagas que solicita: 
Construção de galeria ou rede de drenagem pluvial na EMEIEF – Escola Municipal 
de Educação Infantil e Ensino Fundamental Zumbi dos Palmares e Sinalização de 
trânsito com pintura de faixas, instalação de placas e construção de redutor de 
velocidade na Avenida Amocim Leite e Rua do Cemitério (situada na lateral da 
Escola Master), no Bairro Aviação. Requerimento n° 029/2018, de autoria do Sr. 
Vereador Jerri Perreira que solicita: Realização do Festival do Camarão de Campo 
Grande, de acordo com a Lei nº 1647/2017 – “Estima a receita e fixa a despesa do 
município de São Mateus, para o exercício financeiro de 2018”. (A Sra Vereadora 
Jaciara Texeira, solicita incluir um Requerimento, que a prefeitura encaminhe uma 
copia referente ao reajuste da passagem do transporte coletivo como estabelece a 
lei orgânica e a cláusula 16.3 do contrato 37/2016.) Em ato continuo, o Sr. 
Presidente fez leitura do convite, a pedido do Vereador Amaro, onde o Governo do 
Estado por meio das secretarias de transportes de obras públicas-SETOP e 
departamento de estradas e rodagem e Br, convida para assinatura de ordem de 
serviço para as obras de implantação e pavimentação do trecho es-315 entre São 
Mateus e patrimônio do Diló para conclusão da pavimentação do trecho, entre 
patrimônio do Diló e boa esperança. Que será no dia 06 (seis) de abril na sexta-feira 
ás 10:00 horas no bairro Litorâneo. E ainda o convite da Associação de agricultura 
forte presidente e a UFES, convida para participar do evento Tecnologia e 
Aplicações de Defensivos Agrícolas dia de campo e ciclo de palestras, a ser 
realizada no dia 05 (cinco) de Abril de 2018 ás 19:00 (dezenove) horas no Ceunes. 
GRANDE EXPEDIENTE: Ato contínuo, o Sr. Presidente convida o Sr.  Secretario da 
Saúde para discussão com os demais vereadores, dando a palavra ao Sr. Secretário 
da saúde que inicia a fala abordando sua agenda, onde esteve em Vitória na tarde 
do dia anterior com o vice governador e o Prefeito, e com presença do sub 
secretário, e secretário de estado, tratando algumas indicações que chegaram até 
eles, como o SAMU, Rede Cuidar, UPA e outras agendas.  Que ao tratar-se da 
Rede Cuidar, que começará a funcionar em São Mateus, a rede terá uma ponte e 
uma fonte de apoio dentro do município, onde o espaço cedido para o atendimento 
do CRE funcionará, para atender 50% (cinquenta por cento) da população da rede, 
ou seja, São Mateus, Pedro Canário, Jaguaré e conceição da Barra virão para São 
Mateus para contemplar dos serviços. A definição acontecerá na próxima segunda 
dia 09 (nove), convidando os vereadores a estarem presentes no dia para prestar 
esclarecimentos do funcionamento dos serviços. Onde foi lembrado que na época 
que foi contemplado com esses serviços, não se chegou a detalhar os prejuízos que 
levariam ao deslocar a população para outra unidade, onde que 40 %( quarenta por 
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cento) da unidade dos 14 municípios, eram mateenses. Na época, o município fez o 
contrato, disponibilizou o transporte, e ao colocar o transporte para andar ate Nova 
Venécia de quarenta e quatro vagas iam apenas 12 (doze), 15 (quinze) pessoas a 8 
(oito) pessoas, pois eles diziam que tinham o serviço no quintal e teriam que ir para 
Nova Venécia fazer o atendimento. Então começaram a perceber que dentro desse 
volume começaram a ter dificuldade, sabendo que o modelo de gestão era diferente, 
e por isso é necessário resgatar esse processo. Conseguiram com muito debate, 
com muita conversa, com muito alinhado tratar com o estado, e na concepção deles 
a Rede Cuidar vem para o município como benefício para todos, por que começam a 
funcionar aqui. Eles esperam alguma representatividade já na segunda-feira, onde 
irão começar a alinhar, para que vocês comecem a participar conosco.  Ato 
continuo, o Sr. Presidente tomou a palavra abordando o ponto, sendo lembrado que 
esse assunto foi no governo de Paulo Hartung, onde o mesmo tirou da cidade de 
São Mateus e levou para o município de Nova Venécia, com intuito politíco entre o 
deputado Freitas, prejudicando uma cidade grande como a de São Mateus. Onde 
fez um dês serviço na cidade, lembrando que a ordem de serviço do asfalto da 
próxima sexta-feira, era na verdade para ter continuado em 2014 (dois mil e 
quatorze) e não fez, mas parabeniza a luta, que quando vier acontecer receberão os 
elogios necessários. E que venha acontecer, pois é uma injustiça o que estava 
fazendo com o município. A palavra retorna ao Sr. Secretario da Saúde, abordando 
quanto era o custeio do trabalho de deslocar o veículo para Nova Venécia, 
aproximadamente de R$1000,00 (mil reais), e esclarece que se mandasse todos os 
dias um veiculo onde o contrato era de km rodados, de 22 (vinte e dois) dias, mas o 
custeio era imenso. Então começaram a tratar de modo diferente, pois a população 
não estava aderindo aquele trabalho, que estava sendo ofertado. Contando com a 
participação para o andamento dos serviços no município de São Mateus. Sendo 
observado que o serviço não sairá de Nova Venécia para São Mateus, mas que aqui 
em São Mateus terá uma ponta de serviço, o que seria isso? A linha de cuidado do 
atendimento crônico funcionará lá em Nova Venécia, todo o serviço de consulta 
ambulatorial, exame, imagem e diagnóstico foi trazido para a população desses 
quatro municípios para cá, por que foi feito um levantamento por nós junto com 
alguns outros secretários e também prefeitos desses municípios, trazendo a 
inviabilidade do custeio que aumentou para eles nesse momento. A unidade da 
Rede cuidar funcionará em Nova Venécia, mas, para nós dentro desse volume, ela 
não estava cabendo, pois estavam tendo um prejuízos e uma não adesão dentro 
desse serviço, então ela tendo lá e teremos aqui, não havendo desligamentos, 
começando a expandir os serviços para cá. Ato contínuo o Sr. Presidente tomou a 
palavra dizendo que o que antes era aqui no nosso município, agora é em Nova 
Venécia, extensiva de São Mateus. Ato continuo ao Secretario da saúde que 
enfatiza que antes funcionava o CRER, era muito ruim, tinha ciência do 
funcionamento do CRER, que agora funcionará com um modelo diferente, um 
serviço diferente pela REDE CUIDAR para cá, funcionando como extensão, mas 
perseguir com a unidade em São Mateus. Ato contínuo ao Sr. Presidente que 
enfatiza que o atual sub Secretário do Estado de Saúde hoje, era um dos diretores 
do CRER, para saber que a nossa saúde não se sabe se está bem ou se está mal. 
Ato continuo ao Sr. Secretário retorna com a palavra, abordando que estão 
mudando o modelo alterando e construindo um modelo novo, para fazer diferente e 
fazer melhor. E ainda dentro das pautas tratadas, foi levada a necessidade da 
abertura da UPA, com a viabilidade de abrir para bem próximo, tendo condições de 
abrir já, porém o que foi tratado com o estado foi exatamente a necessidade do 
modelo de serviço, onde a UPA construída com modalidade do tipo 3, que no início 
foi feita para atendar toda região, só que São Mateus sempre foi prejudicado 
referente ao serviço de saúde, porque sempre precisou custear e beneficiar 
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municípios próximos, tratando de falta de medicamentos, sendo qualquer paciente 
que sai do Roberto Silvares ou unidade privada pode ir na Nossa Farmácia e pegar 
medicamentos podendo ser de qualquer município e estados como Minas Gerais e 
Bahia, precisando mudar esse processo. Passando a abertura do tipo 3, com o 
custeio de repasse do Ministério que não condiz com a nossa necessidade 
atendendo a toda região. Desde ano passando nós perseguimos isso com o 
Ministério da Saúde e conseguimos alterar a modalidade de abertura, abre-se uma 
UPA de modalidade do tipo 1, e são atendimentos sensíveis a atenção básica 1. Por 
que a 1? Por que a 1, fazemos a classificação dentro do risco do paciente azul, o 
paciente verde, e não trazemos a viabilidade de extensão para região. A tipo 2 e a 
tipo 3 já precisa ampliar o serviço para outros municípios sem ter perspectiva de 
receita. Ato contínuo ao Sr. Presidente que pergunta, se o tipo de UPA não seria 
pelo número de habitantes. Ato continuo ao Sr. Secretario da Saúde, que continua a 
fala, que diz que na verdade ela é pelo quantidade de habitantes em função de 
varias UPAs a nível de Brasil não estarem abrindo e a cidade perder o prédio, 
inviabilizado o uso. Conseguiram junto ao ministério para abrir do tipo 1, o que seria 
a tipo 1, somente atendimento para a população mateense, que terá um perfil 
específico somente para a população de São Mateus, e ao tratar com o estado veio 
uma preocupação em cuidar da nossa população e trazer um esvaziamento ao 
Hospital Roberto Silvares. Sendo demostrado que eles precisariam desse 
atendimento, dentro da responsabilidade, dentro da nossa UPA, e ficaram de 
apresentar uma proposta na próxima quinta feira para definição do que será 
recebido, prazo dado pelo prefeito, e se não vier, abriremos a UPA imediatamente. 
Então estamos aguardando a proposta do Estado por que, dentro do volume do 
Roberto Silvares aproximadamente 40% é dessa população que a nossa UPA 
consegue atender. Assumindo a responsabilidade, vamos aguardar essa 
participação do Estado, e se eles poderão ajudar. Inicialmente a conversa da UPA 
seria o município entregar para o Estado, e ele assumem. Porém não vamos 
entregar, por que essa habilitação a gente consegue receber R$ 170 000,00 ( cento 
e setenta mil reais ) por mês sendo que nós já temos um custeio de manutenção do 
nosso PA de funcionamento, aproximadamente de R$ 300 000,00 (trezentos mil 
reais) / por mês e nós conseguiremos fazer um serviço diferente melhor com a 
perspectiva de ainda não ter o custeio ampliado para nossa população. Lembrando 
que serão somente causas sensíveis básicas, não fazendo internações, se caso 
necessário com curta duração de oito horas a vinte e quatro horas, se necessário de 
mais tempo será encaminhado ao Hospital Roberto silvares, como é em outros 
lugares de atendimento médico. Ato continuo ao Sr. Presidente, que pede para 
esclarecer uma dúvida a respeito do porquê pintaram novamente o prédio da UPA, 
de quem foi a determinação da mudança se não havia problema na pintura, se foi do 
prefeito, ou dele, ou do Secretario de obras, que não reside em São Mateus.  Ato 
continuo ao Sr. Secretario da Saúde que responde a pergunta, dizendo que foi 
necessário fazer algumas reformas, onde a sala de raio-x foi preciso ser 
praticamente colocada ao chão, e vários espaços estavam totalmente 
comprometidos pela empresa, sendo feita uma notificação a ARCEL, que a mesma 
fez toda a reforma porque o prédio que se mantém após a entrega inicial no ano de 
2016, tinha cinco anos na garantia,  e tiveram algumas falhas na área externa, então 
por uma  necessidade, viabilizou-se para um processo de construção do modelo e 
serviço na saúde daquilo que contratamos, fizemos a pintura e remodelamos a 
unidade. Onde houve um custeio exagerado ou a não exagerado nem tão pouco 
desperdiçado, mas precisava fazer o reparo. Como já tinham as tintas, sendo 
observado que as unidades do Seac e de Guriri já tinham sido pintados dessa 
maneira, e com isso foi aproveitado o volume de tintas que já tinham e fizeram a 
pintura. Não sendo por capricho e sim por necessidade, tanto que algumas paredes 
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irão manter-se da mesma maneira. Continuo ao Sr. Presidente, que solicita para 
abrir um espaço para esclarecer algumas dúvidas dos vereadores, dando a palavra 
ao Sr. Vereador Jozail do Bombeiro, que inicia sua fala com perguntas a respeito de 
reclamações da clínica de fisioterapia sobre o local, a falta de remédios na farmácia, 
e abandono de equipamentos na unidade do bairro Seac, e a unidade do bairro 
Santo Antônio devido a demanda muito grande, como anda o atendimento. Ato 
continuo ao Sr. Secretário da saúde que respondeu a respeito do fisioterapia, pois a 
fisioterapia que o município tende a oferecer, é a fisioterapia básica, porém o 
município tem uma demanda grande, não tem capacidade de resolver esses 
problemas crônicos, sendo que o município tem a de atender uma fisioterapia de 
prevenção, vinculada ao básico, não tendo condições de atender a receita para 
executar esse serviço, e o custo para manter é muito. E para resolver esse problema 
por meio de compra de serviços com clínicas privadas e com faculdades que irão 
abrir o curso de fisioterapia, terceirizando esse serviço pela tabela SUS. A respeito 
do atendimento médico a unidade do posto de Santo Antônio começará no dia 
seguinte. Ato continuo a Sra. Vereadora Jaciara que pergunta a respeito do motivo 
da falta de medicamentos como anticoncepcional, reclama da demora do 
atendimento da AMA para simples atendimento, sendo que a US3 fazia esse 
serviço, porém agora é todo feito somente pelo AMA, e o deslocamento da 
população do bairro Seac e a Nova Era para a unidade do Santo Antônio durante o 
período da reforma e o processo seletivo para Agentes de Saúde, pois há falta no 
município. Ato contínuo ao Sr. Secretario da Saúde, que responde a respeito do 
atendimento feito no AMA, que o intuito da UPA é vincular a lotação desses 
pacientes, porém aguarda a resposta do prefeito e Estado para funcionamento da 
UPA. Com relação a falta do medicamentos procede a falta, porém foi feita a o 
pedido, entretanto com a demanda, houve uma falha que diz a respeito a demora da 
entrega dos medicamentos pelas empresas responsáveis. E sobre a reforma das 
unidades, a previsão é ser feita em todas, porém há um problema com o zelo da 
população. E com a unidade do Seac com a previsão da entrega marcada para o dia 
seguinte.  E a respeito do processo de Agentes de Saúde, onde já foi encaminhado 
o pedido, onde no final do primeiro semestre começará chamar os profissionais.  Ato 
contínuo ao Sr. Vereador Jorge Recla que pergunta a respeito da quantidade de 
ambulâncias locadas no município, e qual o valor/mês são pagas, e onde estão as 
ambulâncias antigas.  Ato continuo ao Sr. Secretário que responde dizendo que ao 
todo há dezenove ambulâncias, sendo onze rodando e oito paradas que estão em 
processo de leilão, sem condições de rodar. Ao todo têm três ambulâncias locadas, 
e o valor de cada locação de veiculo/ mês R$ 8700,00 (oito mil e setecentos reais). 
Enfatizando que o valor médio de locação de um veiculo desses é de R$ 13000,00 a 
R$ 14000,00 ou R$ 15000,00 sendo um veiculo novo, dentro da necessidade optar 
por um veiculo a diesel que tem um custeio menor. Sendo que todo veículo locado 
pela Secretaria da Saúde e nenhum é usado recurso próprio. Sendo tudo custeado 
por meio de recursos vinculados. Onde foi enfatizado que os veículos por meio de 
locação que trás mais benefício para o custeio do município, pois havendo algum 
problema a empresa já substitui imediatamente, e o município não gasta com troca 
de peça do veículo ou problemas oriundo devido ao degaste do próprio. Ato contínuo 
ao Sr. Vereador Doda, que cumprimenta a todos e pergunta a respeito de como tem 
sido feito a realizações de pedidos de cirurgia para pessoas que não tem condições 
e também ao ponto de apoio para pessoas que precisam ir para Vitória em busca de 
atendimento. Ato continuo ao Sr. Secretario da saúde que responde as perguntas a 
respeito das cirurgias e diz que o município tem dificuldade com relação ao assunto, 
e a falta recurso que estão em busca do de retornar junto com o Hospital 
Maternidade com esse tipo de atendimento. E em relação ao ponto de apoio, que 
tem como proposta com a criação de três pontos de apoio para encurtar o trajeto do 
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paciente a dificuldade ao acesso ao atendimento. Ato contínuo ao Sr. Presidente 
que pergunta sobre a questão de ambulâncias que fez serviços de levar pessoas em 
casamento e eventos próprios, e se houve punição aos funcionários que fizeram 
esse ato. Ato contínuo ao Sr. Secretário da Saúde que responde afirmando que 
houve essa viagem, que o carro foi em Vitória no sábado, em um dia que não era 
um dia de serviço buscar um paciente que havia recebido alta, ciência que ele teve. 
Esse carro foi como motorista Renato e juntamente com ele levava o coordenador 
Marcos para alinhar a demanda, porém ao chegar a Vitória tiveram informações que 
o Hospital havia suspendido a alta do tal paciente o que é comum alguns hospitais 
fazerem isso, onde o carro retornou somente com o motorista e o coordenador 
Marcos ficando em Vitória. Porém no domingo o carro de placa OQY 4080 com o 
motorista Edinere, que foi buscar paciente que estavam em alta para tratamento, 
que consta com informações do hospital, onde teve acesso as imagens que mostra 
apenas deixando paciente em suas residências, e que em momento algum o existiu 
autorização e participação para que levassem servidores públicos para festas, 
casamentou ou qualquer outro evento. Encerrando que não houve punição ainda, 
com nenhum servidor sobre o assunto e irão tomar as providencias cabíveis a 
respeito. Ato contínuo ao Sr. Presidente, que conclui que irá aguardar a comissão da 
secretaria da saúde para fazer uma avaliação e de acordo com a conclusão deles 
irão sentar junto aos vereadores para tomar as decisões finais ou até mesmo abrir 
um inquérito se for necessário. E finaliza agradecendo a participação do Secretario 
da saúde. Passando para a ORDEM DO DIA: Submeteu em discussão e votação: 
Indicações nºs 168, 170, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 e 189/2017. Em DISCUSSÃO: Com a palavra da 
Sr. Vereador Doda Mendonça, que após cumprimentar os demais pares e o público, 
teceu comentários sobre a Indicação nº 177/2018 sobre a construção de um novo 
prédio da escola de Nova Lima, pedindo a votação dos demais vereadores. Com a 
palavra da Sra. Vereadora Jaciara Teixeira, que após cumprimentar os demais pares 
e o público, teceu comentários sobre a Indicação nº 180/2018, dizendo que já foi 
feita, e pediu pela Indicação nº 181/2018 pedindo voto pela valorização dos pontos 
turísticos, com a reforma da Biquinha. Com a palavra da Sr. Vereador Jorge Recla, 
que pede licença as formalidades e inicia pela Indicação nº 184 e 185/2018 
destacando a dificuldade dos moradores em tempos secos e chuvosos por falta de 
calçamento, pedindo para os demais vereadores a votação. Com a palavra ao Sr. 
Vereador Paulo Chagas, que após cumprimentar os demais pares e o público, teceu 
comentários sobre as Indicações nº 188 e 189/2018 pela falta do serviço mal feito 
perto da escola do Zumbi dos Palmares, que atrapalha a chegada a escola, a 
importância de todos que têm acesso à escola, e pela sinalização próximo a escola 
Master por ser um tráfego constante para evitar acidentes graves pedindo a votação 
aos demais vereadores. Com a palavra ao Sr. Vereador Ajalírio, que após 
cumprimentar os demais pares e o público, teceu comentários sobre as Indicações 
nº 168 e 169/2018 pela importância dos patrolamentos das estradas, e a 
necessidade do serviço nos interiores do municípios que não tem o serviço de 
saneamento e esgoto as fosses encherem e não terem onde jogar os resíduos, que 
a prefeitura tome as devidas providências, pedindo a votação de todos. Em 
VOTAÇÃO: Aprovadas por unanimidade. Requerimento n° 029/2018, de autoria do 
Sr. Vereador Jerri Perreira. Em DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado por 
unanimidade. Em Turno Único Projeto de Lei Nº 035/2017 que “REVOGA A LEI 
429/2005 E DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE SÃO MATEUS E FUNDO 
MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”, do Poder Executivo, com Parecer Favorável da Comissão de 
Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Em DISCUSSÃO. 
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Em VOTAÇÃO. Aprovado por unanimidade. Em Turno Único Projeto de Lei Nº 
009/2018 que “AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR ESPECIAL 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Executivo, com Parecer Favorável da 
Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação e 
Comissão de Finanças, orçamento e Fiscalização. Em DISCUSSÃO: Em 
VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Em Turno Único Projeto de Lei Nº 
003/2018 que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DO BAIRRO PEDRA D’ÁGUA”, 
do Poder Legislativo, Autoria: Jozail do Bombeiro, com Parecer Favorável da 
Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. Em 
DISCUSSÃO: 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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