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Ata nº 022/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 19 (dezenove) dias do mês de 

junho 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 a Vereador Aquiles Moreira 

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° 021/2018. Sendo esta aprovada pelo Sr. Presidente. 

PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 261/2018, 

protocolizado sob o n°748/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 

encaminha Resposta ao OF/CMSM-ES/SL nº 064/2018, onde trata sobre a 

Prestação de Contas Anual relativas ao exercício financeiro 2017. Leitura do 

expediente OF/PMSM/SMGAB N° 300/2018, protocolizado sob o n° 857/2018, da 

Prefeitura Municipal de São Mateus, que encaminha a Lei n° 1.672/2018. Leitura da 

Lei n° 1.672/2018 que “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA AVENIDA PADRE 

ANGELO COMPRI NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO”. Leitura do expediente 

OF/PMSM/SMGAB N° 298/2018, protocolizado sob o n°858/2018, da Prefeitura 

Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta da Indicação nº 258 /2018, de 

autoria do Vereador: Aquiles. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 

283/2018, protocolizado sob o n°859/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, 

que encaminha Resposta das Indicações nºs 361 à 382/2018, de autoria dos 

Vereadores: Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto, Doda 

Mendonça, Francisco Amaro de Alencar, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla, 

Jozail do Bombeiro e Paulo Chagas. Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 

305/2018, protocolizado sob o n°875/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, 

que encaminha a Lei n° 1.673/2018. Leitura da Lei n° 1.673/2018 que “ALTERA O 

AT. 4º DA LEI MUNICIPAL 1.348, DATADA EM 02 DE MAIO DE 2014”. PODER 

LEGISLATIVO: Leitura da Lei nº 1664/2018 ao Projeto de Lei nº 011/2017 que 

“INSTITUI TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA DE GOVERNO NO MUNICÍPIO DE DÃO 

MATEUS/ES, DISPÕE SOBRE A FORMAÇÃO DE EQUIPE DE TRANSIÇÃO, 

DEFINE SEU FUNCIONAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder 

Legislativo, Autoria: Jorge Recla, Promulgada pela Mesa Diretora conforme o que 

determina o inciso XXVII do artigo 25 da Resolução nº 003/2009, datada de 

01/06/2009 – Regimento Interno. Leitura da Lei nº 1665/2018 ao Projeto de Lei nº 

013/2017 que “DENOMINA O CEIM, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

MUNICIPAL, CONHECIDO COMO ANDORINHAS, LOCALIZADO NO BAIRRO 



144 
 

CACIQUE, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES”, do Poder Legislativo, 

Autoria: Jerri Pereira e Antônio Luiz Cardoso, Promulgada pela Mesa Diretora 

conforme o que determina o inciso XXVII do artigo 25 da Resolução nº 003/2009, 

datada de 01/06/2009 – Regimento Leitura da Lei nº 1666/2018 ao Projeto de Lei nº 

016/2017 que “DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA DE ADOAÇÃO 

PRAÇAS, ÁREAS PÚBLICAS DE ESPORTE, CULTURA E DE LAZER E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo, Autoria: Jaciara Teixeira, 

Promulgada pela Mesa Diretora conforme o que determina o inciso XXVII do artigo 

25 da Resolução nº 003/2009, datada de 01/06/2009 – Regimento. Câmara 

Municipal de São Mateus Estado do Espírito Santo. Leitura da Lei nº 1667/2018 ao 

Projeto de Lei nº 018/2017 que “AUTORIZA O EXECUTIVO A DETERMINAR 

TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE 

SÃO MATEUS, DEVERÃO FIXAR PLACA INFORMATIVA QUE DIVULGA O 

NÚMERO TELEFÔNICO DO CONSELHO TUTELAR E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo, Autoria: Paulo Chagas, Promulgada pela 

Mesa Diretora conforme o que determina o inciso XXVII do artigo 25 da Resolução 

nº 003/2009, datada de 01/06/2009 – Regimento. Leitura da Lei nº 1668/2018, ao 

Projeto de Lei nº 022/2017 Promulgada nesta Casa de Leis, que “DÁ A CONHECIDA 

LADEIRA DO BESOURO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, A 

DENOMINAÇÃO DE “LADEIRA MANOEL CARDOS LIMA”, do Poder Legislativo, 

Autoria: Antônio Luiz Cardoso, Promulgada pela Mesa Diretora conforme o que 

determina o inciso XXVII do artigo 25 da Resolução nº 003/2009, datada de 

01/06/2009 – Regimento. Leitura da Lei nº 1669/2018, ao Projeto de Lei nº 025/2017 

Promulgada nesta Casa de Leis, que “DÀ DENOMINAÇÃO A RUA PROJETADA 40 

NO LOTEAMENTO PRAIA DE GURIRI, SITUADA NO BAIRRO DE GURIRI”, do 

Poder Legislativo, Autoria: Jozail do Bombeiro, Promulgada pela Mesa Diretora 

conforme o que determina o inciso XXVII do artigo 25 da Resolução nº 003/2009, 

datada de 01/06/2009 – Regimento. Leitura da Lei nº 1670/2018, ao Projeto de Lei 

nº 051/2017 Promulgada nesta Casa de Leis, 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, 

Promulgada pela Mesa Diretora conforme o que determina o inciso XXVII do artigo 

25 da Resolução nº 003/2009, datada de 01/06/2009 – Regimento. Leitura da Lei nº 

1671/2018, ao Projeto de Lei nº 055/2017 Promulgada nesta Casa de Leis, que 

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO DIA MUNICIPAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA NO 

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder 

Legislativo, Autoria: Jaciara Teixeira, Promulgada pela Mesa Diretora conforme o 
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que determina o inciso XXVII do artigo 25 da Resolução nº 003/2009, datada de 

01/06/2009 – Regimento. Leitura do expediente OF. CMSM/SF Nº 096/2018, 

protocolizado sob nº 883/2018, onde a Secretaria de Finanças da Câmara de São 

Mateus encaminha Prestação de Contas, contendo: Notas de Movimentos 

Financeiros: Variação Patrimonial Aumentativa, referente ao repasse recebido no 

mês de maio de 2018, Variação Patrimonial Diminutiva, referente à devolução 

efetuada no mês de maio de 2018, relatórios de pagamentos e balancetes analíticos 

da despesa orçamentária.  Indicações nºs 405 e 406/2018 de autoria do vereador 

Sr. Ajalírio Caldeira, que solicita: Ampliação e reforma do prédio da unidade de 

saúde da Comunidade Vila Nova Aymorés – Km 35, Distrito de Nestor Gomes. E 

Calçamento da Rua da Igreja Presbiteriana, situada Nestor Gomes – Km 41. 

Indicações nºs 407 e 408/2018 de autoria do vereador Sr. Antônio Luis Cardoso, 

que solicita: Pavimentação da Rua Salvador Sá Freire Dutra, situada no Bairro 

Residencial Park Washington. E Capina e limpeza periódica do Sítio Histórico Porto 

de São Mateus. Indicações nºs 409 e 410/2018 de autoria do vereador Sr. Aquiles 

Moreira, que solicita: Instalação de placas indicativas nas esquinas das ruas e 

Avenidas do Bairro Bonsucesso, contendo o nome e o respectivo CEP. E 

Construção de escadaria na Rua Josias da Silva, entre os Bairros Bonsucesso I e II. 

Indicações nºs 411 e 412/2018 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto Gomes 

Alves, que solicita: Patrolamento da Rua Elisa Maria Dittz de Abreu Costa, no Bairro 

Guriri. E Sinalização com instalação de placa de regulamentação (siga em frente ou 

à direita) no entroncamento da Rua Coronel Constantino Cunha com a travessa 

João Figueiredo, atrás da Igreja São Benedito, no centro da cidade. Indicação nºs 

413 e 414/2018 de autoria do vereador Sr. Doda Mendonça, que solicita: Poda das 

árvores situadas na Rua Ernandes Rufino, no Bairro Pedra D’água, inclusive em 

torno da praça. E Elaboração de projeto para construção de praça no terreno 

localizado ao lado da Unidade de Saúde, no Bairro Vila Nova. Indicações nºs 415 e 

416/2018, de autoria do Sr. Francisco Amaro, que solicita: Implantação de Hortões 

Municipais no Bairro Guriri e na sede do Município. E Calçamento da Rua Mucurici, 

lado sul, no Bairro Guriri (Rua do CEIM André Orlandi Nardotto). Indicações nºs 417 

e 418/2018 de autoria da Srª. Vereadora Jaciara Teixeira, que solicita: Programação 

para realizar periodicamente a retirada da areia da Rodovia Othovarino Duarte 

Santos. E Instalação de traves e tabelas na quadra situada na Praça da Bíblia, no 

Bairro Ayrton Senna. Indicações nºs 419 e 420/2018 de autoria do Sr. vereador Jerri 

Pereira, que solicita: Substituição das lâmpadas queimadas dos postes situados na 

região de Nativo De Barra Nova. E Substituição das lâmpadas queimadas dos 

postes situados nas Comunidades Santa Leocádia, Buraco Quente e Santo Antônio. 

Indicações nºs 421 e 422/2018, de autoria do Sr. vereador Jorge Recla, que solicita: 

Regularização fundiária do Bairro Morada do Lago. E Regularização fundiária do 

Bairro Aroeira. Indicações nºs 423 e 424/2018, de autoria do Sr. Vereador Jozail 

Fugulim, que solicita: Reparo da rede de esgoto na Rua Vitória Rios, situada no 
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Bairro Santo Antônio. E Capina e limpeza das Ruas e Avenidas do Bairro 

Residencial Park Washington. Indicações nºs 425 e 426/2018, de autoria do Sr. 

Vereador Paulo Chagas, que solicita: Construção de redutor de velocidade e 

sinalização de trânsito pertinente na Rua Liberdade, no Bairro Sernamby (nas 

imediações do Skinas Bar). E Construção de praça com área de lazer e academia 

popular na comunidade Santo Antônio – km 28, Distrito de Nestor Gomes. Moção nº 

025/2018, de autoria do vereador Carlos Alberto, que solicita que seja consignado: 

VOTO DE PESAR aos familiares o Senhor ADEONES DE JESUS, em virtude do 

seu falecimento ocorrido no dia 03 de junho de 2018. DIVERSOS: Leitura do 

expediente, OFICIO n° 01382/2018-2, do Tribunal de Contas do Estado do Espirito 

santo, onde informa ao senhor Presidente da Câmara Municipal de São Mateus 

sobre o Processo TC 03977/2018-7 dando ciência da Prestação de Conta Anual de 

Prefeito – Exercício 2017 (origem. SGS-Secretaria – Geral das Sessões). Em ato 

continuo o Sr. presidente informou que no decorrer desta semana foi promulgada 

nove leis, que deveriam ter sido sancionadas pelo prefeito, e que no entanto esta 

Casa ainda com atraso e pela falta de informação, pois o executivo não repassa, 

publicou, e foi gasto o valor de quase 3.000,00 (três mil), ao jornal que cobrou o 

menor valor. Após o Sr. presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE: Com a 

palavra o vereador Francisco Amaro, que após cumprimentar a todo, abordou sobre 

dois assuntos, sendo um deles referente aos projetos dos Refis, que havia sido feito 

um entendimento para que fosse votado nesta neste dia, no entanto não foi possível 

estar na pauta, e disse que existe um empasse entre o jurídico, e que gostaria que 

pudesse deliberar e aprovar ou reprovar este projeto, e que em seu entendimento 

não seria necessário o parecer de tal forma, e que ele esta ali para seguir uma 

orientação jurídica, e o que foi passado é que existe alguns pontos, e que ainda não 

conseguiu se inteirar de como é  feito estes refis no Estado, e que como havia dito a  

vereadora Jaciara, seria viável ter um olhar simples, e não tão grave, sendo uma 

situação muito importante para o município, e que a população tem aguardado, 

deixando para pegar o carne do IPTU junto com as possíveis negociações, e que se 

possível incluir na ordem do dia, caso não seja essa que se possa na próxima 

sessão, e pediu para que os procuradores o possa lhe fornecer melhores instruções.  

Fazendo uso da palavra, ainda na fala do vereador Francisco Amaro o vereador 

Jozail do Bombeiro, que diz que á dois procuradores que relatam sobre este projeto, 

e que dentro deste projeto existem algumas discordâncias jurídicas, e que mesmo 

sendo esta uma de suas indicações no ano anterior, e que mesmo sendo ele o 

proponente desta indicação, tem a preocupação de não acompanhar um parecer 

jurídico, e também disse que não esta dependendo apenas do seu parecer, mas 

também do parecer da Comissão de Finanças, e que se for necessário à devolução 

do projeto para alguma alteração, onde não se houve o entendimento entre esta 

Casa, assim será. E que entende que será bom para o município, mas se tiver um 

parecer contrario estará votando contrário.  Voltando com a palavra o vereador 
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Francisco Amaro, falou sobre a região do Litorâneo, Jambeiro, Vilages, onde se tem 

uma unidade de saúde nova, que esta sendo feita uma pequena reforma, pois 

ficaram pendente algumas pequenas ações para serem feitas pela empresa que 

fazia a obra, como também ficou pendente um recurso para a empresa receber do 

município, o mesmo disse ter rentado fazer uma intervenção buscando o dono da 

empresa para que se fosse feito um entendimento e o município pudesse pagar 

esse debito a empresa mediante a mesma fazer uma reforma ou os acertos 

pendentes. E a prefeitura com recursos da secretaria de saúde esta fazendo essa 

reforma, para que se possa até ampliar devido a grande quantidade de moradores. 

E que a empresa Eco 101 aos seus olhos é uma empresa que faz de refém os 

usuários do estado do Espirito Santo, mas especificamente o município de São 

Mateus, pois é uma empresa que cobra um pedágio caro, e que não cumpre com 

seu contrato. Lesando aos contribuintes na cobrança do pedágio, e mediante a obra 

feita no bairro Litorâneo, (unidade de saúde), eles foram abordados por 

representantes da Eco, e no momento o prefeito se fazia presente, e os 

representantes queriam que o prefeito juntamente com o secretário de saúde 

assinassem um termo, onde suspendesse de imediato a realização da obra, com a 

alegação de que uma parte do terreno atingi uma parte que é de direito dos 

mesmos, eles alegam dez metros,  no entanto o vereador disse que se a empresa 

acha que iram parar uma obra como aquela e prejudicar toda uma comunidade, não 

exitaram em fechar a vias, queimar pneus, e a população se fará presente, pois o 

mesmo será o primeiro a convocar. Encerrando assim a sua fala. Com a palavra a 

vereadora Jaciara Teixeira, que após cumprimentar a todos, teceu comentário a 

respeito do projeto do Refis, e que a sugestão que a mesma deu, para esclarecer as 

duvidas é de chamar a prefeitura (quem elaborou a lei), porque a duvida esta nos 

valores que foram colocados, e que para esclarecer  nada melhor que sentarem e 

trocarem ideias. Após fez a leitura de um manifesto, feito pelo o ex-presidente Lula. 

Encerrando assim a sua fala. Com a palavra o vereador Jorge Recla, que após 

cumprimentar a todos, fez menção ao secretário de obra o Sr. Pigatti, que os tem 

recebido com a maior vontade, para solucionar os problemas do município. 

Deixando em publico o seu agradecimento. Após fez um pedido de socorro, ao 

Governo do Estado, pois disse que a cidade de São Mateus tem vivido momentos 

em que a população se encontra reféns da bandidagem, falou sobre fatos 

lamentáveis ocorrido na semana anterior a esta, e que quando se trata de bens 

materiais, se conquista novamente, mas e vida? Enato fez um apelo ao Governo do 

Estado, juntamente com o Secretario de segurança publica, pedindo para que 

socorra a cidade de São Mateus, como o Estado. Encerrando assim a sua fala. Com 

a palavra o vereador, Paulo Chagas que após cumprimentar a todos, teceu 

comentários sobre a BR 381, São Mateus X Nova Venécia, onde o mesmo já havia 

feito comentários a duas sessões passadas, onde o povo pede socorro, de forma 

que foi feito uma audiência com o governo, com o secretario, com o chefe do DR, 
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Deniti, e conseguiram encontrar uma solução, e que dentro de poucos dias terão 

uma visita, e que será resolvido, pois terá um procedimento, pois esta BR era 

Estadual e passou a ser Federal, e voltou novamente para o Estado, e que não 

terminou a tramitação documental, mas que serão tomadas providências rápidas, 

porque a sociedade reagiu. E que receberam uma visita dos engenheiros para que o 

mesmo dê uma posição. Menos radares e mais quebra molas. Após fez 

agradecimentos ao prefeito pelas solicitações atendidas. Teceu comentários sobre 

assuntos de governo, dizendo que muitas vezes quem esta no poder fica cego, pois 

necessita de uma reforma administrativa, dizendo que se em tal secretaria tem 

poucos servidores, saúde ou educação ou segurança publica teria que fazer 

concurso publico para que haja mais policiais nas ruas, dando um incentivo para a 

classe, melhoria de salario, dizendo ainda, que muitas vezes o armamento da policia 

é menor que o armamento do bandido, e que o estado de direito não pode perder o 

controle. Após teceu comentários sobre o Refis. Ainda na fala do vereador Paulo 

Chagas, fazendo uso da palavra o vereador Francisco Amaro, que informou que no 

dia 29 (vinte e nove) do decorrente mês, estando marcado para ser no plenário da 

prefeitura uma reunião com o novo comando da policia militar, para que se possa 

discutir justamente o que o vereador Jorge Recla havia cobrado, para que se possa 

tratar a respeito da violência, da constante criminalidade de forma em geral. 

Voltando com a palavra o vereador Paulo Chagas, que diz que se há um comando 

na região norte, disse que é preciso ter uma distribuição adequada, que na região do 

vereador Doda Mendonça há uma grande dificuldade de se deslocarem na parte da 

noite, dizendo também  que na sua região  muitos moradores já foram amarrados, 

mortos, saqueados, levados cafés, pimentas, gados, tratores, motos, entre outros, e 

que a policia tem a viatura, o seu posto e que estão tendo tudo, menos disciplina 

eficaz,  aplicada no tempo e na hora na região, disse também que os agricultores 

nunca veem a viatura passar, e quando passa, passa na hora inadequada, que a 

noite, nas horas mais perigosa não se fazem presente. Fazendo uso da palavra 

ainda na fala do vereador Paulo Chagas o vereador Doda Mendonça, que também 

fez menção a respeito da segurança, dizendo que já foi varias vezes onde se 

encontra o novo comando da policia militar, e que tentou marcar com o Sr. Menegati, 

para ter uma reunião na comunidade, e foram desmarcadas todas às vezes, e disse 

que um policial falou que há carros, mas que não há policiais, e concordou com a 

fala do vereador Paulo Chagas, dizendo que na cidade de Nova Venécia o que esta 

faltando, é uma administração, porque se lá a vários policiais o que se precisa é  

remanejar para as cidades, tendo que ter também o apoio do governo, pois estes 

estão em falta. Voltando com a fala o vereador Paulo Chagas que agradeceu a 

secretaria de educação por ter encaminhado uma equipe para solucionar os 

problemas que havia na creche de Nestor Gomes.   Ainda na fala do vereador Paulo 

chagas o vereador Jozail do Bombeiro, que fez menção a fala do vereador Doda 

Mendonça, que disse que marcou reuniões pelas quais as mesmas não 
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aconteceram, disse que pode ser por questões de agenda e que em relação ao 13º 

batalhão o mesmo disse conhecer a realidade, e que o efetivo previsto não é apenas 

para São Mateus, pois atende as cidades de Jaguaré, Pedro Canário, Conceição da 

Barra, São Mateus como um todo, não sendo uma área pequena, Urussuquára, e 

que se for preciso convidar o Coronel para que ele possa explicar a rela situação, 

disse também que a patrulha rural havia três e que no momento á apenas uma, não 

tendo condições de atender a todos o interior, e que o Governo do Estado, esta 

omisso, em relação a segurança publica, como em todo o município, dizendo 

também que o governo esta precisando fazer é o concurso para que se possa suprir 

com a falta de efetivos. Encerrando assim a sua fala. Voltando com a fala o vereador 

Paulo Chagas, que falou que foi feito um grande concurso no governo passado, de 

forma que se há um batalham enorme de pessoas, e que se precisa remanejar, pois 

a lugares que se vê os policiais e lugares que os policiais ficam parados, e que 

quando a festividades nas comunidades e que se convida os policiais para que se 

façam presente os mesmos não comparecem, sendo um situação que precisa ser 

revista, pois há quem iram recorrer. Encerrando assim a sua fala. Em ato continuo o 

Sr. presidente informou que no dia seguinte ( dia vinte), enviará um oficio ao 

comandante do 13º batalhão de São Mateus, fazendo um convite para que o mesmo 

compareça nesta Casa na primeira terça-feira do mês de Julho, onde os nobre pares 

iram ter a oportunidade de tirarem suas duvidas. Após 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 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 

419, 420, 421, 422, 423, 424, 425 e 426/2018; Em DISCUSSÃO: Com a palavra a 

vereadora Jaciara Teixeira, que após cumprimentar a todos, fez destaque as suas 

Indicações, uma delas sobre a Programação para realizar periodicamente a retirada 

da areia da Rodovia Othovarino Duarte Santos. Pois poderá ocorrer ate mesmo a 

queda de ciclistas, pois podem ocorrer acidentes com os mesmo. Sendo necessário 

ser feito em toda a rodovia como nas ciclovias. E Instalação de traves e tabelas na 

quadra situada na Praça da Bíblia, no Bairro Ayrton Senna. Pois houve uma reforma, 

mas a quadra não tem essas traves e tabelas para jogarem basquetes, inclusive há 

cadeirantes que jogam basquete na mesma. Pedindo o voto favorável dos nobres 

pares, encerrando assim a sua fala. Com a palavra o vereador Jorge Recla, que 

após pedir dispensa das formalidades, parabenizou a vereadora Jaciara Teixeira por 

suas indicações, e disse que para a limpeza publica precisa haver uma 

programação, e que nesse governo nunca foi feita uma retirada de areia. Após teceu 

comentários sobre suas indicações, que solicita a Regularização fundiária do Bairro 

Morada do Lago. E Regularização fundiária do Bairro Aroeira. Para que se possa dar 

identidade a esses bairros, pois á casas, terrenos que tem apenas recibos. Pedindo 

votos dos nobres pares. Encerrando assim a sua fala. Com a palavra o vereador 

Paulo Chaga, que após pedir dispensa das formalidades, falou sobre a importância 
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de suas indicações, onde as mesmas solicitam a construção de redutor de 

velocidade e sinalização de trânsito pertinente na Rua Liberdade, no Bairro 

Sernamby (nas imediações do Skinas Bar). E Construção de praça com área de 

lazer e academia popular na comunidade Santo Antônio – km 28, Distrito de Nestor 

Gomes. Após pediu voto favorável dos nobres pares. Em VOTAÇÃO: Aprovado por 

unanimidade as indicações de nº
s 405 a 426/2018. Moção nº 025/2018, de autoria 

do vereador Carlos Alberto, que solicita que seja consignado: VOTO DE PESAR aos 

familiares o Senhor ADEONES DE JESUS, em virtude do seu falecimento ocorrido 

no dia 03 de junho de 2018. Em DISCUSSÃO: o senhor presidente informou para 

aqueles que não conheceram o Sr. Adeones, este era popularmente conhecido 

como Baiano, teceu comentários sobre a vida do mesmo, narrando toda sua 

trajetória. Após submeteu a VOTAÇÃO: sendo aprovado por unanimidade. 

COMUNICADO DE LIDERANÇA: Com a palavra p vereador Jorge Recla, que falou 

que próxima sessão ira ter a presença do Diretor Presidente da Petrocity, que fará 

uma explanação sobre o Porto, então propôs aos vereadores que não 

apresentassem nenhuma indicação, assim como requerimentos ou moções, sendo 

assim como um acordo. Então sem haver nenhum manifestação contrário, o Sr. 

presidente informou que no próximo dia 26 ( vinte e seis) não haverá nenhuma 

proposição a ser votada. 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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