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Ata nº 08/2018 da Sessão Ordinária, realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês 
de março 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 Sr. Presidente convidou o Sr. Vereador Paulo Chagas para 
que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Ato contínuo, o Sr. 
Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que procedesse a leitura dos 
expedientes enviados a esta Casa de Leis, do que constou o seguinte: PODER 
EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/PMSM/SMGAB N° 099/2018, 
protocolizado sob o n° 344/2018, da Prefeitura Municipal de São Mateus, que 
encaminha Resposta das Indicações nºs 102 à 123/2018, de autoria dos 
Vereadores: Antônio Luiz Cardoso, Ajalirio Caldeira, Aquiles, Carlos Alberto, 
Doda Mendonça, Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Paulo Chagas Jaciara 
Teixeira, Jozail do bombeiro, Jorge Recla e Jerri Pereira. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SMGAB N° 103/2018, protocolizado sob o n°345/2018, da Prefeitura 
Municipal de São Mateus, que encaminha Resposta ao Requerimento nº 
015/2018, de autoria do Vereador: Jerri Pereira. PODER LEGISLATIVO: Leitura 
do Projeto de Lei nº 007/2018, que “INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, O “JUNHO VERMELHO” MÊS DEDICADO À 
REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA CONSCIENTIZAÇÃO DE DOAÇÃO DE 
SANGUE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, do Poder Legislativo de autoria: 
Aquiles. Leitura do expediente protocolizado sob nº 0363/2018 do Exmº 
Vereador Jozail do Bombeiro, solicitando o que preceitua o Artigo 256 do 
Regimento Interno desta Casa de Leis, afim que o Senhor Arilson da Luz Mendes 
– Presidente do Comitê de Bacias do Rio São Mateus e Funcionário da Autarquia 
SAAE, possa fazer o uso da Tribuna Popular, para proferir pronunciamento sobre 
a Situação da nossa Água, razão pela qual se torna plenamente justa a presente 
solicitação. Leitura do expediente protocolado sob nº 0371/2018 do Exmº 
Vereador Doda Mendonça, solicitando o que preceitua o Artigo 256 do Regimento 
Interno desta Casa de Leis, afim que o Senhor Almir Zavarizi – Representante da 
Comunidade Nova Vista e Região, possa fazer o uso da Tribuna Popular, para 
proferir pronunciamento sobre a Monocultura, razão pela qual se torna 
plenamente justa a presente solicitação. Leitura do expediente protocolado sob 
nº 0372/2018 do Exmº Vereador Antônio Luiz Cardoso, solicitando o que 



045 
 

preceitua o Artigo 256 do Regimento Interno desta Casa de Leis, afim que o 
Senhora Ana Paula Martins Machado – Presidente do Conselho Interativo de 
Segurança dos KMs, possa fazer o uso da Tribuna Popular, para proferir 
pronunciamento sobre a Segurança Pública, razão pela qual se torna plenamente 
justa a presente solicitação. Proposições sujeitas à discussão e votação: 
Indicações nº 146 e 147/2018 de autoria do vereador Sr. Ajalírio Caldeira, que 
solicita: Extensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias na 
Vila do Km 34 da rodovia BR 381, Comunidade Nova Aymorés; e Aquisição de 
cadeiras de rodas para atender as unidades de saúde do município de São 
Mateus. Indicações nº 148 e 149/2018 de autoria do vereador Sr. Antônio Luiz 
Cardoso, que solicita: Capina, limpeza e reparo do calçamento da Rua Jequitibá, 
situada no Bairro Cacique; e Capina e limpeza das Ruas Parajú e Oiticica, 
situadas no Bairro Cacique. Indicações nº 150 e 151/2018 de autoria do 
vereador Sr. Aquiles Moreira, que solicita: Instalação de toldos nas janelas e 
portas do centro de referência de assistência social (CRAS) situado na Praça da 
Bíblia, no Bairro Ayrton Senna; Capina e limpeza da margem da escadaria de 
acesso à Avenida Cricaré, localizada na lateral da Praça do Mirante. Indicações 
nº 152 e 153/2018 de autoria do vereador Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, que 
solicita Sinalização com pintura de faixas de pedestre nas ruas e avenidas 
situadas no bairro Santo Antônio; e Construção de redutor de velocidade e 
sinalização de trânsito na Avenida João Batista Crespo, no bairro Vitória (nas 
imediações da EMEF Dora Arnizaut Silvares - CAIC). Indicações nº 154 e 
155/2018 de autoria do vereador Sr. Doda Mendonça, que solicita: Extensão de 
rede elétrica com instalação de postes com luminárias na Rodovia ES-315, na 
comunidade Santa Maria (iniciando nas imediações do secador de café até às 
proximidades da residência do Sr. Romildo); e Extensão de rede elétrica com 
instalação de mais 8 (oito) postes com luminárias na rua Zoroastro Valeriano, 
situada na comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas. Indicações nº 156 e 
157/2018 de autoria da Sr. Vereador Amaro de Alencar, que solicita: Limpeza dos 
bueiros situados no centro da cidade; e Regularização da iluminação pública nas 
ruas do bairro SEAC Indicações nº 158 e 159/2018 de autoria do Sra. vereadora 
Jaciara Teixera, que solicita: Instalação de abrigo no ponto de ônibus situado na 
Avenida Sorocaba, no Bairro Nova Era (em frente à igreja católica); e Reforma e 
revitalização da praça vereador Luiz Barbosa dos Santos, situada no Bairro 
Cacique. Indicações nº 160 e 161/2018, de autoria do Sr. vereador Jerri Pereira, 
que solicita: Término do calçamento da Rua Itupeva, situada no bairro Aviação; e 
Construção de unidade de saúde no bairro Aviação. Indicações nº 162 e 
163/2018, de autoria do Sr. Vereador Jorge Recla, que solicita: Reforma do 
prédio da unidade de saúde situada no bairro Aroeira; e Reforma do prédio e da 
quadra poliesportiva da EMEF “Professora Marizete Venâncio do Nascimento”, 
situada no bairro Aroeira. Indicações nº 164 e 165/2018, de autoria do Sr. 
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Vereador Jozail do Bombeiro, que solicita Manutenção da Praça Vinicius 
Cavaleiro Milleri, situada no bairro Guriri. E Conclusão do calçamento da Rua 
Clemente Sartório, situada no bairro Jaqueline. Indicações nº 166 e 167/2018 de 
autoria do Sr. Vereador Paulo Chagas, que solicita: Patrolamento e 
cascalhamento da estrada de acesso à localidade Aguirre, situada em Nestor 
Gomes – km 41. Capina e limpeza das ruas do Bairro SEAC. Requerimento n° 
026/2018 de autoria dos Srs. Vereadores Carlos Alberto, Jerri Pereira e Antônio 
Luiz Cardoso, que solicitam: 1. Quais os procedimentos adotados para a 
contratação da empresa; 2. Cópia do contrato firmado entre as partes; 3. Relação 
individualizada dos maquinários e equipamentos contratados; 4. Cronograma de 
execução dos serviços contratados; 5. Cópia das planilhas de medição de cada 
serviço, com os apontamentos dos horímetros de cada máquina; 6. Quem e o 
responsável pelos apontamentos e pelos atestados de execução dos serviços; 7. 
Cópia dos empenhos e notas fiscais dos valores pagos inerentes ao contrato; 8. 
Cópia de todos os comprovantes de pagamentos, TEDs, cheques e DOCs; 9. 
Nome do fiscal e gestor do contrato; 10. Relação detalhada de todas as 
máquinas e equipamentos pertencentes à Municipalidade, e as respectivas datas 
de fabricação; 11. Relação de todo o maquinário da municipalidade que estão 
paralisados devido ao péssimo estado de conservação; 12. Informe ainda se o 
responsável pela manutenção e conservação dos maquinários e equipamentos 
efetuou alguma avaliação nas maquinas do município que estão paralisados 
Enviar cópia da avaliação discriminando o estado de cada máquina ou 
equipamento. Requerimento n° 027/2018 de autoria do Sra. Vereadora Jaciara 
Teixeira que: Envie a esta Casa de Leis prestação de contas detalhada da 
aplicação dos recursos provenientes dos royalties do Petróleo, no valor de 27 
(vinte e sete) milhões, arrecadados em 2017 pelo município de São Mateus. 
Requerimento n° 028/2018 de autoria do Sr. Vereador Jorge Recla e Sr. 
Vereador Jozail do Bombeiro, que solicitam:  realização da audiência pública 
local data e hora a serem definidas posteriormente para discussão do seguinte 
Tema: DEBATE SOBRE POLITICA DE QUALIFICAÇÃO E MÃO DE OBRA 
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NESTE MUNICIPIO. Moção 006/2018 de 
autoria da Sra. Vereadora Jaciara Teixeira que envia: VOTO DE 
CONGRATULAÇÃO aos DIRETORES DO SINDICATO DOS PETROLEIROS 
QUE ATUAM EM SÃO MATEUS, senhores Clodoaldo Toze, Reinaldo Alves de 
Oliveira, Sebastião Alves Silva, Patrícia Jesus silva Gonçalves, pelo desafio de 
atuarem no sindicalismo do setor de petróleo. Moção 007/2018 de autoria do Sr. 
Vereador Jorge Recla que envia: VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao Senhor 
SÉRGIO AUGUSTO BAPTISTA KOHLS, por sua contribuição para o 
desenvolvimento do município de São Mateus, principalmente na área de 
petróleo e gás. Moção 008/2018 de autoria do Sr. Vereador Jerri Pereira que 
envia: VOTO DE PESAR aos familiares do Senhor JOÃO PALMAS, em virtude 
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do seu falecimento ocorrido no dia 18 de março de 2018.  Em Primeiro Turno 
Projeto de Emenda nº 001/2018, 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, Jerri Pereira e Aquiles, com Parecer favorável da Comissão de 
Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação. DIVERSOS: 
Leitura expediente da ACORTISAM – Associação de Artesanato e Comidas 
Típica de São Mateus, protocolado nesta Casa de Leis sob nº 0368/2018, ao 
Vereador Francisco Amaro de Alencar Oliveira, reivindicando uma área próxima 
ao centro de Guriri para a construção de Casa do Artesão.  Ato contínuo, o Sr. 
Presidente solicita os convidados para ocuparem os assentos destinados a eles, 
onde estava o Sr. Arilson, Sra. Ana Paula Martins e Sra. Benedita Cunha e Sr. 
Sérgio Augusto Baptista Kohls. Ato contínuo o Sr. Presidente convida o Sr. 
Arilson, Presidente do Comitê das Bacias dos Rio de São Mateus para ocupar a 
Tribuna. Com a palavra o presidente saúda o Presidente da casa, a mesa 
Diretora, a todos os Vereadores presentes, e declara o motivo pela qual veio 
fazer suas considerações. Ressaltando a urgência da precariedade do 
saneamento de São Mateus em busca de discutir essa questão, afirmando que o 
sistema atual não está atendendo a população, pois os motivos estão escassos, 
relembrando os problemas dos anos anteriores com a salinização. Que por esses 
motivos os bairros periféricos não recebem água diariamente, mesmo na 
normalidade, em buscar de tratar a deficiência muito grande que está tendo, e 
pela insegurança de a água salgada retornar com a estiagem. E enfatiza o 
porquê serem funcionários da autarquia, por terem muitos anos no sistema 
estarem dispostos a colaborar. E ainda enfatiza a importância da colaboração. 
Ato contínuo ao Sr. Presidente que reconhece a negligencia do saneamento 
básico, ressalta a preocupação do destino final do servidor público da autarquia, 
e ainda acrescenta sobre o recebimento de uma denúncia anônima sobre o 
SAAE e do atual governo. E o Sr. Arilson encerra agradecendo a participação e 
se colocando à disposição. Em Ato continuo ao Sr. Presidente que passa a 
palavra para a Sra. Ana Paula Martins, presidente do conselho interativo de 
segurança dos quilômetros, e vice presidente do conselho central de segurança 
de São Mateus, que cumprimenta a todos, e inicia falando sobre solicitação de 
novas reinvindicações, por meio da reunião da Comissão de Segurança Pública 
da Assembleia Legislativa, que são elas: vídeo monitoramento na região dos 
quilômetros e na cidade de São Mateus; vídeo monitoramento na escolas 
públicas dos quilômetros; patrulhamento extensivo em época de colheita e safra, 
pátios e guinchos; patrulhamentos de trânsitos;  maior efetivo da polícia militar, 
da polícia civil e corpo de bombeiros; construção da nova delegacia de São 
Mateus; reativação dos radares da Br- 381; implantação da escola militar no 
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município. Ressalta a respeito da construção da delegacia de são Mateus diz que 
a verba já está disponível, porém ainda não foi oficializada a doação da área para 
o governo, que segundo informações da Policia Civil, essa área já havia sido 
doada pelo governo passado de São Mateus. Que gostaria de saber a respeito 
do projeto se já foi passado pela Câmara e se tem ciência da doação. Que 
ressalta a importância da construção da Delegacia, que será um exemplo para o 
município. E a falta do pagamento do aluguel do espaço do escritório da Perícia 
de São Mateus, onde a prefeitura não faz o pagamento há mais de um ano, 
estando em débito de locação, com risco de serem despejados, e ficar sem a 
perícia de São Mateus. Pedindo o apoio da Câmara para a verificação junto com 
eles, pois não têm mais resposta da prefeitura.  Com a palavra, a Sra. Vereadora 
Jaciara pergunta se não seria responsabilidade do estado o pagamento do 
aluguel e não a prefeitura, já que a Policia Civil seria do Estado. Que tem como 
resposta da Sra. Ana Paula, onde teria um acordo com a prefeitura, beneficiando 
o município já que o perito não precisaria sair de Linhares para atender a nossa 
região, teria criado uma locação aqui em São Mateus para atender a região de 
Jaguaré, Nova Venécia, São Mateus, Pedro Canário e Conceição da Barra, onde 
existe um contrato de locação assinado pela prefeitura, que ela está 
comprometendo-se a pagar esse aluguel. O Sr. Vereador Jozail pede permissão 
e pergunta o porquê esperou tanto tempo para falar só da falta do pagamento. O 
Sr. Vereador Aquiles pergunta a respeito da doação feita pelo município ser 
verdadeira, pois não houve registro dentro da casa falando sobre doação de 
terreno. A Sra. Ana Paula responde, que a mesmo foi em busca de saber se essa 
informação era mesmo concreta, afirmando que o terreno doado seria um terreno 
atrás da escola do João Pinto Bandeira. Em Ato Contínuo ao Sr. Presidente que 
afirma, que realmente o terreno atrás da escola do João Pinto Bandeira seria do 
município, mas não tem informações sobre a doação, indica o Vereador Jozail e 
Vereador Aquiles para fazerem um levantamento afim de verificar se existe 
alguma área para doação. O Sr. Vereador Amaro interrompe, afirmando ter um 
recibo de pagamento do aluguel da locação do imóvel da Perícia, dizendo estar 
em dia com o pagamento.  Com a palavra a Sra. Ana Paula, que diz que estará 
averiguando com a locatária a respeito do pagamento, e continua pedindo a 
presença dos vereadores na comissão pedindo a indicação de uma pessoa para 
participar. Em Ato continuo ao Sr. Presidente, que encerra a participação da Sra. 
Ana Paula agradecendo, e colocando-se à disposição para servir, passando a 
palavra para Sra. Benedita Cunha, para pronunciar-se à respeito da situação 
familiar em virtude da doença em uma criança diagnosticada com atrofia 
muscular espinhal do tipo 1. A Sra. Benedita Cunha inicia sua fala agradecendo a 
oportunidade ao presidente e aos vereadores, que foi em busca de ajuda dos 
vereadores para ajudar seu sobrinho de um ano e seis meses que tem uma 
doença de atrofia muscular espinhal, chamada AME, que precisa de um 
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medicamento que custa R$3 milhões onde a família não tem condições, pois não 
tem apoio já que o SUS, e o governo não libera porque o medicamento é caro 
para o estado, sendo que o filho não pode ficar sem o medicamento pois a 
doença avança ainda mais. Em Ato Continuo ao Sr. Presidente, que pede para se 
pronunciar dizendo o que a Casa de Leis poderia estar fazendo por ela, estar 
disponibilizando o recurso para a prefeitura para efetuar a compra dos aparelhos 
respiratórios para a criança. E ainda a Câmara irá doar um advogado com 
especialidade nesta questão para entrar com uma ação junto ao estado, por que 
pode ser que o município não tenha essa condição. Sra. Benedita encerra sua 
fala agradecendo a todos. Em Ato continuo ao Sr. Presidente que passa a 
palavra para o Vereador Jozail, que inicia a fala dizendo a respeito da visita de 
três entidades: a APAE, o asilo e o Projeto Araçá, que compareceu no dia 
anterior a casa pedindo socorro, pelo falta de incentivo e apoio do munícipio falta 
de repasse financeiro, pedindo a atenção de todos pela situação das entidades 
afim de discutir a respeito. Encerrando sua fala agradecendo a oportunidade. Em 
Ato Contínuo ao Sr. Presidente passa para o GRANDE EXPEDIENTE: o Sr. 
Presidente sugeriu que as indicações fossem votadas em bloco, não havendo 
manifestação contrária por parte dos Senhores Vereadores, passando assim para 
a ORDEM DO DIA: Submeteu em discussão e votação: Indicações nºs 146, 147, 
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 
164, 165, 166 e 167/2018. Em DISCUSSÃO: Com a palavra o Sr. Vereador Jorge 
Recla, teceu comentários sobre suas indicações do nº 163 e 164, ressaltando 
importância da obra da escola, afim que o prefeito venha investir na educação e a 
reforma do prédio da unidade de saúde do Bairro Aroeira, que com a reforma 
venha dar qualidade de vida aos moradores. E ainda com a palavra entrando em 
discussão sobre o requerimento da audiência pública, onde destaca a 
importância do porto que irá se instalar em São Mateus, onde gera preocupação 
com a qualificação da mão de obra dos mateenses, sendo esta a finalidade da 
audiência pública: discutir sobre essas preocupações. Em ato continuo ao Sr. 
Presidente que passa a palavra ao Sr. Vereador Ajalirio. Sr. Ajalirio pede 
dispensas as formalidades e tece comentários sobre suas indicações de nº 146, 
ressaltando a importância da iluminação da vila do km 34, onde as famílias vem 
sofrendo por falta dela, e também pela indicação de nº 147, a necessidade da 
compra das cadeiras de rodas, onde os profissionais da saúde sofrem pela falta 
do recursos, e os profissionais de ambulância para a locomoção de pacientes 
que necessitam desses atendimentos e ocorrências. Em ato Continuo ao Sr. 
Presidente passa a palavra para a Vereadora Jaciara, que cumprimenta a todos, 
e tece comentários sobre suas indicações, sendo uma a instalação de abrigo no 
ponto de ônibus, no Bairro Nova Era, e a   outra a reforma e revitalização da 
praça vereador Luiz Barbosa dos Santos, situada no Bairro Cacique, onde que 
fizeram um estrago quando foram fazer o poço e não deu certo, e deixaram sem 
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conserto, deixando a praça numa situação terrível. Em ato Continuo ao Sr. 
Presidente passa a palavra para o Vereador Jozail, que inicia pedindo dispensa 
as formalidades, e teceu comentários sobre a indicação de n° 164, afim que o 
mínimo venha ser feito pela prefeitura, como estradas, calçamentos, iluminação e 
limpezas. Em ato Continuo ao Sr. Presidente passa a palavra para o Vereador 
Doda Mendonça, que inicia a fala cumprimentando a todos, e tece comentários 
sobre suas indicações de nº 154, onde não é a prefeitura que faz o serviço mais, 
porém ficando no aguardo da Escelsa para que venha efetuar o serviço. EM 
DISCUSSÃO: EM VOTAÇÃO: Aprovadas por Unanimidade todas as indicações. 
Requerimento n° 026/2018 de autoria dos Srs. Vereadores Carlos Alberto, Jerri 
Pereira e Antônio Luiz Cardoso, que solicitam: 1. Quais os procedimentos 
adotados para a contratação da empresa; 2. Cópia do contrato firmado entre as 
partes; 3. Relação individualizada dos maquinários e equipamentos contratados; 
4. Cronograma de execução dos serviços contratados; 5. Cópia das planilhas de 
medição de cada serviço, com os apontamentos dos horímetros de cada 
máquina; 6. Quem e o responsável pelos apontamentos e pelos atestados de 
execução dos serviços; 7. Cópia dos empenhos e notas fiscais dos valores pagos 
inerentes ao contrato; 8. Cópia de todos os comprovantes de pagamentos, TEDs, 
cheques e DOCs; 9. Nome do fiscal e gestor do contrato; 10. Relação detalhada 
de todas as máquinas e equipamentos pertencentes à Municipalidade, e as 
respectivas datas de fabricação; 11. Relação de todo o maquinário da 
municipalidade que estão paralisados devido ao péssimo estado de conservação; 
12. Informe ainda se o responsável pela manutenção e conservação dos 
maquinários e equipamentos efetuou alguma avaliação nas maquinas do 
município que estão paralisados Enviar cópia da avaliação discriminando o 
estado de cada máquina ou equipamento. EM DISCUSSÃO: EM VOTAÇÃO: 
Aprovada por Unanimidade. Requerimento n° 027/2018 de autoria do Sra. 
Vereadora Jaciara Teixeira que solicita: Envio a esta Casa de Leis prestação de 
contas detalhada da aplicação dos recursos provenientes dos royalties do 
Petróleo, no valor de 27 (vinte e sete) milhões, arrecadados em 2017 pelo 
município de São Mateus. Em DISCUSSÃO: Com a palavra a Sra. Vereadora 
Jaciara, que tece comentário sobre a sua solicitação, relatando a importância dos 
royalties de petróleo, onde os investimentos devem ser destinados para a 
infraestrutura do município, afim de saber para o que está sendo feito com o 
dinheiro dos royalties no nosso município. EM VOTAÇÃO: Aprovada por 
Unanimidade.  Requerimento n° 028/2018 de autoria do Sr. Vereador Jorge 
Recla e Sr. Vereador Jozail do Bombeiro, que solicitam:  realização da audiência 
pública local data e hora a serem definidas posteriormente para discussão do 
seguinte tema: DEBATE SOBRE POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO E MÃO DE 
OBRA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NESTE MUNICIPIO. Em 
DISCUSSÃO: Em VOTAÇÃO: Aprovado por Unanimidade.  Moção 006/2018 de 
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autoria da Sra. Vereadora Jaciara Teixeira que envia: VOTO DE 
CONGRATULAÇÃO aos DIRETORES DO SINDICATO DOS PETROLEIROS 
QUE TRABALHAM EM SÃO MATEUS, senhores Clodoaldo Toze, Reinaldo Alves 
de Oliveira, Sebastião Alves Silva, Patrícia Jesus Silva Gonçalves, pelo desafio 
de atuarem no sindicalismo do setor de petróleo. Em DISCUSSÃO: Com a 
palavra da Sr. Vereadora Jaciara que convida senhores Clodoaldo Toze, 
Reinaldo Alves de Oliveira, Sebastião Alves Silva, Patrícia Jesus Silva Gonçalves 
para as congratulações, ressaltando o seu voto. Em VOTAÇÃO: Aprovada por 
Unanimidade. Moção 007/2018 de autoria do Sr. Vereador Jorge Recla que 
envia: VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao Senhor SÉRGIO AUGUSTO 
BAPTISTA KOHLS, por sua contribuição para o desenvolvimento do município de 
São Mateus, principalmente na área de petróleo e gás. Em DISCUSSÃO: Com a 
palavra para o Sr. Vereador Jorge Recla que tece comentário ao Sr. Sérgio para 
receber seus elogios e a importância que teve ao município. EM VOTAÇÃO: 
Aprovada por Unanimidade. Moção 008/2018 de autoria do Sr. Vereador Jerri 
Pereira que envia: VOTO DE PESAR aos familiares do Senhor JOÃO PALMAS, 
em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 18 de março de 2018. Em 
DISCUSSÃO: O Sr. Presidente teceu comentários pela contribuição do Sr. João 
Palmas ao município e pelo grande homem que foi. EM VOTAÇÃO: Aprovada por 
Unanimidade. Em Primeiro Turno Projeto de Emenda 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, Jerri Pereira e Aquiles, com 
Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, 
Cidadania e Redação. Em DISCUSSÃO: será votada em segundo turno com a 
dispensa, para dez dias. Em ato contínuo ao Sr. Presidente faz as prorrogativas 
dos vereadores em correção ao projeto de emenda, passando a palavra para o 
Sr. Vereador Jorge Recla, que pede dispensas as formalidades, e inicia sua fala 
falando sobre o projeto quando o prefeito no ano passado colocou o orçamento 
de somente R$ 2 milhões para a agricultura, enquanto para as festividades ele 
colocou R$ 6 milhões, o que chamou a atenção do vereador pela falta de 
investimento na agricultura, onde o executivo tem como obrigação de investir no 
mínimo 3% (três por cento) na agricultura pedindo a colaborações de voto aos 
pares por esse projeto que é importante para a agricultura. EM VOTAÇÃO: 
Aprovado por unanimidade. Em Ato Contínuo ao Sr. Presidente, faz um breve 
comentário, apresentando sua indignação ao respeito do aumento da tarifa do 
transporte público, onde que a população não aceita com o aumento que vem 
anualmente da empresa São Gabriel. Em seguida passando a palavra ao Sr. 
Sérgio que foi homenageado pela autoria do Sr. Vereador Jorge Recla, que se 
sente orgulhoso por estar na Câmara, onde lembra e valoriza os professores, 
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onde faz uma homenagem aos seus pais, e agradece a todos. Em ato Contínuo 
ao Sr. Vereador agradece a participação de todos declarando encerrada a 
sessão. COMUNICADO DE LIDERANÇA: 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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