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Ata nº 038/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 20 (vinte) dias do mês de
Setembro de 2016 (dois mil e dezesseis), 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 Gildevaldo Estevão, e Secretariado pelo Vereador
Sr Aquiles Moreira da Silva. DO PEQUENO EXPEDIENTE: A seguir o Sr Presidente
fez a abertura da Sessão e após as formalidades regimentais, convidou o Vereador
Sr Isaias Rosa de Oliveira para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia
Sagrada. Ato contínuo solicitou ao Sr Secretário que efetuasse a chamada dos Srs.
Vereadores, para verificação do Quorum legal, responderam presente 11 (onze) Srs.
Vereadores: Ailton Cafeu, Aquiles Moreira da Silva, Eneias Zanelato Carvalho,
Glesson Borges, Gildevaldo Estevão, Isaias Rosa de Oliveira, José Ferreira, Judite
Ribeiro de Oliveira, Uarlan Fernandes, Valdemar Moraes e Vilmar Gonçalves de
Oliveira. A seguir o Sr Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que procedesse a
leitura dos expedientes enviados a esta Casa de Leis, e informasse qual a Pauta da
Ordem do Dia. Assim sendo, o Sr Secretário, procedeu à leitura que constou do
seguinte: PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
1.782/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
001307/2016, que a essa Colenda Casa de leis, para proceder á discussão e
votação o Projeto de Lei: Leitura do projeto de Lei nº. 20/2016, que “Altera artigo 3º
da Lei Municipal 826/2009; Leitura do Projeto de Lei nº. 25/2016, que “Altera os
artigos 1º e 4º da Lei Municipal 1.334, datada em 10 de março de 2014 autoriza o
executivo municipal a permuta área de terra da municipalidade e dá outras
providências; DIVERSOS: Leitura do expediente Comunicados n°s CM100267;
CM100268; CM100269; CM100270; CM100271; CM100272; CM100273;
CM100274; CM100275; CM100276; CM100277; CM100278; CM60826; CM100288;
CM100279; CM100280; CM100289; CM100281; CM100282 e CM100283/2016 do
Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, em favor da Prefeitura Municipal de São Mateus no montante de R$
20.160,00; Proposições sujeitas à Discussão e Votação: Indicações nº 508 e
509/2016 de autoria do Vereador Sr Ailton Caffeu, que solicita: Perfuração de poço
artesiano na Escola Córrego Seco, situada na Comunidade São Benedito, Distrito de
Nestor Gomes; Perfuração de poço artesiano na Escola Municipal De Ensino
Fundamental Córrego do Milanez – Km 28. Indicações nº 510 e 511/2016 de autoria
do Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, que solicita: Extensão de rede elétrica e
instalação de postes com luminárias na Rua Antonio Olício Maciel, no Bairro
Jambeiro; Reparo do calçamento na Avenida Antonio Lougon Moulim, no Bairro
Bonsucesso II. Indicação nº 512/2016 de autoria dos Vereadores Srs Gildevaldo
Estevão, Isaias Rosa de Oliveira e Eneias Zanelato Carvalho, que solicitam: Ronda
policial no entorno da EMEF „Vereador Laurindo Samaritano‟ e do CEIM São
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Francisco de Assis, situados no Bairro Litorâneo; Indicação nº 513/2016 de autoria
dos Vereadores Srs Gildevaldo Estevão, Isaias Rosa de Oliveira e Eneias Zanelato
Carvalho, que solicitam: Ampliação e reforma do prédio do Centro de Educação
Infantil Municipal São Francisco de Assis, situado no Bairro Litorâneo. Indicação nº
514/2016 de autoria do Vereador Sr Glesson Borges que solicita: Calçamento da
Rua Louro, situada no Bairro Cacique. Indicações nº 515 e 516/2016 de autoria do
Vereador Sr José Ferreira, que solicita: Aterro da área de terra situada nas
proximidades do campo de futebol, no Assentamento Córrego da Areia, para servir
como estacionamento nos dias de festividades na comunidade; Perfuração de poço
artesiano na área situada embaixo da caixa d‟água, no Bairro Sernamby. Indicações
nº 517 e 518/2016 de autoria do Vereador Sr Uarlan Fernandes, que solicita:
Instalação de luminária no poste situado na Rua Santos Dumont, no Bairro
Liberdade; Construção de praça com área de lazer no Bairro Pedra D‟água.
Indicação nº 519 e 520/2016 de autoria do Vereador Sr Vilmar Gonçalves de
Oliveira, que solicita: Calçamento da rua de acesso ao Residencial Village, situado
no Bairro Litorâneo; Instalação de posto policial no Bairro SEAC. Requerimento nº
055/2016 de autoria do Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: Forneça
cópia da folha de pagamento de todos os servidores da Prefeitura Municipal de São
Mateus (Efetivos, Comissionados, DTs e Celetistas), referente ao período de janeiro
à agosto de 2016, em formato digital. Moção nº 040/2016 de autoria do Vereador Sr
Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: Voto de Congratulação à Senhora Maria
Amélia Bonomo, pelo empreendedorismo no município de São Mateus. Em Turno
Único o Projeto de Lei n° 018/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a
Lei Municipal nº. 1.377/2014”. Ato contínuo o Sr secretario solicita ao Sr Presidente
Gildevaldo Estevão Bispo, que o Sr Vereador infra firmados no uso de suas
atribuições legais, vêem através deste requerer a vossa excelência que seja
concedido um espaço no horário da segunda parte do pequeno expediente dessa
Sessão, conforme o Artigo 256 e seus parágrafos do regimento interno desta casa
de Leis, para o Presidente da Associação Empresarial do Litoral Norte (ASSENOR),
Sr Cássio Borges Caldeira. DO GRANDE EXPEDIENTE: A seguir o Presidente Sr
Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Cássio Borges Caldeira, que
após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais
presentes, se apresenta como Cássio Caldeira presidente da associação
empresarial do litoral Norte a ACENOR, responsável pela região de São Mateus,
Conceição da Barra, Pedro Canário e Jaguaré, chama a atenção sobre a questão de
doação de áreas, e em momento algum a ACENOR representando a classe
empresarial poderia ser contra a doação de áreas que são através dela que o
crescimento e desenvolvimento acontecem. Chama atenção para algumas coisas
que estão acontecendo e está jogando contra o município, como por exemplo, a
doação de terra para grandes empresas como a Oxford, a Volare, tudo bem, mas
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existe uma carta de protocolo de intenções onde se fala que deve dar oportunidade
para as empresas prestadoras de serviços locais, e não é isso que acontece, as
empresas já trazem de sua origem, e ai todo dinheiro gasto para construção das
empresas vão embora junto com as empresas contratadas de fora, fala que sua
empresa é qualificada, mas nunca conseguiu prestar serviço nenhum. Ato contínuo o
Sr Presidente solicita aparte, comenta sobre os pais de famílias que estão
empregados e como seria se não houvesse doação. O Sr Cássio explica que não é
contra a doação de áreas, mas tem que ter critérios e o primeiro ponto é amarrar
essa situação de oportunidade para as empresas locais, o segundo ponto são os
critérios para doação, porque acha altamente perigoso fazer doação em período
eleitoral, porque fica escuso. Fala que não concorda e repudia qualquer doação em
período eleitoral e se acontecer, irá colocar toda classe empresarial também para
repudiar. Deixa claro que tem que ter critérios, parâmetros, porque estão falando de
coisa pública, principalmente de idoneidade das empresas para não acontecer como
uma que depois de oito meses de inaugurada fechou. Ato contínuo o vereador Sr
Isaias Rosa de Oliveira solicita aparte, faz uma correção porque a câmara não doa
nada, quem doa é a prefeitura a câmara vota. Fala que se a doação foi aprovada e a
empresa fechou não é problema do município, porque se está ativo o CNPJ da
empresa ela é legal. Comenta que hoje quando chegou soube de um projeto de
doação e logo questionou, consultou sobre a empresa e ela está ativa, é uma
empresa idônea, e independente de estarem em período eleitoral continuam
vereadores, alguns são candidatos a reeleição, mas não podem parar as atividades
da câmara porque é polemico ou não. Fala que se essa câmara não tiver coragem
de votar projeto polemico tem que fechar as portas dela e todos ir para casa, quem
tem que julgar se o projeto está de maneira legal é o Ministério Publico. Foram
eleitos pelo povo para votar contra ou a favor e serão julgados pelo povo no dia dois
de outubro. Ato contínuo o vereador Sr Aquiles Moreira da Silva solicita aparte,
comenta que em Jaguaré uma cidade vizinha foi feito agora doação de área par uma
montadora de veículos, então qual a diferença de Jaguaré para São Mateus. Ato
contínuo a vereadora Sra. Judite solicita aparte, pergunta qual a diferença de ser
votado antes ou depois do período eleitoral, porque se houver erros irão ser
corrigidos sendo votado antes ou depois. O Sr Cássio reafirma que não é contra a
doação, mas porque não foi votado antes. O Sr Isaias pergunta por curiosidade se
alguma empresa fez pedido de área e foi negado. O Sr Cássio responde que sim,
inclusive a sua própria empresa quando pediu área para expansão da mesma e foi
negado. O Sr Isaias pede para que o Sr Cássio traga a documentação do pedido
para que a câmara possa tomar providencias. O Sr Cássio agradece e se despede.
A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr
Eneias Zanelato Carvalho, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores,
convidados de honra e demais presentes, fala sobre a questão de doação que
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também não é contra, mas os critérios têm que ser revisto, porque a empresa pode
está com o CNPJ ativo, mas a saúde financeira dela pode não ser boa, e sobre esse
projeto que vai entrar hoje é para doar uma área de dez mil metros quadrados que é
maior que a área do SENAI e vai gerar apenas vinte empregos. Pergunta se alguém
conhece o projeto da empresa e ninguém conhece. Acha estranha toda essa
situação e a pressa para ser votado também. Comenta que existem outras empresas
locais que precisam de mais espaço para expansão. Acha que têm que ser
valorizado as empresas locais. Lembra da doação de área para o hospital vitoria São
Mateus aparte, que negociou a terra doada com o meridional, que é ilegal, e sumiu
foi embora, inclusive já denunciou ao Ministério Público, mas infelizmente o
Ministério Público dorme em berço esplendido. Fala que esteve em Guriri e
novamente viu o uso da maquina da prefeitura em terreno particular, fotografou,
filmou, e todos sabem que na legislação fala que o loteador é responsável por fazer
o calçamento e colocar água, esgoto e iluminação no loteamento, mas tem alguns
novos loteadores amigos do prefeito que estão se beneficiando enquanto as ruas
nos bairros estão esburacadas. Pergunta ao colega vereador Sr Jose Ferreira,
porque lhe informaram que quem mandou a maquina para terreno particular foi o
colega que tem um representante na secretária de obras, quer saber se isso é
verdade. O Sr José Ferreira responde que quem falou tem que provar, porque não é
secretário de obras e jamais faria esse tipo de coisa. O Sr Eneias desafia o colega,
já que não foi ele, para assinarem juntos, o pedido de uma CPI para investigarem
quem está mandando as máquinas da prefeitura para áreas particular. Soube que o
pessoal do loteamento está apoiando o colega politicamente, então isso está errado.
Fala que foi combinado na semana passada que o projeto sobre o passe livre dos
idosos iria entrar hoje. O Sr presidente afirma que coloca o projeto no dia que quiser
e não no dia que o colega quer. Completa o mandando colocar nas redes sociais
porque é só assim que ele sabe trabalhar. O Sr Eneias fala que poderia colocar o
projeto em votação, e está prejudicando os idosos dessa cidade. Afirma que vai
postar sim para que as pessoas saibam que ele como candidato não merece ser
reeleito. Agradece e se despede. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão
concedeu a palavra ao Vereador Sr Judite Ribeiro de Oliveira, que após saudar
todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, fala
que ontem aconteceu um fato em sua comunidade e não poderia deixar de falar,
ontem na faixa de umas dez horas, bateram em sua porta falando que tinha um
carro pipa da prefeitura abastecendo casas particulares, e como uma representante
do município foi conferir, e realmente estava abastecendo casas particulares, tinham
pessoas filmando e lhe filmaram perto do caminhão e uma rede social postou que
ela teria mandado o caminhão, mas como mandaria abastecer outras casas e não a
sua. Soube depois pelas pessoas que pressionaram o motorista, que depois ainda
foi para baixada cobrando vinte reais por mil litros de água, que ele disse que estava
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a mando de uma senhora chamada Creuzir e estava fazendo porque precisava do
pão de cada dia. Fala que denunciou a secretaria e espera que seja tomada uma
providencia porque isso não pode acontecer dentro do município. A seguir o
Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Uarlan
Fernandes, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de
honra e demais presentes, pede desculpa ao Dr. Marcelo pela sua grosseria na
semana passada. Fala sobre a situação dos caminhões pipas que é complicada. Ato
contínuo o vereador Sr Vilmar solicita aparte, informa que o secretário não é mais o
Sossai, é o Sr Rodrigo. O Sr Uarlan agradece a informação do colega, mas não
deixa de ser um cargo político que só atende quem interessa. Espera que os
caminhões pipa atenda todas as pessoas e não apenas algumas ruas, porque foi
uma determinação do ministério publico. Fala sobre os loteamentos particulares que
são bons para o crescimento do município, mas como foi aprovado no PDM são
obrigados a arcar com a estrutura do loteamento, e é a prefeitura que está fazendo.
Acha que quem está fazendo deve esta ganhando alguma coisa. Parabeniza o Sr
Cássio pela sua fala, e não é contra a doação de áreas, mas acredita que as
empresas locais merecem mais oportunidade, então precisa de melhores critérios.
Comenta sobre o acordo da semana passada de colocar todos os projetos
pendentes em votação, e colocaram só dois, não iria votar e agora é que não vota
mesmo. Lembra que não tem nenhum projeto para ser votado. Agradece e se
despede. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao
Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, que após saudar todos da Mesa Diretora,
Vereadores, convidados de honra e demais presentes, o Sr presidente concede o
seu tempo para o Sr Vilmar, comenta que falando de empresa falida, tem uma falida
dentro do município que é o SAAE e o povo fala que é deles, mas não é, o SAAE é
dos funcionários. Fala que tem pessoas que culpa o prefeito Amadeu Boroto, mas
sabem que não, a culpa é do ministério publico porque projeto teve. Fala que os
candidatos são mentirosos, porque falam que vão resolver a situação da água, mas
não falam como. Sabe que a única maneira de resolver é fazendo a concessão, ficar
doando água, furando poços não vai resolver a situação. Fala do projeto do passe
livre dos idosos que vai beneficiar os idosos, mas vai prejudicar a população, não vai
prejudicar quem tem carro, vai prejudicar quem paga passagem porque a empresa
vai ter que subir a passagem. Acha que as pessoas têm que falar a verdade. Fala
que passar para CESAN é vender o SAAE. Culpam o prefeito, mas a culpa é do
Ministério Público que não libera o projeto e o povo tem que cobrar junto ao próximo
prefeito, porque agora não dá mais tempo. e ainda vai ver o povo fazendo com
Amadeu igual fez com Guerino em Linhares. Ato contínuo o vereador Sr Uarlan
solicita aparte, lembra que ajudou na campanha de Amadeu que deu certo e agora
se não der certo para quem está apoiando depois de quatro anos tem eleições de
novo. O Sr Vilmar comenta da fala do candidato Daniel que disse em um debate que
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os vereadores pegavam as vagas do AMA para marcar exames, e se for verdade no
mandato dele ele não vai mandar na câmara, porque quem manda na câmara é a
câmara, não é prefeito não. Afirma que os vereadores podem até caçar ele se
tivesse seis do seu tipo. Fala que eles não têm proposta para população de São
Mateus e fica falando mal dos vereadores. Diz que vai lutar como cidadão para
concessão do SAAE para uma empresa que vai fazer o melhor para população e
qualquer projeto que prejudique a população antes ou depois da política vota contra.
Agradece e se despede. ORDEM DO DIA: Ato contínuo o Sr Presidente colocou em
DISCUSSÃO e VOTAÇÃO as Indicações nºs 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514,
515, 516, 517, 518 e 520/2016. Sendo sugerida e aprovada votação em Bloco das
mesmas. Em VOTAÇÃO: Aprovadas por unanimidade. Indicação nº 519/2016 de
autoria do Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira. RETIRADA pelo autor. EM
DISCUSSÃO: Requerimento nº 055/2016. EM VOTAÇÃO: REJEITADO, com voto
contrário dos autores. EM DISCUSSÃO: Moção nº 040/2016. Em VOTAÇÃO:
Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO: Em Turno Único o Projeto de Lei n°
018/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei Municipal nº.
1.377/2014”. Em VOTAÇÃO: Aprovado, com voto contrário dos Vereadores Srs
Uarlan Fernandes e Eneias Zanelato Carvalho. Ato contínuo o Sr secretario solicita
ao Sr Presidente Gildevaldo Estevão Bispo, que o Sr Vereador infra firmados no uso
de suas atribuições legais, substanciados no que perpetua o Artigo 158° inciso IV
Artigo 160 do regimento interno dessa Casa de Leis Legislativa, requer que seja
incluído na Ordem do dia, de imediato, o seguinte projeto afim que o mesmo seja
votado: Projeto de Lei n° 012/2016, do Poder Legislativo, que “Autoriza o Executivo
Municipal a permitir que os professores e demais profissionais da educação utilizem
os assentos vagos do transporte escolar fornecido aos alunos”, de autoria do
Vereador Eneias Zanelato Carvalho. Sendo deferido. Em seguida o Sr Presidente
coloca EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Sendo Aprovado, com voto contrário do
vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira. Não havendo mais nada a tratar, o Sr
Presidente declarou encerrada a presente Sessão, e, para constar,
eu................................................, Aquiles Moreira da Silva - 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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