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Ata nº 041/2015 da Sessão Ordinária, realizada ao 01 (primeiro) dia do mês de
setembro de 2015 (dois mil e quinze), 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 Glesson Borges. DO PEQUENO EXPEDIENTE: A seguir o Sr Presidente fez a
abertura da Sessão e após as formalidades regimentais, convidou o Vereador Sr
Uarlan Fernandes 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 10 (dez) Srs. Vereadores:
Ailton Cafeu, Aquiles Moreira da Silva (ausente), 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. Ato
contínuo, o Sr Presidente convidou para tomar assento na cadeira de convidados
desta Casa de Leis: Pastor Edgar Dias de Oliveira e a Bióloga Diógina Barata. 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:
Leitura das Atas n°s 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
e 36/2015. Sendo todas aprovadas. PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 404/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000606/2015, que encaminha a esta Casa
de Legislativa o Projeto de Lei Complementar n° 007/2015, que “Dispõe sobre coleta
e destinação de entulho no município de São Mateus, Autoriza a outorgar o serviço
em regime de concessão e dá outras providências” e Projeto de Lei Complementar
n° 008/2015, que “Institui o sistema de estacionamento rotativo pago no município
de São Mateus, Autoriza a outorgar tal serviço em regime de concessão e dá outras
providências”. Leitura do Projeto de Lei Complementar n° 007/2015, autoria do
Poder Executivo, que “Dispõe sobre coleta e destinação de entulho no município de
São Mateus, Autoriza a outorgar o serviço em regime de concessão e dá outras
providências”. Leitura do Projeto de Lei Complementar n° 008/2015, autoria do
Poder Executivo, que “Institui o sistema de estacionamento rotativo pago no
município de São Mateus, Autoriza a outorgar tal serviço em regime de concessão e
dá outras providências”. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 740/2015,
da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
001003/2015, que encaminha a esta Casa de Legislativa o Projeto de Lei n°
033/2015, que “Altera Lei n° 237/92, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
da Administração Pública Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas no
município de São Mateus, e Dá outras Providências”, o Projeto de Lei Complementar
n° 014/2015, que “Insere o Anexo IX e o Artigo 14A, Altera o Anexo VII da Lei
Complementar n° 075, datada de 03 de dezembro de 2013, que Dispõe sobre o

286

Plano de Cargos e Carreiras do quadro de profissionais do Fundo Municipal de
Saúde, estabelece normas de enquadramento e diretrizes para a avaliação de
desempenho, institui tabela de vencimento e dá outras providências” e Projeto de Lei
n° 032/2015, que “Regulamenta e estabelece normas de atendimento aos alunos
públicos alvo da Educação Especial nas instituições de Educação Infantil e Ensino
Fundamental do Sistema Municipal de Educação de São Mateus”. Leitura do Projeto
de Lei Complementar n° 014/2015, autoria do Poder Executivo, que “Insere o
Anexo IX e o Artigo 14A, Altera o Anexo VII da Lei Complementar n° 075, datada de
03 de dezembro de 2013, que Dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras do
quadro de profissionais do Fundo Municipal de Saúde, estabelece normas de
enquadramento e diretrizes para a avaliação de desempenho, institui tabela de
vencimento e dá outras providências”. Leitura do Projeto de Lei n° 032/2015,
autoria do Poder Executivo, que “Regulamenta e estabelece normas de atendimento
aos alunos públicos alvo da Educação Especial nas instituições de Educação Infantil
e Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Educação de São Mateus”. Leitura
do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 1.030/2015, da Superintendente de
Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001306/2015, que encaminha a
esta Casa de Legislativa a Lei n° 1.499/2015, que “Dispõe sobre a criação do
Sistema Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do município de São Mateus e
dá outras providências”. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N°
1064/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
001316/2015, que solicita proceder a retirada e devolução do Projeto de Lei n°
033/2015, que “Altera a Lei n° 237/92, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
da Administração Pública Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do
município de São Mateus e dá outras providências”. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 1065/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001319/2015, que solicita proceder a retirada
de pauta e devolução do Projeto de Lei Complementar n° 014/2014, que “Altera os
Anexos I, II e IV da Lei Complementar n° 073, datada de 03 de dezembro de 2013,
que Dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras do Quadro Técnico Administrativo
da Prefeitura Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, Estabelece
Normas de Enquadramento e Diretrizes para a Avaliação de Desempenho, Institui
Tabela de Vencimento e dá outras providências”. PODER LEGISLATIVO: Leitura do
expediente protocolizado sob o n° 001322/2015, do Vereador Aquiles Moreira da
Silva, encaminhando atestado médico. Proposições sujeitas à Discussão e Votação:
Indicações nº 538 e 539/2015 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho,
que solicita: Reforma da Escola Pluridocente Municipal Dilô Barbosa; Colocar em
funcionamento os computadores das Escolas das Comunidades: Dilô Barbosa,
Córrego do Chiado, Nova Vista e São Jorge. Indicações nº 540 e 541/2015 de
autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão, que solicita: Substituição do poste (nº C-
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0651), situado na pista lateral da Rodovia BR 101 no Bairro Vila Nova (em frente à
loja Marquesa); Substituição do poste (nº B-9731), situado na pista lateral da
Rodovia BR 101 no Bairro Vila Nova (em frente à loja JD Material de Construção).
Indicações nº 542 e 543/2015 de autoria do vereador Sr Glesson Borges, que
solicita: Calçamento da Rua Conceição da Barra, situada no Bairro Guriri, lado sul;
Término do calçamento da Rua Manoel Barcellos Sobrinho, situada no Bairro
Jaqueline. Indicações nº 544 e 545/2015 de autoria do vereador Sr Isaias Rosa de
Oliveira, que solicita: Reforma do Ginásio Municipal de Esportes “Washington
Castelo Dutra”, situado no Bairro Guriri; Aquisição de caminhão para limpeza de
fossas, no Bairro Guriri. Indicações nº 546 e 547/2015 de autoria do vereador Sr
José Ferreira, que solicita: Retorno da sinalização para o estacionamento de viatura
da Polícia Militar, na Avenida Jones dos Santos Neves (em frente à
Superintendência Regional de Educação); Instalação da Delegacia Especializada de
Atendimento a Mulher no município de São Mateus. Indicações nº 548 e 549/2015
de autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes, que solicita: Construção de praça com
área de lazer no Bairro Liberdade; Reconstrução dos canteiros situados na Avenida
Rotary Club, no Bairro Boa Vista. Indicações nº 550 e 551/2015 de autoria do
vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, que solicita: Colocação de poste com
luminária no final da Rua Willian da Costa Gonçalves, no Bairro SEAC (nas
proximidades da Estação de Tratamento de Esgoto); Instalação de academia de
ginástica ao ar livre no Bairro Rodocon, para atender os moradores, especialmente
as pessoas da 3ª idade. Requerimento nº 054/2015 de autoria do vereador Sr
Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: Revitalização do Sítio Histórico Porto de São
Mateus, de acordo com os recursos disponíveis na Lei n° 1.428/2015 – que “Estima
a receita e fixa a despesa do município de São Mateus para o exercício financeiro de
2015”. Requerimento nº 055/2015 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão,
que solicita: Envie a esta Casa de Leis relação detalhada de todas as notificações
realizadas pelos fiscais da Secretaria Municipal de Obras, em razão do não
cumprimento, pelos munícipes, ao que determina o artigo 66 da Lei nº 948/2010 –
que „Institui o novo Código de Postura do município de São Mateus, Estado do
Espírito Santo e dá outras Providências‟. Referente ao período de janeiro de 2013
até a presente data. Moção nº 027/2015 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato
Carvalho, que solicita: Voto de Congratulação à Bióloga Diógina Barata, professora
da Universidade Federal do Espírito Santo, pela comemoração do „Dia do Biólogo‟.
Moção nº 028/2015 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão, que solicita: Voto
de Congratulação ao Pastor Edgar Dias de Oliveira, pelos 28 anos de Ministério
Pastoral. DO GRANDE EXPEDIENTE: A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão
concedeu a palavra ao Sr Elimar Silva de Oliveira, representante da ACCANGAP
(associação dos catadores de caranguejo do Nativo, Gameleira e Ponta), que após
saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais
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presentes, agradece pela oportunidade de falar das necessidades de Barra Nova.
Barra Nova é uma cidade que está crescendo a cada dia que passa, a população
depende do poder público, depende da segurança, da qual nesse momento são
cobrados. Pleiteiam o olhar dos Srs vereadores para Barra Nova porque precisam do
apoio dos mesmos. Relata que meses atrás, foram encontrados corpos jogados no
manguezal, que não existe patrulhamento da polícia militar, as coisas estão indo
para outro sentido, têm jovens que precisam estar na escola, e só tem uma escola
porque familiares forneceram o local para ser construída, também precisam de um
posto de saúde, porque são 78 km de distância, se alguém passar mal tem que
contar com a graça de Deus, se não só a misericórdia. Expõe que em breve
acontece a festa do camarão, e existem dificuldades como um protocolo que custa
trinta e dois reais e sessenta centavos, para convidar os Srs e o Sr prefeito para
fazerem parte da festa, lembra que as associações de moradores são isentas de
taxas, através de uma Lei federal sancionada pela presidente Dilma, mas continuam
sendo cobrados, pagaram taxas do bombeiro para estar em dias, mas a Lei nos
falta. Então como podem requerer algo que já foi aprovada, mas não podem gozar
do uso. Coloca que em Barra nova sul não tem praça, não tem quadra, mas acredita
que a partir de agora vão ter o olhar dos Srs vereadores, relata que iriam ter uma
ponte, mas agora vai ser uma balsa e vão pagar eternamente por ela pela travessia,
se fosse um aponte seria gasto um único valor e todos poderiam ir e vir, a
manutenção da Balsa não é garantida. Relata que ha pouco tempo os pescadores
passaram mais de vinte dias parados, ilhados, depois de muito reivindicar foram
liberados e estão sofrendo com isso, então pede novamente a atenção e agradece
pela oportunidade. 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 segunda
conferência municipal da pessoa com deficiência, onde foi e representou a câmara,
fala que o debate foi muito bom com trabalhos em grupo e varias propostas,
inclusive foi eleito para representar e participar da conferência estadual. Aborda a
questão do transporte coletivo e do transporte coletivo urbano, porque vêm desde o
primeiro mandato falando da necessidade de melhorias e sobre o vencimento da
concessão, lembra que falou na ultima sessão que esteve presente, que depois do
requerimento pedindo esclarecimentos sobre a concessão do transporte à prefeitura
e que não foi respondido, iria entrar com processo no ministério público e assim o
fez, então já obteve acesso as informações, e confirmou o que já haviam informado,
que a prorrogação da concessão do transporte foi feita de forma ilegal, porque não
foi passado pela câmara e está na Lei orgânica que concessão de transporte público
tem que passar pela autorização da câmara, mas o chefe do executivo, não sabe o
motivo, prorrogou por mais doze meses vencendo agora em setembro, acha uma
falta de respeito com essa casa, voltou ao ministério público abordou essa questão,
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e na verdade quem assinou o aditivo foi Jadir o então secretário de obras e
infraestrutura do município, uma situação totalmente irregular, lamenta que o
executivo tenha conduzido a concessão do serviço público dessa forma. Ato
contínuo o vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira solicita aparte, pergunta ao
colega vereador Sr Eneias se ele se informou se o secretário poderia fazer isso? E
se o executivo poderia fazer isso? Ato contínuo o vereador Sr Eneias responde que
o secretário não poderia ter feito isso, mas quem responde pelo ato é o prefeito. E
nem o executivo poderia sem a autorização da câmara, foi irregular e é um tipo de
irregularidade insanável, porque não podem voltar no tempo, já foi concedido, aí vai
passar pelo ministério público no tribunal de contas. Lamenta porque o prefeito não
fez licitação porque não quis, porque os vereadores estão tratando desse assunto ha
muitos anos, então poderiam ter aproveitado para fazer as melhorias necessárias no
transporte coletivo, porque só ta piorando a cada dia, cortando horários e isso é
muito ruim. Coloca que outra questão que precisa ser discutida profundamente sobre
o transporte é a mobilidade, não é simplesmente dar a concessão para outra
empresa, pessoalmente não tem nada contra a empresa atual, só que tem que
melhorar o serviço, porque não tem abrigo, tem vários bairros e horários que não
tem o ônibus, não tem o corujão, os estudantes passam aperto porque nos horários
de pico não tem ônibus suficiente, os ônibus estão caindo os pedaços e existe uma
Lei antiga que os ônibus têm que ter idade máxima de dez anos. Relata sobre outro
assunto que é a questão da água, porque nesse momento estão achando que
mudando a gestão colocando uma empresa privada vai mudar a situação da água,
realmente existe um problema sério na gestão do saneamento, mas nenhuma
empresa seja ela pública ou privada vai resolver sozinha o problema da água de São
Mateus, porque pode ter a estação nova, todas as tubulações novas, se não tiver a
água vai tirar de onde se o rio está seco. Lembra que quando foram discutir o PDM,
e dentro tinha um plano ecológico, vários agricultores vieram pedir pra tirar porque
preservar ninguém quer, reclamam depois da seca, manter as matas, manter as
florestas, recuperar as nascentes não fazem, por isso fala que tem que ter várias
medidas emergências, uma das medidas é mudar o ponto de capitação o que já
falava há anos, mas essa medida só vai prorrogar a situação por alguns anos, se
não preservar o meio ambiente, se não recuperar a mata ciliar, as nascentes, a água
salgada vai atingir o jambeiro e Rio vai morrer. Lembra que o Rio doce está seco,
Rio Itaúnas enfrentando problemas, Rio Cricaré. Fala que uma cidade pode viver
sem energia elétrica, sem transporte, mas sem água não, por isso tem que existir
medidas emergenciais e medidas de longo prazo se não São Mateus vai virar uma
cidade fantasma, deserta. Por isso reforça que precisam de medidas à longo prazo
principalmente para recuperar o meio ambiente, e não adianta aquele discurso que
precisa produzir porque nem a agricultura consegue sobreviver sem a água.
Esclarece que postou na Rede social que o prefeito teve seis anos para mudar o
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ponto capitação porque o custo é de mais ou menos quatro milhões e o último
pacote de obras custou onze milhões, então se a prioridade fosse a água teria sido
feita a mudança do ponto de capitação e o município não estaria passando por esse
problema com a água salgada. E para concluir relata que esse calçamento acaba
prejudicando também porque quase toda a tubulação do SAAE é antiga e de
amianto que é um produto cancerígeno que já foi abolido o uso do amianto, ai não
troca a rede e asfalta em cima, então toda hora tem que quebrar o asfalto para
consertar. Fala que a câmara tem muitos assuntos importantes para discutir até o
final do ano, que é a água, o transporte, a concessão dos serviços públicos, e
precisam visitar os lugares onde o serviço está dando certo com experiência, como
em Cachoeiro, Aracruz, Linhares, para tomarem a melhor decisão para o município.
A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao vereador Sr
José Ferreira que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de
honra e demais presentes, solicita um minuto de silêncio em homenagem o policial
ítalo que foi assassinado na Serra. Relata sobre a reunião da pimenta, a qual foi
proveitosa com ensinamentos básicos para lavoura. Fala sobre o aumento do salário
mínimo que está previsto para o próximo ano, mas já aumentaram em 15% o gás,
acha isso um absurdo. Relata que a falta de segurança está um absurdo, lembra o
policial que foi assassinado aos 25 anos de forma brutal, infelizmente a criminalidade
está tomando conta do mundo. Por isso está fazendo o requerimento por uma
delegacia da mulher, porque as mulheres não têm segurança nem com seus
próprios maridos, elas merecem respeito. Infelizmente a Lei hoje não protege o
cidadão, ela é impune. 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, fala ao
representante de Barra nova que às vezes as pessoas demoram muito tempo para
fazer reclamações e procurar ajuda cada comunidade têm que participar mais, vir à
câmara procurar seus representantes, porque se não procurar fica difícil para o
vereador dar conta de toda necessidade do município. Coloca que nenhum prefeito
trabalhou mais que o prefeito Amadeu Boroto dentro de seis anos, e acha difícil
entrar alguém que faça igual, a cidade tomou rumo. Ato contínuo o vereador Sr
Eneias Zanelato solicita aparte, e concorda que realmente é imbatível a quantidade
de obras e investimentos no município, mas não pode deixar de falar que é graças
ao Governo Federal, como o IFES, a UFES, o Pro Infância, a unidade de saúde do
Sernamby. Ato contínuo o vereador Sr Vilmar fala que não está falando de obras
federais, está falando de obras municipais. Relata que semana passada falou que se
o prefeito é culpado pela situação da água, o colega vereador Sr Eneias também
tem culpa da falta de água em São Mateus, porque teve dois projetos dos quais o
mesmo votou contra, e agora ta ai um acordo de concessão o qual o vereador
também é contra, então como vai resolver essa situação se todos votarem contra?
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Fala que o colega citou Conceição da Barra como exemplo, mas lá foi feito
concessão para a Cesan por isso está dando certo. Ressalta que precisam fazer
alguma coisa, não sabe o quê, mas é responsabilidade da casa. E defende o Sr
prefeito porque não foi só ele que foi prefeito em São Mateus, passaram muitos
outros, ele tem seus problemas, mas a culpa não é só dele. Ato contínuo o vereador
Sr Eneias Zanelato que solicita aparte, explica que colocou no orçamento a
mudança do ponto de capitação, a criação das estações, não fez porque não quis, e
quem barrou a locação de ativos foi o tribunal de contas porque encontrou
irregularidades, porque se não teria feito. Ato contínuo o vereador Sr Vilmar fala que
não vai mais discutir sobre esse assunto e quer saber é do projeto que irá entrar
nessa casa. Fala ao representante da ACCANGAP para que tragam algumas
indicações e assim os vereadores poderão colocar no orçamento de 2016, mas
ressalta que o que deveriam fazer mesmo, é eleger um representante da localidade
porque cada vereador tem na prefeitura um valor para alcançar em indicações de
obras, e é tão pouco que é difícil fazer benfeitorias em suas próprias comunidades,
sabe que o vereador trabalha para o município, mas acredita que nenhum vereador
vai deixar de fazer benfeitorias em sua comunidade para beneficiar outra. Então
pede para que tragam as indicações sobre as necessidades da comunidade para
que possam fazer emendas no orçamento de 2016, mas se fizerem o seu
representante concerteza será melhor. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão
concedeu a palavra ao Sr Fábio Sacramento que após saudar todos da Mesa
Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, expõe que desde o
dia 28 de agosto de 2015 assumiu a ACCANGAP (associação dos catadores de
caranguejo do Nativo, Gameleira e Ponta). Convida todos os Srs vereadores para
que participem da reunião que irão fazer dia 04 de setembro às 16:00 hs, para
decidirem vários assuntos, como o posto de saúde que o prefeito doou a associação.
Enfatiza que a mais ou menos uns 15 dias houve um massacre em Barra nova,
vieram pessoas de outro município cometeram crimes, e lá como em outros lugares
infelizmente não existe policiamento, a polícia foi acionada, prestou o seu papel, mas
quando chegou já havia vítimas, em um lugar calmo, pacato, de paz ficou uma
situação difícil. Então pede aos Srs vereadores que rege essa casa que criam Leis,
que façam melhorias e consigam implantar uma unidade policial em Barra nova para
que tenham mais segurança e conforto porque ficaram aterrorizados. Então reforça o
seu convite aos Sr vereadores para que se façam presentes, porque tudo isso será
tratado na reunião. Fala que vai seguir a orientação do vereador Sr Vilmar
Gonçalves criando projetos e buscando todos os meios para terem suporte para
melhorar Barra nova que é um lugar turístico de São Mateus ORDEM DO DIA: Ato
contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação as Indicações nºs538,
539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550 e 551/2015. Sendo
aprovadas por unanimidade. Em discussão: Requerimento n° 054/2015. Em

292

votação: sendo aprovado por unanimidade. Em discussão: Requerimento n°
055/2015 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão, que solicita: Envie a esta
Casa de Leis relação detalhada de todas as notificações realizadas pelos fiscais da
Secretaria Municipal de Obras, em razão do não cumprimento, pelos munícipes, ao
que determina o artigo 66 da Lei nº 948/2010 – que „Institui o novo Código de
Postura do município de São Mateus, Estado do Espírito Santo e dá outras
Providências‟. Referente ao período de janeiro de 2013 até a presente data. Ato
contínuo o Sr presidente explica que fez esse requerimento porque foi feito uma
reunião com os fiscais, o secretário de obras, e a coordenadora dos fiscais para
saber o porquê os fiscais estavam indo apenas aos Bairros de periferia e notificando
tudo e todos, enquanto no centro da cidade onde está localizado a elite e os maiores
erros, simplesmente não estão fiscalizando, como as mesas nas calçadas, nas ruas,
nos canteiros. E agora depois desta reunião os fiscais estão notificando e citando os
vereadores como mandante como fizeram com o Sr vereador Isaias. Acredita que
seja por retaliação ao que ficou decidido na reunião que se caso a fiscalização não
fosse para todos seria retirado à produtividade, então por isso pediu esse relatório
detalhado das autuações dos fiscais para se certificar que estão sendo justos com
todos. Em seguida concede a palavra ao Sr vereador Isaias Rosa de Oliveira, que
pede dispensa das formalidades, fala que à população têm reclamado muito das
autuações dos fiscais porque estão usando dois pesos e duas medidas, para uns
pode e para outros não pode, coloca que a câmara está realmente lutando contra
isso, até com ameaça da retirada da produtividade, e com isso veio à retaliação dos
fiscais contra os vereadores, fala que eles são fiscalizadores, mas os vereadores
também são fiscalizadores do executivo, no caso eles. Relata que uma fiscal chegou
em Guriri notificou e embargou uma obra e disse que quem mandou foi ele. Diz que
nada falou, marcou uma reunião com o secretário, com a chefe da fiscalização, com
a dita fiscal que não compareceu, e duas testemunhas, contou o fato e provou, então
entrou com um processo administrativo pedindo o afastamento da fiscal e ela já foi
afastada, vai pedir a demissão da mesma e vai entrar com um processo criminal,
porque ela colocou a sua vida em risco e vai pedir indenização por danos morais,
esclarece que vai levar essa questão até o final doa a quem doer. Em seguida o Sr
Presidente quebra o protocolo justificando se tratar de um assunto polêmico e
concede a palavra aos seguintes Srs vereadores. Ato contínuo o Sr vereador Eneias
Zanelato Carvalho que pede dispensa das formalidades, fala que como Presidente
da Comissão de Obras já havia convidado a coordenadora dos fiscais para tratar do
assunto. Pensa que nesse primeiro momento as notificações teriam que ser mais
educativas do que punitivas, na verdade é uma mudança cultural, porque as
pessoas estão acostumadas a ocupar as calçadas com brita, com areia, tijolos
porque não tem outro jeito, mas acredita que com o tempo vai melhorando vai
evoluindo, defende que as calçadas estejam livres porque têm as pessoas idosas, os
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deficientes, pessoas com mobilidade reduzida que precisam das calçadas livres,
entretanto concorda com o que os colegas falaram porque o tratamento que é dado
ao bairro popular tem que ser dado a aquele restaurante chique que ocupa a
calçada com as mesas e cadeiras, defende que o tratamento seja igual para todos e
com iniciativas educativas para uma mudança cultural. Ato contínuo o Sr Presidente
concede a palavra ao Sr vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira, que pede dispensa
das formalidades, fala que concorda em algumas questões, mas em outras não,
porque se não o município vira bagunça, relata a fala do Sr Isaias porque às vezes
têm pessoas que não querem legalizar obras, esclarece que não está falando dos
bairros carentes. Fala que Guriri hoje é uma cidade e uma cidade de classe média, e
as vezes as pessoas não querem pagar a licença, se coloca como exemplo, porque
quando estava com uma obra foi notificado porque estava errado e o que fez foi
pagar a multa e pagar um arquiteto pela planta da obra, fala que gastou, mas estava
errado e o município vive disso de arrecadação. Ressalta que cada caso é um caso
e tem que ser analisado, porque tem pessoas que podem pagar e simplesmente não
pagam, e tem as pessoas que quando conseguem comprar um carrinho de areia, os
ficais chegam e notificam. Lembra que já fez denuncia á fiscalização em sua
comunidade porque uma pessoa estava construindo na calçada em cima do esgoto,
então chamou a fiscalização, denunciou e mandou embargar a obra. Porque certo é
certo, errado é errado, não iria prejudicar uma comunidade com mais de mil e
quinhentas pessoas por culpa de uma errada. Reforça que cada caso é um caso.
Ato contínuo o Sr Presidente concede a palavra ao Sr vereador Uarlan Fernandes,
que pede dispensa das formalidades, expõe que os vereadores estão sendo
julgados de forma errada, sabe que os fiscais estão fazendo o papel deles
cumprindo o código de postura, mas sobre a reunião que teve com os fiscais e o
secretário de obras, não veio para ver o secretário elogiar os fiscais dizendo que
eles são a melhor equipe, parabéns para eles, mas o assunto era outro, agora cabe
aos vereadores fazerem algumas mudanças, alterações, revendo o código de
postura para melhores serviços. Porque tem pessoas que estão reclamando, mas
tem aquelas pessoas que estão gostando porque está mudando a cara da cidade,
alguns que faziam e viram a fiscalização não fazem mais. Concorda que o que tem
que ser para Pedro também tem que ser para João. Reforça que é favorável ao
requerimento, fala para o Sr Presidente se preparar porque a quantidade é imensa, e
quer ver se vão ter notificações feitas no centro da cidade. Em votação: sendo
aprovado por unanimidade. Em discussão: Moção n° 027/2015. Em votação: sendo
aprovado por unanimidade. Em discussão: Moção n° 028/2015. Em votação: sendo
aprovado por unanimidade. 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
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presente Ata, que por estar em conformidade será assinada por mim, pelo Sr
Presidente e demais membros da mesa.
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