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Ata nº 002/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 03 (três) dias do mês de
fevereiro 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 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 Judite Ribeiro 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. Ato contínuo, o Sr Presidente convidou para tomar
assento na cadeira de convidados desta Casa de Leis: Presidenta do SINDSERV –
Sindicato dos Servidores Público Municipal de São Mateus Srª Jaciara Teixeira do
Nascimento. 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 Nº. 060/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolado sob nº. 000071/2015, que encaminha resposta ao
Requerimento nº. 118/2014, de autoria do Vereador Ailton Caffeu, que requer
calçamento da Rua da Creche, situada em Nova Aymorés –KM35, de acordo com
a Lei nº. 1.330/2014 da Lei Orçamentária Anual para exercício financeiro de 2014,
informando que de acordo com a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e
Transporte, o vereador requerente não contemplou a citada Rua no pacote de
calçamento a que teve direito, e que já fora executado na Comunidade de Nova
Aymorés. Leitura do expediente, OF/PMSM/SCG/PG/CG/ nº. 058/2015, da
Superintendência de Controle Governamental, protocolado sob o n° 000072/2015,
em resposta ao Requerimento n° 122/2014, de autoria dos Vereadores Glesson
Borges e José Ferreira, que requer calçamento da Rua Julio Brahim, situada no
bairro residencial Park Washington, prevista na lei n° 1.330/2014 – Lei
Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2014, informando que de acordo
com a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes, nenhuma
ordem foi dada pelos vereadores para que a citada rua fosse contemplada com
calçamento dentro do pacote que fora liberado para os mesmos. Leitura do
expediente, OF/PMSM/SCG/PG/CG/ nº. 059/2015, protocolado sob o n°
000073/2015 da Superintendência de Controle Governamental, em resposta ao
Requerimento n° 119/2014, de autoria dos Vereadores Gildevaldo Estevão e
Eneias Zanelato Carvalho, em que reiteram o Requerimento nº 077/2014, que
requer fiscalização do cumprimento, pelos munícipes, dos dispositivos dos artigos
16 e 17 da lei nº 948/2010 – código de postura do município, no que diz respeito à
limpeza de terrenos situados no perímetro urbano do município, informando que de
acordo com a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes, o
departamento de fiscalização já iniciou trabalhos neste sentido, notificando e
multando os proprietários de lotes baldios no centro da cidade e bairros
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circunvizinhos. Estaremos expandindo esta ação para outros bairros e o balneário
de Guriri, no ano de 2015. Leitura do Expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG Nº.
031/2015, da Superintendência de Controle Governamental, protocolado sob nº.
000074/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis o Projeto de Lei nº.
001/2015. Leitura do Projeto de Lei nº. 001/2015, “Prorroga Lei Municipal nº.
1.324/2013”. Leitura do Expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG Nº. 098/2015, da
Superintendência de Controle Governamental, protocolado sob nº. 000114/2015,
que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, para conhecimento e arquivo as Leis
nºs: 1.432/2015 e 1.433/2015. Leitura da Lei Municipal nº. 1.432/2015, que “Insere
o art. 3º-A e Parágrafo Único na Lei 1.381/2014, que “Autoriza o Poder Executivo a
contratar financiamento Junto á Caixa Econômica Federal e dá outras
providências”. Leitura da Lei Municipal nº. 1.433/2015, que “Insere o art. 3º-A e
Parágrafo Único na Lei 1.423/2014 que” autoriza o Poder Executivo a contratar
financiamento junto á Caixa Econômica Federal e dá outras providencias”. Leitura
do Expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG Nº. 099/2015, da Superintendência de
Controle Governamental, protocolado sob nº. 000115/2015, que encaminha a esta
Colenda Casa de Leis o Projeto de Lei nº. 004/2015. Leitura do Projeto de Lei nº.
004/2015, que “Altera o § 3º do artigo 8º da Lei Municipal nº. 1.397/2014, datada de
03 de outubro de 2014”. Leitura do Expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG Nº.
1.354/2014, da Superintendência de Controle Governamental, protocolado sob nº.
000156/2015, que encaminha resposta à Indicação nº. 673/2014, de autoria do
Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira, em que requer Revitalização do Campo de
Futebol, do Bairro Seac, sendo informado que de acordo com a Secretaria
Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, estão aguardando a definição do
convenio com o governo do Estado para a Construção do campo de futebol com
grama sintética. Leitura do Expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG Nº. 1.355/2014, da
Superintendência de Controle Governamental, protocolado sob nº. 000157/2015,
que encaminha resposta à Indicação nº. 671/2014, de autoria do Vereador Uarlan
Fernandes, em que requer Instalação de Alambrado no Campo de Futebol no
bairro Aviação (em frente a Escola Master) sendo informado que de acordo com a
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, o referido campo de futebol
não pertence a Prefeitura, não sendo possível realização de tal obra; ainda que, a
Secretaria não possui área para construção de um novo campo de futebol. Leitura
do Expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG Nº. 1.356/2014, da Superintendência de
Controle Governamental, protocolado sob nº. 000158/2015, que encaminha
resposta à Indicação nº. 658/2014, de autoria do Vereador Ailton Caffeu, em que
requer construção de quadra poliesportiva, na comunidade São Pedro, no Distrito
de Nestor Gomes, o mesmo que reitera a indicação de nº. 120/2014, sendo
informado que de acordo com a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e
Juventude, a Secretaria estará analisando a possibilidade de atendimento a
referida solicitação. Leitura do Expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG Nº. 1.359/2014,
da Superintendência de Controle Governamental, protocolado sob nº.
000159/2015, que encaminha resposta a Indicação nº. 694/2014, de autoria do
Vereador Gildevaldo Estevão, em que requer Instalação de Bebedouro, no CEIM
Paraíso Infantil, sendo informado que de acordo com a Secretaria Municipal de
Educação, o referido bebedouro está instalado e funcionando. Leitura do
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Expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG Nº. 1.360/2014, da Superintendência de
Controle Governamental, protocolado sob nº. 000160/2015, que encaminha
resposta a Indicação nº. 738/2014, de autoria do Vereador Vilmar Gonçalves de
Oliveira, em que requer Construção de Albergue Municipal em São Mateus, sendo
informado que, de acordo com Secretaria Municipal de Assistência Social, que a
mesma não dispõe de recurso para atendimento a esta solicitação. Leitura do
Expediente OF/PMSM/SME/N° 1.763/2014, do Secretário Municipal de Educação,
protocolado sob nº. 001343/2015, que encaminha um exemplar dos trabalhos
expostos na XIV Mostra de Educação Infantil – “Um mundo de Cores e Fantasias”.
PODER LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Resolução nº. 001/2015, que
“Dispõe sobre as verbas indenizatórias do exercício parlamentar e dá outras
providências”. Autoria: Mesa Diretora. Indicações nºs 001 e 002/2015 de autoria do
Vereador Sr Ailton Caffeu, que solicita: Instalação de Banco 24 horas, no Bairro
Guriri (nas imediações do Posto de Polícia Militar); Extensão de rede elétrica com
instalação de 08 (oito) postes com luminárias na rua de acesso à rodovia BR 381,
situada na altura do km 31,5. Indicações nºs 003 e 004/2015 de autoria do
Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, que solicita: Reforma do CEIM “Paraíso
Infantil”, localizado Bairro Bonsucesso II; Aquisição de postes com luminárias para
atender a demanda da Rua 21, situada no Bairro Ayrton Senna. Indicação nº
005/2015 de autoria do Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: Que,
em parceria com os Governos Federal e Estadual, construa barragem no córrego
bamburral, para captação de água potável para abastecimento de São Mateus e
Guriri. Indicações nºs 006 e 007/2015 de autoria do Vereador Sr Gildevaldo
Estevão, que solicita: Substituição do poste B-8614, bem como da respectiva
lâmpada, na Rua Sistema Solar, no Bairro Vitória; Substituição das lâmpadas
(incandescentes, fluorescentes, vapor de sódio ou mercúrio) dos postes de
iluminação pública situados no Bairro Vitória, por lâmpadas de led. Indicações nºs
008 e 009/2015 de autoria do Vereador Sr Glesson Borges, que solicita: Extensão
da linha de ônibus que faz o percurso Santo Antonio/Aviação, para atender os
moradores do Loteamento Buritis e Residencial Jacuí; Construção de calçada
cidadã nas ruas do centro da cidade, preferencialmente na Avenida Jones dos
Santos Neves e nas Ruas Coronel Mateus Cunha e Arlindo Sodré. Indicações nºs
010 e 011/2015 de autoria do Vereador Sr José Ferreira, que solicita: Construção
de quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal de Ensino Fundamental
Córrego do Milanez – Km 28, Distrito de Nestor Gomes; Pavimentação asfáltica da
estrada de acesso à Escola Municipal de Ensino Fundamental Córrego do Milanez
(até à Comunidade Santo Antônio – Km 28). Indicações nºs 012 e 013/2015 de
autoria da Vereadora Srª Judite Ribeiro Oliveira, que solicita: Reforma na escadaria
situada no Beco da Biquinha, localizado na Rua Bolívia, no Bairro Vila Nova;
Construção de cemitério público no município. Indicações nºs 014 e 015/2015 de
autoria do Vereador Sr Uarlan Fernandes, que solicita: Instalação de 01 (um) poste
com luminária no final da Rua Santos Dumont, situada no Bairro Liberdade; Reparo
da pavimentação asfáltica da Avenida Antônio Costa Leal, que interliga os Bairro
COHAB e Residencial Park Washington. Indicações nºs 016 e 017/2015 de autoria
do Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, que solicita: Instalação de semáforo
ou de redutor de velocidade na Rodovia BR 101, na entrada do Bairro Rodocon;
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Realocação do semáforo situado na pista lateral da Rodovia BR 101, sentido norte
(nas imediações do antigo Giliat Hotel). Requerimento nº 001/2015 de autoria do
Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, que solicita ao Presidente desta Casa de
Leis: Forneça cópia do processo referente à contratação de financiamento junto à
Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa de pavimentação e qualificação
de parte das vias do Bairro Ayrton Senna – Pró-Transporte/PAC2, bem como do
projeto de pavimentação que originou o processo. Requerimento nº 002/2015 de
autoria do Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita ao Presidente desta
Casa de Leis: Que o Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Mateus,
providencie: realização de Sessão Solene em Homenagem ao “Dia Internacional da
Mulher”, comemorado no dia 08 de março. Requerimento nº 003/2015 de autoria do
Vereador Sr Uarlan Fernandes, que solicita ao Presidente desta Casa de Leis:
Forneça relação dos veículos que prestam serviços de transporte escolar no
município, contendo: ano de fabricação do veículo; nome do proprietário; roteiro e
quantidade mensal de quilômetros rodados; valor mensal dos serviços;
comprovantes dos recolhimentos dos encargos sociais e demais tributos, bem
como a licença do DETRAN, referente ao período de janeiro de 2013 até a
presente data. Ato contínuo o Sr Secretário fez a leitura dos Projetos a seguir: Em
turno Único o Projeto de Lei nº 077/2014, que “Autoriza o chefe do Poder Executivo
Municipal a doar Área de terra a Tecnovidro Indústria de Vidros LTDA, e dá outras
providências”. DIVERSOS: Leitura do Oficio nº. 0011/2015-Procon-SM - Grupo
Executivo de Proteção e Defesa do Consumidor – São Mateus – Estado do Espírito
Santo, encaminhando cópia do Relatório das Atividades do PROCON – SM,
referente ao exercício de 2014. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão
concedeu a palavra a Presidenta do SINDSERV – Sindicato dos Servidores Público
Municipal de São Mateus Srª Jaciara Teixeira do Nascimento, que após
congratular-se com todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e
demais presentes, expõe sobre os Servidores de Educação, ou seja, dos
professores, ASG, Secretário Escolar, todos os servidores que estão lotados na
educação e que tiram férias em janeiro, pois todos os anos estes servidores
passam metades de suas férias sem pagamento. Esclarece que alguns anos estão
tendo problemas com a Prefeitura Municipal, pois não tem capacidade de organizar
seu orçamento e fazer um planejamento de pagamentos destes servidores. Diz que
o Sindicato há alguns anos tenta negociar para que seja feito o planejamento, mas
não conseguem fazer que se paguem nos dias corretos. Coloca que já tentaram
fazer um ofício de repúdio com o descaso da Prefeitura Municipal, mas aconteceu
algo ainda pior, pois os professores de São Mateus desde 2005, estando previsto
em lei processo de movimentação que deve ocorrer sempre no mês de dezembro,
tendo que fazer a localização dos professores nas escolas ao qual irá trabalhar, ou
seja, processo de lotação provisória, ou outro processo chamado de extensão de
carga horária, que segunda a lei deve acontecer no máximo até dezembro. Relata
que a cada ano, mesmo a Secretaria de Educação se aprimorando o processo
piora, pois não sabem onde estão as vagas, sendo feitos processos em 2014, mas
que terá que ser novamente revisto em janeiro, devido vagas erradas que foram
encaminhadas. Declara que a equipe da Prefeitura Municipal faltando 01 semana
para a data marcada para o início do ano, que seria dia 02/02, os professores
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deveriam estar nas escolas, os alunos voltando dia 04/02 para as escolas, tiveram
que refazer o processo de lotação e extensão, com isso, as aulas foram jogadas
para outra semana, porque a Prefeitura Municipal resolveu que os servidores da
Secretaria de Educação voltariam para suas escolas de origem e horário, pois a
secretaria irá funcionar apenas no período vespertino, sendo pela manhã os
professores que trabalhavam na secretaria estariam retornando para as escolas,
causando um tumulto para muitas escolas. Esclarece que não são contrários a esta
decisão, pois sabem que tem muitas pessoas na Secretaria de Educação que
devem voltar para as escolas, mas que seja feita com planejamento, pois os
processos foram cancelados tendo que ser feitos novamente, devido a Prefeitura
Municipal não organizar suas ações. Informa que os processos serão realizados
sábado e domingo, para os professores retornarem para sala de aula dia 01/02,
devido a Prefeitura Municipal não ter condições de dizer onde estão as vagas nas
escolas. Relata que semana passada os professores fizeram uma assembléia e
convocaram o Secretário de educação para dar uma explicação para os servidores.
Diz que em reunião com as ASG’s o Prefeito Municipal disse que os Secretários
estavam proibidos de estarem na reunião com os servidores, sendo uma falta de
respeito com o trabalhador e servidor, pois nem tem certeza que as aulas irão
começar dia 10/02, provando com isso, que a administração não gosta de
conversar, de dialogar. Informa que foi marcada mais uma assembléia dia 12/02
com os servidores da educação no Sindicato dos Servidores Públicos, convidando
os Srs Vereadores e público presente. Deixa registrada a indignação com a
Prefeitura Municipal. DO GRANDE EXPEDIENTE: 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, aborda sobre um convite para participar no Gabinete do Prefeito
Municipal sobre a Declaração o estado crítico que o município vem passando, em
relação à falta de água que afeta todo país em função da estiagem. Expõe que em
épocas de crise muitos começam a se preocupar, mas poucos se preocupam com
as áreas de proteção ambiental, que preservam as nascentes. Relata sobre as
retiradas de árvores, ao qual, o Secretário de Defesa Social Sr Nillis Castberg fez
um compromisso com o Ministério Público de plantar 300 árvores, pois São Mateus
precisa de um plano de arborização, pois locais com áreas verdes se vive melhor.
Expõe que se irá discutir sobre a crise sem apresentar um projeto que irá
beneficiar. Faz a sugestão, pois já requereu ao município fazer um Plano Municipal
de Barragens, para se fazer represas, por isso, esta fazendo indicação para que a
Prefeitura Municipal em parceria com o Governo Federal e Estado façam uma
barragem na Região do Córrego do Bamburral, para preservar a água e abastecer
o município, pois São Mateus não tem problema de falta de água, tem problemas
de distribuição, pois Conceição da Barra vem ao município pegar água. Ato
contínuo o Vereador Sr Ailton Caffeu solicita aparte, pergunta se a barragem é para
abastecer São Mateus, os produtores rurais, pois se fizerem uma barragem no
Bamburral para atender todos, deve ficar em uma altura mais ou menos de 200
metros de altura para atender todos os produtores rurais. Coloca que o IDAF tem
que liberar os produtores para fazerem as barragens. Ato contínuo o Vereador Sr
José Ferreira solicita aparte, informa que no Km 23 foi feita uma barragem e se é
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este a solicitação do Sr Vereador, pois também é favorável que se faça barragens.
Ato contínuo o Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, coloca sobre a água, pois
virou atenção nacional, pois o município também tem problema, onde as pessoas
sofrem com a qualidade da água em São Mateus. Diz não ser contra asfaltar as
ruas, entretanto, pois foi realizado estudo por uma empresa, referente ao Plano
Municipal de saneamento que mostrou que a água produzida pelo SAAE 60% é
desperdiçada, com vazamento e pelos gatos, com isso, se esta gastando dinheiro
público de forma errada, pois primeiro a Prefeitura Municipal deve trocar toda
tubulação para depois colocar asfalto, ou seja, investir o dinheiro corretamente.
Declara que ma próxima sessão fará um requerimento desejando saber quais
empresas no município que consomem e pagam as contas do SAAE e o valor de
cada uma? Pois devem saber, além dos maiores consumidores serem as indústrias
Informa que 70% da água do município, quem consome é a indústria, pois estão
racionando água? Pagando a conta? A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão
concedeu a palavra ao Vereador Sr Glesson Borges, que após saudar todos da
Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, relata sobres
os problemas que estão passando, mas quanto mais pensamentos negativos, mas
negatividade se atrai para o município, Estado. Devem pensar no município e
Estado para sairmos da crise, que acha chuva para melhorar as condições. Expõe
que visitou as obras no município e mesmo com dificuldades o município de São
Mateus tem seguido em frente ao progresso e desenvolvimento. Fala sobre as
obras da Oxford, onde já estão fazendo terraplanagem. Diz que até junho a
Empresa Agrale estará em São Mateus, provando que São Mateus está no rumo
certo, do desenvolvimento e que se preparou. Sabe que todo município tem
problemas, e que muitas coisas caem nas costas dos Vereadores, mas somente
criticas é muito fácil, mas o município esta se preparando, haverá muita geração de
emprego com a chegada das empresas. Relata que o Prefeito Municipal esta
buscando recursos e benefícios para o município, a administração é séria e
trabalha em prol do município. Ato contínuo o Vereador Sr José Ferreira solicita
aparte, sabe que a crítica é muito grande e cai somente no Vereador, pois foi
cobrado na feira em relação às queimadas que estão acontecendo e queria saber
quais seriam as ações. Ato contínuo o Vereador Sr Glesson Borges, diz que
quando falta água as usinas têm dificuldade de produzir energia, subindo tudo,
somente critica não adianta, tem que juntar forças para ajudar o país. Aborda sobre
o SAAE que está ultrapassado e não suporta o município, tem que ter coragem
para assumir o SAAE, com 40 anos sem investimentos. Declara que solicitou ao
Prefeito Municipal que encaminhasse projeto para esta Casa de Leis, pois tem
Vereadores dispostos e com coragem para votar. Sabe que tem que se discutir
com a sociedade para se tomar uma postura. Ato contínuo o Vereador Sr Eneias
Zanelato Carvalho solicita aparte, diz que realmente precisa se discutir sobre o
SAAE, pois sempre foi mal administrado, sucateado ao longo do tempo, ou seja,
precisa de uma nomeação boa. Coloca que sua preocupação caso entre empresa
privada, pois toda empresa privada visa o lucro, ou seja, com o SAAE se pode
paga um pouco mais para ter investimento. Diz que a CESAN quer mexer com
água e não com esgoto, pois água é onde se tem lucro, tem que se discutir com
calma, com a população, pois se realmente tiver intenção de recuperar o SAAE,
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que se recupere. Ato Contínuo o Vereador Sr Glesson Borges, diz que o município
não tem condições de investir no SAAE, a não ser que o Governo Federal mande
dinheiro. Fala sobre a perda de receita do município de mais de R$1 milhão de
royalties de petróleo. Expõe que Cachoeiro de Itapemirim faltava água e não tinha
esgoto, ou seja, é melhor pagar a conta e ter água em casa. A seguir o Presidente
solicita que o Vice-Presidente Sr Uarlan Fernandes para que tomasse seu acento,
para que possa fazer o Uso da Tribuna, após saudar todos da Mesa Diretora,
Vereadores, convidados de honra e demais presentes, diz ser uma honra estar na
primeira sessão do ano e parabenizar grandes amigos e aliados presentes.
Parabeniza o Deputado Federal Sr Carlos Manato, pois é um grande parceiro, que
visa o desenvolvimento do município, será o representante do município e Norte
Capixaba em Brasília. Parabeniza o Deputado Estadual Gildevan Fernandes pela
missão de ser Líder do Governo do Sr Paulo Hartung, além de caminhar a muito
tempo com o Deputado eleito, pois lutam pelas mesmas bandeiras e sabe que o
Norte estará bem representado. Informa que o Partido Solidariedade esta
crescendo no Estado, tendo como aliada a Deputada Estadual Srª Raquel Lessa.
Parabeniza ao Deputado Federal Dr. Jorge Silva pelo seu segundo mandato,
fazendo bonito em Brasília e representando o Norte Capixaba. Parabeniza ao
Deputado Estadual Sr Eustaquio de Freitas, pelo seu 3º mandato, com o apoio de
muitos dos Srs Vereadores, além de sempre atender as demandas quando
procurado. Deseja a todos os representantes, tanto na Assembléia Legislativa
Estadual, quanto Federal, fé em Deus e muito trabalho a serviço do povo. 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, esclarece que as pessoas que se
encontram fora da política não sabem o que acontece na política. Fala sobre as
cobranças feita ao Prefeito Municipal Sr Amadeu Boroto, pois estão legislando para
cobrar, mas sabe que o Prefeito Municipal foi o que mais trabalhou pelo município.
Expõe sobre o Governo do Sr Renato Casagrande que foi um excelente governo
para o Norte do Estado e não foi reconhecido pela população, com isso, as
pessoas devem refletir mais. Relata sobre o problema da água, pois esta com 06
anos de mandato e nunca foi resolvido, sendo que pelo município nunca será
resolvido. Diz que nenhum Prefeito Municipal irá resolver o problema, pois desde a
época do Sr Rui Baromeu escuta sobre concessão do SAAE e nada foi feito, além
de saber que deve ser revisto. Informa que em sua comunidade não tem problema
com água, mas com o esgoto. Diz que o ser humano precisa ser respeitado, pois
paga pelo trabalho. 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, coloca que faz
críticas ao Prefeito Municipal, pois é uma insatisfação de toda população
mateense, além de ser cobrado dia a dia pela comunidade. Diz que realmente
devemos saber agradecer, pois o Prefeito Municipal esta fazendo muito pelo
município, com muitas melhorias, empregos, sendo importante para o município.
Expõe que tudo se resume em uma palavra e que todos querem planejamento,
pois falta planejamento na gestão do município. Relata que esta na hora de
planejar, discutir, ter reunião ampliada com a sociedade, para que se resolva o
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problema. Aborda sobre a situação que os Profissionais do Magistério estão
passando e que não era para acontecer, que dever ser resolvido, além de lutarem
para a melhoria da situação. Sabe que o Sindicato dos Servidores Público está
cobrando por melhorias, mas o Executivo tem que passar a ouvir para saber o que
esta acontecendo. Informa que estão falando que o salário dos professores foi
atrasado devido aos Srs Vereadores, sendo que não existe, pois foi falta de
planejamento. Diz que o Sindicato está sempre vindo reclamando, reivindicando e
vamos ficar ouvindo, os Secretários não poderiam ir a uma reunião para tentarem
resolver as coisas, para que não fique uma bola de neve maior. Relata que fez um
requerimento pedindo a prestação de contas do exercício de 2013 e 2014 do
transporte escolar, e quem desejar votar contra que vote, pois está aqui para
fiscalizar, além de ter feito o pedido em outubro do ano passado e não obteve
resposta até hoje. Sabe que o Vereador tem o direito de solicitar o que desejar,
pois estão para fiscalizar. Esclarece que caso não receba resposta em 20 dias irá
acionar o Ministério Público, além de quem votar contra, irá buscar os seus direitos.
Fala a Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos que podem contar com seu
apoio, para negociar, para que não acha paralisação, caso não seja resolvido que
se acione a justiça. ORDEM DO DIA: Ato contínuo o Sr Presidente colocou em
discussão e votação as Indicações nºs 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009,
010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017/2015 sendo as mesmas aprovadas por
unanimidade dos presentes. Em discussão e votação o Requerimento de nº
001/2015, sendo aprovado por unanimidade. Em discussão e votação o
Requerimento de nº 002/2015, sendo, sendo rejeitado com votos contrários dos Srs
Vereadores Ailton Caffeu, Aquiles Moreira da Silva, Glesson Borges, Isaias Rosa
de Oliveira, José Ferreira, Judite Ribeiro de Oliveira Valdemar Moraes e Vilmar
Gonçalves de Oliveira. A seguir o Vereador Sr José Ferreira justifica seu voto
contra, solicita que retire o requerimento, pois já votou e o Vereador não pegou a
documentação, além de votar contra, e que caso necessário que busque via
Ministério Público. A seguir o Vereador Sr Valdemar Moraes justifica seu voto e
solicita que se retire o requerimento, pois chegou em hora inoportuna. Ato contínuo
o Sr Presidente colocou em discussão e votação os seguintes Projetos: Em
discussão e votação em Turno único do Projeto de Lei nº 077/2014, que “Autoriza o
chefe do Poder Executivo Municipal a doar Área de terra a Tecnovidro Indústria de
Vidros LTDA, e dá outras providências”, 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 presente Ata, que por estar em conformidade será assinada
por mim, pelo Sr Presidente e demais membros da mesa.
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