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Ata nº 036/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 04 (quatro) dias do mês de
agosto 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
Valdemar Moraes 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: Capitão Ronaldo da Polícia Militar. 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 de expediente respondendo o Requerimento n° 043/2015, de autoria do
Vereador Uarlan Fernandes, que requer ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que
determine a Secretaria Municipal de Administração a informar o valor do vencimento
base do cargo de Técnico em Contabilidade, bem como se o cargo de Vigia foi
extinto, qual a sua nomenclatura atual e o valor do vencimento base do mesmo,
sendo informado que “o cargo de Técnico em Contabilidade foi extinto através da Lei
Complementar n° 073/2013; informando, ainda, que o vencimento base desse cargo
é R$ 799,70 conforme Plano de Cargos vigente e que o cargo de Vigia foi extinto
através da mesma Lei e a nova nomenclatura é Guarda Patrimonial. Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 831/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001144/2015, que encaminha resposta a
Indicação n° 355/2015, de autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira, que requer
Implantação do Programa “Escola Tempo Integral” nos bairros onde ainda não foi
implantado e na zona rural do município de São Mateus, sendo informado que, de
acordo com a Secretaria Municipal de Educação, conforme despacho em anexo,
estão sendo adotadas medidas para elaboração do Projeto de Reforma e Ampliação
do referido CEIM. Leitura do expediente OF.PMSM/SELJ N° 161/2015, do
Secretário de Esportes, Lazer e Juventude, protocolizado sob o n° 001149/2015, que
encaminha resposta a Indicação n° 422/2015, de autoria do Vereador Ailton Caffeu,
que requer reforma do campo de futebol situado na sede do Distrito de Nestor
Gomes, sendo informado que a Secretaria não possui Dotação Orçamentária.
Leitura do expediente OF.PMSM/SELJ N° 160/2015, do Secretário de Esportes,
Lazer e Juventude, protocolizado sob o n° 001150/2015, que encaminha resposta a
Indicação n° 362/2015, de autoria do Vereador Valdemar Moraes, que requer
reconstrução do aterro localizado na estrada situada na Comunidade São Domingos
(nas proximidades da propriedade do Senhor Jucemar Francischetto), sendo
informado que a Secretaria encaminhou a seguinte Indicação para a Secretaria de
Agricultura. Leitura do expediente OF.PMSM/SELJ N° 159/2015, do Secretário de
Esportes, Lazer e Juventude, protocolizado sob o n° 001151/2015, que encaminha
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resposta a Indicação n° 409/2015, de autoria do Vereador Glesson Borges, que
requer reforma da quadra de futebol de areia do bairro Cacique II, sendo informado
que a Secretaria não possui Dotação Orçamentária. Leitura do expediente
OF.PMSM/SELJ N° 158/2015, do Secretário de Esportes, Lazer e Juventude,
protocolizado sob o n° 001152/2015, que encaminha resposta a Indicação n°
411/2015, de autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira, que requer construção de
campo de futebol na localidade de Bosque da Praia, no bairro Guriri, sendo
informado que a Secretaria estará analisando as possibilidades de atender a
Indicação. Leitura do expediente OF.PMSM/SELJ N° 157/2015, do Secretário de
Esportes, Lazer e Juventude, protocolizado sob o n° 001153/2015, que encaminha
resposta a Indicação n° 421/2015, de autoria do Vereador Vilmar Gonçalves de
Oliveira, que requer revitalização do campo de futebol do bairro SEAC, sendo
informado que já está dentro do planejamento da Secretaria. Leitura do expediente
OF.PMSM/SELJ N° 156/2015, do Secretário de Esportes, Lazer e Juventude,
protocolizado sob o n° 001154/2015, que encaminha resposta a Indicação n°
420/2015, de autoria do Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira, que requer
realização do Campeonato Evangélico de Futsal de 2015, sendo informado que a
Secretaria está providenciando a organização. Leitura do expediente
OF.PMSM/SELJ N° 154/2015, do Secretário de Esportes, Lazer e Juventude,
protocolizado sob o n° 001156/2015, que encaminha resposta a Indicação n°
440/2015, de autoria do Vereador Valdemar Moraes, que requer término da
construção do campo de futebol da Comunidade Nova Vista II, sendo informado que
a Secretaria estará analisando as possibilidades para atender a Indicação. Leitura do
expediente OF/SEMUS/GAB/N° 815/2015, da Secretaria Municipal de Educação de
São Mateus, protocolizado sob o n° 001160/2015, que encaminha resposta do
requerimento nº. 044/2015, que solicita a manutenção e melhoria do programa de
transporte de pacientes (central de ambulância), com aquisição de novas
ambulâncias, de acordo com os recursos disponíveis na Lei nº. 1.428/2015, que
“Estima a receita e fixa a despesas do município de São Mateus para exercício
financeiro de 2015”, de autoria do vereador Eneias Zanelato Carvalho, cópia constase nos autos informando que foram adquiridas 05(cinco) novas ambulância, que
estão em fase de publicação de contrato. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 863/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001168/2015, que encaminha a esta
Colenda Casa de Leis o Projeto de Lei n° 040/2015, que “Dispõe sobre a
Contratação por Tempo Determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX do Art. 37 da Constituição
Federal, da Lei n° 8.745/1993, C/C o Inciso VIII do Art. 116 § 10, da Lei Orgânica e
dá outras providências” e Projeto de Lei n° 041/2015, que “Dispõe sobre a Criação
do Dia Municipal do Rio São Mateus e seus afluentes e dá outras providências”.
Leitura do Projeto de Lei n° 040/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a Contratação por Tempo Determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX do Art. 37 da
Constituição Federal, da Lei n° 8.745/1993, C/C o Inciso VIII do Art. 116 § 10, da Lei
Orgânica e dá outras providências”. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/
N° 874/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o
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n° 001172/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis resposta a Indicação
n° 442/2015, de autoria do Vereador Ailton Caffeu, que requer Criação e
Implantação de Subprefeitura no Distrito de Nestor Gomes, sendo informado que de
acordo com o Secretário Municipal de Governo, não será possível em razão da
instabilidade econômica e política, mas que a proposta será analisada para eventual
aplicabilidade. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/ N° 876/2015, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001173/2015,
que encaminha a esta Colenda Casa de Leis resposta a Indicação n° 463/2015, de
autoria do Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira, que requer Construção de Salão
de Eventos no Bairro Rodocon, sendo informado que de acordo com o Secretário
Municipal de Governo, a proposta está sendo analisada para inclusão nos
orçamento vindouro e que haverá a construção do SEST/ SENAT o qual terá espaço
para lazer. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/ N° 875/2015, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001174/2015,
que encaminha a esta Colenda Casa de Leis resposta a Indicação n° 452/2015, de
autoria do Vereador Isa, que requer Construção de Salão de Eventos no Bairro
Rodocon, sendo informado que de acordo com o Secretário Municipal de Governo, a
proposta está sendo analisada para inclusão nos orçamento vindouro e que haverá a
construção do SEST/ SENAT o qual terá espaço para lazer. PODER LEGISLATIVO:
Leitura do expediente protocolizado sob o n° 001195/2015, de autoria do Vereador
Isaias Rosa de Oliveira, requerendo seja concedido espaço no horário da segunda
parte do Pequeno Expediente na Sessão Ordinária do dia 04 de agosto de 2015
para que o Senhor Ronaldo Raimondi, Capitão do 13° Batalhão de Polícia Militar de
São Mateus, possa se pronunciar com relação ao Projeto REPAS – Rede de
Promoção de Ambientes Seguros. DIVERSOS: Leitura do expediente Ofício
0518/2015 – TCU/SECEX-ES, de 03/07/2015, protocolizado sob o n° 001133/2015,
oriundo do Tribunal de Contas da União, informando do Acórdão 3744/2015 – TCU –
Primeira Câmara, Sessão de 23/06/2015, por meio do qual o Tribunal apreciou o
processo TC 013.608/2013-4, que trata de Tomada de Contas Especial relativa ao
Convênio n° 2067/2000 (Siafi 413227), celebrado entre a Fundação Nacional de
Saúde – FUNASA e o município de São Mateus/ES, cujo objeto é a implantação da
2ª Etapa do Sistema de Coleta e Transporte do Esgoto Sanitário no balneário de
Guriri. Na oportunidade, encaminhando cópia do referido Acórdão, bem como do
relatório e do voto que o fundamentam. Leitura do expediente COMUNICADO N°
CM157018/2015 do Ministério da Educação, informando as liberações de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação em favor da AEC EMEF Vereador Laurindo
Samaritano no valor de R$ 28.050,00. Leitura do expediente COMUNICADO N°
CM157019/2015 do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros destinado a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação em favor da Associação Escola Comunidade AEC da
EMEF Ayrton Senna no valor de R$ 33.929,32. Leitura do expediente
COMUNICADO N° CM162160/2015 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$ 222.166,99. Proposições sujeitas à Discussão e
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Votação: Indicações nº 464 e 465/2015 de autoria do vereador Sr Ailton Caffeu, que
solicita: Limpeza de 03 (três) bueiros situados na Rua Hermes Valadares, no bairro
Santa Tereza; Reforma do muro da Escola Santa Terezinha. Indicações nº 466 e
467/2015 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: Pactue
acordo com os novos loteadores vizinhos ao Bairro Ayrton Senna para coleta e
tratamento de esgoto da região, incluindo os Bairros Ayrton Senna, Colina, São
Miguel, Aroeira e Bonsucesso II e III; Interceder à coordenação da REPAS – Rede
de Promoção de Ambientes Seguros para apresentar o projeto para o Gabinete de
Gestão Integrada Municipal em Segurança – GGIM. Indicação nº 468/2015 de
autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão, que solicita: Capina e limpeza das
margens das Ruas José Coco, Teotônio Vilela e Antenor França, situadas no bairro
Santo Antônio; Indicação nº 469/2015 de autoria dos vereadores Srs Gildevaldo
Estevão e Vilmar Gonçalves de Oliveira, que solicitam: Que a Prefeitura Municipal de
São Mateus promova Leilão das áreas públicas situadas no Balneário de Guriri, para
angariação de recursos a serem destinados: 70% para investimentos no próprio
balneário e 30% para a educação no município de São Mateus. Indicações nº 470 e
471/2015 de autoria do vereador Sr Glesson Borges, que solicita: Construção de
calçada cidadã no entorno do cemitério situado no centro da cidade; Calçamento da
Rua Pedro Alves Ribeiro, situada no Bairro Guriri, lado sul. Indicações nº 472 e
473/2015 de autoria do vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira, que solicita: Instalação
de lixeiras nas vias públicas da cidade e Balneário de Guriri; Construção de 03 (três)
salas de aula e ampliação da cozinha, na EMEF Ouro Negro, situada no Bairro
Guriri. Indicações nº 474 e 475/2015 de autoria do vereador Sr José Ferreira, que
solicita: Iluminação da quadra de areia, situada na Comunidade Pio X, Distrito de
Nestor Gomes; Construção de complexo esportivo e de lazer no terreno onde
funcionava o parque de exposição na sede do Distrito de Nestor Gomes. Indicações
nº 476 e 477/2015 de autoria do vereador Sr Judite Ribeiro de Oliveira, que solicita:
Construção de redutores de velocidade na Avenida Cricaré (trecho compreendido
entre os Bairros Porto e Cacique); Reparo do calçamento da Rua Milão, situada no
Bairro Vila Nova. Indicações nº 478 e 479/2015 de autoria do vereador Sr Uarlan
Fernandes, que solicita: Extensão de rede de água nas ruas do Bairro Liberdade;
Extensão de rede elétrica e colocação de postes com luminárias na Rua da Paz,
situada no Bairro Liberdade. Indicações nº 480 e 481/2015 de autoria do vereador
Sr Valdemar Moraes, que solicita: Disponibilização da van – „sorriso da comunidade‟
– para atendimento odontológico na localidade de Nossa Senhora da Penha, na
Comunidade Córrego São Domingos. Construção de campo de futebol na localidade
de Nossa Senhora da Penha, na Comunidade Córrego São Domingos. Indicações
nº 482/2015 de autoria do vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, que solicita:
Construção de quadra poliesportiva na Comunidade Paulista. Requerimento nº
048/2015 de autoria de todos os Vereadores presentes, que solicitam: Que, em
parceria com o Governo Estadual, coloque em operação o Sistema de
Videomonitoramento em 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”. Moção nº 020/2015 de autoria do vereador Sr
Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: Voto de Pesar aos familiares do Sr. Vito
Gianotti, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 24 de julho do corrente ano.
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DO GRANDE EXPEDIENTE: A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu
a palavra ao Vereador Sr Capitão Ronaldo, que após saudar todos da Mesa
Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, expõe que é uma
satisfação estar falando nessa Casa de Leis, é morador do município de São Mateus
e atualmente está comandando a 4ª companhia de policia localizada em Guriri.
Relata que sempre labutaram em prol da segurança pública e do bem-estar dos
seus habitantes, então fizeram uma apresentação no dia 29 de junho, de um projeto
dentro de Guriri, mas que também pode ser estendido para São Mateus, trata-se da
Rede de Promoção de Ambientes Seguros, que é a antecipação dos fatos, evitar
que o local que esteja degradado se torne foco da criminalidade, dessa forma
verificamos que a questão da criminalidade, a falta de segurança é um fator
determinante para varias situações principalmente a questão de imóveis, podemos
perguntar a qualquer pessoa, investidor ou empresário se ele vai investir em
qualquer uma localidade onde não seja seguro. Reforça que, foi feito uma pesquisa
pela G1 onde 43% da população elegem como prioridade a segurança pública.
Então foram buscar no município de Guarapari essa idéia de Rede de Promoção de
Ambientes Seguros, que é feita de uma composição da Sociedade organizada Civil
com as Instituições organizadas, que tem a parceria com a Prefeitura, com a
Câmara Municipal, Ministério Público, Conselho Tutelar, todos os órgãos
institucionalizados serão chamados como parceiros e aí vão buscar também as
entidades que fazem parte da Sociedade Civil, as Associações de Moradores, o
Conselho do Idoso, os Clubes de Serviços Lyons, Maçonaria, o Rotary, todas essas
pessoas são representadas dentro desse projeto, então essa Rede foi criada há oito
anos no município de Guarapari, é uma experiência exitosa que já existe, tem vários
prêmios inclusive prêmios nacionais, ganhou recentemente o Inoves que é um
prêmio de inovação da participação de controle social do Governo do estado que
promove esse prêmio também. Fala que essa parceria com o Governo estadual e os
governos municipais traz muitos benefícios. Esclarece que quem trouxe a idéia e
criou a Rede, foram; um Major da Polícia Militar e o Presidente de uma Associação
de Moradores com a função de identificar, detectar qual é o problema mais grave e
mais emergencial que aquele local, aquele bairro está sofrendo. Então se alguém
tem dentro da sua rua um lote vago com mato alto, ao lado de uma escola, com falta
de iluminação esse local é um local inseguro, esse local se ele não for tratado, se
ninguém limpar o mato e trocar a lâmpada, esse local vai ser um ambiente propício
para criminalidade, aí alguém vai ser roubado, vai ser vítima de violência, e a polícia
vai lá só depois que aconteceu o fato. Esclarece que a proposta é trazer esses
parceiros e colocar a responsabilidade em quem é de direito para que esses locais
se tornem locais seguros, não tem mistério e nem segredo nenhum nesse serviço. O
que acontece é que estão mobilizando os órgãos governamentais e a sociedade civil
para que olhem com mais carinho para esses problemas. Explica que a estrutura e a
coordenação são muito simples, não existe estatuto, não existe uma documentação,
ela se reúne, é feito uma eleição de coordenador geral e vários grupos que irão
trabalhar em diversas áreas. Relata sobre a reunião inaugural na escola Wallace
Dutra em Guriri onde a idéia e a proposta foi bem acolhida com a presença de
representantes de entidades, as reuniões são a cada quinze dias e com pautas,
dependendo da comissão que é formada, são cinco comissões: comissão do
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subgrupo A, trabalha junto com as associações e o poder público municipal para
fiscalização de terrenos abandonados, a limpeza e iluminação pública, a questão de
obras, lotes abandonados, esse grupo identifica e busca soluções para esses
problemas; o subgrupo B fiscaliza o trânsito, som alto e eventos não autorizados.
Coloca que existem diversos problemas principalmente no verão com relação ao
som alto, em São Mateus diversos problemas em relação ao trânsito, a sinalização,
a questão de vagas de estacionamento que até hoje não foi regularizado porque o
trânsito não está totalmente municipalizado, então isso é pauta para ser discutido.
Expõe que existem eventos que às vezes a polícia municipal tem que coibir de forma
coercitiva porque não se pede autorização a prefeitura. Fazem bailes em locais que
não devem ser feitos como zonas residenciais, então tudo isso ai também é objeto
da demanda; o subgrupo C trabalha com os menores infratores, moradores de rua,
prostituição infantil, alienados mental, homicídios, a criminalidade de uma forma
geral; o subgrupo D trabalha com a Vigilância Sanitária, a Dengue e Zoonoses; o
subgrupo E, trabalha com a questão de políticas públicas e projetos, porque dinheiro
não falta, o Governo Federal tem dinheiro o que não tem é projeto, então se nos
unirmos, e elaborar um projeto seja na área de cultura ou educação o dinheiro vem,
tem que ser bem feito, bem elaborado, então esse grupo é responsável em estar
qualificando os projetos. Fala que os resultados serão divulgados na mídia conforme
resolvidos, vão ser avaliados os pontos positivos e negativos, vão levar as críticas
para um ambiente estratégico para discutir e melhorar. Finaliza sua fala pedindo o
apoio dessa Casa de Leis para que se possível consigam trazer a Rede para todo
município de São Mateus. Ato contínuo o Sr vereador Eneias Zanelato Carvalho
solicita aparte, relata que conversou com o secretário Nilis sobre a apresentação do
projeto REPAS ao gabinete de gestão integrada do qual o presidente é o Sr prefeito,
e esse órgão o GGI-M ele que coordena as atividades junto à sociedade, e sobre
zoonoses é uma questão cultural as pessoas criarem os cachorros soltos ai geram
doenças, enfim, até hoje o prefeito não teve interesse, porque no caso de animais
principalmente de grande porte, vão prender, e a alimentação a ração do animal?
Porque tem que cuidar do animal porque se não a defesa dos animais vai lá e entra
com ação contra, então é uma coisa complexa que precisa da participação do
executivo porque se não como vai tocar o projeto? Quem vai manter? Como?
Porque os animais precisam de cuidados, para depois o dono pagar a taxa para
devolver no caso de recolher os animais. Reitera que por isso está fazendo hoje a
indicação solicitando no sentido de envolver o executivo para conhecer o projeto e
ver se ele vai assumir ou não, porque, por exemplo: quem é responsável de limpar o
lote se sabe que é o proprietário, mas se sabe que muitos proprietários de lotes em
Guriri moram em outras cidades, então a prefeitura deveria limpar e cobrar jogando
na dívida ativa do proprietário do imóvel, outra questão é a Dengue em Guriri porque
o foco está nas casas que estão fechadas e não é nem no quintal é dentro das
casas. Relata que pediu para que fosse apresentado na câmara para contar com o
envolvimento de outros vereadores, porque inicialmente os vereadores não foram
apresentados ao projeto, acha o projeto interessante, mas ele vai realmente
funcionar se tiver o envolvimento do executivo. Ato contínuo o Capitão Ronaldo
agradece ao Sr vereador Eneias pela participação e explica que o executivo foi
chamado, mas por motivo de agenda o Sr prefeito ainda não conseguiu um tempo
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hábil para podermos mostrar o projeto a ele. Achou excelente a idéia de levar o
projeto ao GGI-M até porque os secretários também participam da pasta e é
interessante frisar o seguinte, essa Rede pode ser entendida como parceiros do
município, essa é que a idéia. Reitera que além da atuação de identificação e
cobrança do poder público municipal, existem outros órgãos que podem dar apoio ao
projeto, como por exemplo, em reunião com os bombeiros relataram um problema
do verão que é a falta de mirantes, com necessidade de doze mirantes, a prefeitura
está de contra partida com quatro a cinco mirantes, outros parceiros como o Banco
Sicoob se propôs a doar um, outros comerciantes, então não é só a demanda,
também vão envolvendo os parceiros e trazendo mais. Em relação aos animais tem
parceiros dentro da Rede que faz parte de uma ONG que defende os animais, então
essa ONG vai está buscando parceiros como uma clínica veterinária que possa fazer
uma castração em um animal de rua, num cachorro, num gato. Então são os
parceiros que vão está apoiando o município e buscando as soluções também, não
é só identificar o problema e falar o problema é seu, vão também buscar os
parceiros para poder ajudar a solucionar os problemas. Ato contínuo o Sr vereador
Uarlan Fernandes solicita aparte, expõe que a população está muito abandonada
pela gestão pública, porque várias situações que foram passadas aqui existem Leis
municipais para resolver, mas infelizmente o município não faz cumprir as Leis.
Relata que os vereadores vêem, criam as Leis junto ao executivo, mas às vezes as
Leis não são respeitadas, então tudo isso que está acontecendo infelizmente acha
que é falta de responsabilidade do gestor maior. Lembra que à poucos dias passou a
matéria na TV Gazeta que o agente de saúde teve que pular o muro de casas para
combater o foco da dengue, então olha a que ponto está chegando. Afirma que
Guriri está abandonado, fala que esteve lá no sábado e chegando na Avenida
principal era lixo espalhado por todo canto. Relata que os comerciantes pagam
impostos, o morador paga imposto e não é atendido nas suas necessidades, assim
afastando os turistas. Agradece ao capital pelo repasse e a todos que estão
envolvidos porque são cobranças que tem que ser feitas e tem que ter respostas do
município. Ato contínuo o Sr vereador José Ferreira solicita aparte, fala a respeito da
fiscalização em cima dos taxis e moto taxis, porque acha que tem que ter uma
fiscalização muito seria por causa das irregularidades que existem. Relata que se
fosse o capitão o responsável por São Mateus tem certeza que estaria funcionando
a situação das vagas de idoso, porque tem visto várias irregularidades e nunca viu
ninguém fiscalizando, as vagas das farmácias, que foi de autoria da câmara, as
pessoas estacionam e deixam o pisca alerta ligado e vão a lojas compra roupa, a
responsabilidade é do dono da farmácia é ele que em que ligar pra polícia, a lei
ajudou muito eles. Fala que em Guriri a fiscalização está funcionando porque esteve
lá com sua esposa que é doente e não pode andar muito, parou em um lugar
inapropriado e foi chamado atenção. Ato contínuo o Capitão Ronaldo, reitera que em
relação à utilização de vagas é um pouco de falta de educação dos próprios usuários
da via. Então em relação a isso, a polícia junto com a Rede desenvolveram em Guriri
uma multa educativa, como policial não pode abordar um cidadão que está sem
cinto e aplicar a multa educativa a ele, porque estaria incorrendo em prevaricação.
Explica que esse modelo de notificação educativa ela vai ser distribuída para
população fazer esse papel de educação, vão ser distribuídos aos moradores blocos
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de multa educativa onde vai está escrito a infração que ela cometeu, solicitando que
ela tenha mais respeito e não pare em local inapropriado. E para completar fala que
a Rede está atuando no grupo E, políticas públicas e projetos, na reativação do
Conselho de Segurança de São Mateus, ele está desativado há dois anos, para que
ele faça a parte da Segurança pública. 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,
agradece ao Secretário de Obras junto a sua equipe, ao Diretor do SAAE e a equipe
que foram essa semana no Bairro SEAC, fizeram uma limpeza no valão, e disseram
que iriam regularizar o esgoto, espera que de fato façam mesmo. Faz uma crítica ao
poder público municipal que não está agindo, mas fala que o culpado disso são os
próprios vereadores porque ninguém respeita os vereadores de São Mateus, fala
que quando batem na porta de uma empresa não são respeitados porque os
próprios gestores dos órgãos públicos não lhes dão moral, porque desde que os
vereadores liberaram cinqüenta porcento do orçamento, ai pronto não tiveram mais
negociação nenhuma, inclusive fala que está muito decepcionado com algumas
pessoas que trabalham representando empresas, diz que o encarregado Rodrigo da
RT, que quando entrou na empresa chamou os vereadores lá só para passar mel na
boca dos vereadores porque não tem um pingo de respeito com o vereador, não
sabe como ele trabalha de encarregado, de chefe em uma empresa, porque o
vereador vai lá e ele não atende, liga pra ele e não responde o vereador. Relata que
falou com Secretário Jadir, mas a culpa é dos próprios vereadores porque quando
vem os pepinos para essa casa que precisam ser votados mandam para aqui, ai os
vereadores que levam a fama de que aumentou a passagem do ônibus, vereador
que aumentou a taxa do lixo, a taxa de água, fala que está indignado com isso e às
vezes ainda engole muita coisa porque precisa levar algum benefício para quem lhe
pede, mas se não seria um camarada muito crítico pior que o colega vereador
Eneias. Acha que as pessoas têm que pelo menos respeitar o vereador, exige o
respeito porque costuma respeitar as pessoas e se não lhe respeitam também não
tem que respeitar ninguém. Então pede a todos os vereadores que se foi essa
mesma empresa que ganhou a licitação não aceitem esse encarregado e se o
prefeito teimar, quando chegar o final do ano não libera o orçamento, já está
avisando desde já, porque se eles não respeitam os vereadores também não vão
respeitar eles, fala que o camarada tem que no mínimo atender e dizer se sim ou
não, porque então o que o vereador ta fazendo aqui? Ato contínuo o Sr vereador
Uarlan Fernandes solicita aparte, concorda que a responsabilidade do que está
acontecendo é dos próprios vereadores, mas também concorda que os vereadores
têm que fazer a sua parte porque infelizmente secretário nenhum respeita os
vereadores, porque os vereadores liberaram o orçamento, derrubam requerimento
um do outro. Só vão respeitar os vereadores quando fizermos requerimento pedindo
prestação de conta de tudo que é feito. Ato contínuo o Sr vereador Vilmar relata que
têm que existir parceria, porque dependem do governo e a parceria é para ambas as
partes conseguirem o que precisam agora ser trouxa não. Porque aqui não tem
ninguém bobo, ninguém trouxa, às vezes colocam nas redes sociais que aqui tem
analfabeto, só que se fosse analfabeto, tão trouxa e burro estava vendendo picolé e
frango no mercado municipal até hoje. Relata que três anos atrás deixou sua

249

empresa nas mãos dos outros e quando pegou a empresa estava falida, hoje, dentro
de dois anos a sua empresa saiu do vermelho, mas por quê? Porque sabe
administrar, e não foi fazendo safadeza não, foi com seu trabalho, seu suor. Vamos
conversar com o Sr prefeito para que sejam parceiros porque precisam ser
atendidos. Expõe que na semana que vem vai colocar uma indicação para que a
secretária de ação social compre um carro e deixe disponível para ajudar as
pessoas carentes, com uma mudança, vai lá e vê se a pessoa é realmente carente.
Essa cidade precisa de ação social, enquanto vê o povo pegando caminhão e dando
para associação de produtores, quando na verdade eles poderiam fazer um
financiamento e comprar um caminhão, é nisso ai que é crítico, sabe que eles
precisam, mas tem pessoas precisando mais que são as menos favorecidas. Fala
que tem município menor que São Mateus que têm igual a Ponto Belo, então acha
que é só a pessoa querer e não fala só do governo Amadeu Boroto não, porque ha
muito tempo essa cidade tem muita carência. Ato contínuo o Sr vereador Isaias
Rosa de Oliveira solicita aparte, voltando ao tema RT empresa de lixo, relata que a
empresa já está no quinto emergencial, então vai acabar o mandato e essa empresa
vai continuar no emergencial, acha que tem que ser tomado uma decisão imediata,
não precisa esperar, se ele não atende o colega ele não está atendendo a câmara.
Então se coloca a disposição para o que for preciso lhe apoiando. Ato contínuo o Sr
vereador Eneias Zanelato Carvalho solicita aparte, parabeniza o colega pela fala e
faz uma correção, porque faz crítica quando o projeto é ruim para população, mas
todo projeto que considera bom para população vota a favor e tem sido coerente,
então cobra coerência porque quando foi votado o orçamento nessa casa defendeu
os oito porcento, mas ai teve uma rebeldia de um grupo que não sabe quem foram
que voltaram e concederam os cinqüenta porcento, então agora não adianta chorar
o leite derramado, e aproveita para pedir ao colega que se encontra no estado de
lucidez que quando fizer um requerimento pedindo prestação de contas aprove ao
invés de votar contra, porque assim irão ter autonomia nessa casa. Ato contínuo o Sr
vereador Vilmar completa que não precisa certas coisas, porque não adianta travar o
prefeito porque não vai ser bom para o município, reforça que o vereador tem que
ser atendido, se não dá pra fazer o vereador vai ter que aceitar, agora não ser
atendido isso não concorda de jeito nenhum. ORDEM DO DIA: Ato contínuo o Sr
Presidente colocou em discussão e votação as Indicações nºs 464, 465, 466, 467,
468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, e 482/2015
sendo todas aprovadas por unanimidade. Requerimento nº 048/2015 sendo
aprovado por unanimidade. Moção nº 020/2015 de autoria do vereador Sr Eneias
Zanelato Carvalho, que solicita: Voto de Pesar aos familiares do Sr. Vito Gianotti, em
virtude do seu falecimento ocorrido no dia 24 de julho do corrente ano. Sendo
aprovada 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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