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Ata n° 034/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 07 (sete) dias do mês de julho
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 Glesson Borges 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 (dez) 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 de honra na
cadeira de convidados desta Casa de Leis: Sr Jadir Secretário da Agricultura e sua
esposa. 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°
308/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
000455/2015, que encaminha a esta Colenda Casa a Lei n° 1.445/2015, que
“Altera o § 3° do Artigo 8° da Lei Municipal n° 1397/2014, datada de 03 de outubro
de 2014” e a Lei n° 1.446/2015 que “Autoriza a Contratação Temporária para o
Programa PAIES deste município e dá outras providências”. Leitura da Lei n°
1.445/2015, que “Altera o § 3° do Artigo 8° da Lei Municipal n° 1397/2014, datada
de 03 de outubro de 2014”. Leitura da Lei n° 1.446/2015, que “Autoriza a
Contratação Temporária para o Programa PAIES deste município e dá outras
providências”. Leitura do OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 746/2015, da Superintendente
de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001023/2015, que encaminha a
esta Colenda Casa a Lei n° 1.445/2015, que “Altera o § 3° do Artigo 8° da Lei
Municipal n° 1397/2014, datada de 03 de outubro de 2014”; ERRATA n° 009/2015,
referente à Lei n° 1.445/2015, que “Altera o § 3° do Artigo 8° da Lei Municipal n°
1397/2014, datada de 03 de outubro de 2014”; e Lei n° 1.490/2015, que “Autoriza
Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências”. Leitura da
Lei n° 1.445/2015, que “Altera o § 3° do Artigo 8° da Lei Municipal n° 1397/2014,
datada de 03 de outubro de 2014”, com ERRATA. Leitura da Lei n° 1.490/2015,
que “Autoriza Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências”.
DIVERSOS: Leitura dos expedientes COMUNICADOS N°s CM135268, CM139351,
CM139352 e CM151245/2015 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 Prefeitura Municipal de
São Mateus no montante de R$ 1.045.994,77. Leitura do expediente Ofício n°
311/2015/AG SÃO MATEUS, da Superintendência Regional Norte do Espírito
Santo, protocolizado sob o n° 001066/2015, notificando o Presidente da Câmara
Municipal de São Mateus o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em
18/06/2015, no valor de R$ 604.799,97 (seiscentos e quatro mil, setecentos e
noventa e nove reais e noventa e sete centavos) na conta vinculada ao Contrato de
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Repasse sob operação n° 0352711-34, firmado com o Município de São MateusES, assinado em 28/10/2011, referente Obras de Infraestrutura Produção de 114
UH pelo OGU Equipamentos Comunitários (1 praça, 1 quadra poliesportiva e 1
centro). PODER LEGISLATIVO: Indicações nº 422 e 423/2015 de autoria do
vereador Sr Ailton Caffeu, que solicita: Reforma do campo de futebol situado na
sede do Distrito de Nestor Gomes; Recuperação das estradas vicinais nas
imediações da Cachoeira do Cravo e das Comunidades Córrego da Areia, Córrego
Seco, Santa Rosa de Lima, São Bento, Córrego do Aterro e Araribá. Indicações nº
424 e 425/2015 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, que solicita:
Calçamento da rua de acesso a EMEF Marizete Venâncio do Nascimento e CEIM
Brilho do Saber, no Bairro Aroeira; Substituição de poste de madeira por outro de
concreto, na Rua Maria Elisa Rios, situada no Bairro Bonsucesso I (no
entroncamento com a Rua seis nas proximidades da igreja Assembléia de Deus
Ministério Atalaia). Indicações nº 426 e 427/2015 de autoria do vereador Sr Eneias
Zanelato Carvalho, que solicita: Implantação do Programa „Educando com a horta
escolar‟ nas escolas da rede pública do município; Reitera a indicação nº 044/2015,
que diz respeito à instalação de placas indicativas nas esquinas das ruas e
logradouros da cidade, Guriri e demais comunidades, contendo o nome, o
respectivo CEP e número dos imóveis. Indicações nº 428 e 429/2015 de autoria
do vereador Sr Gildevaldo Estevão, que solicita: Calçamento da Rua São
Francisco, situada no bairro Aroeira; Calçamento da Rua América, situada no bairro
Aroeira. Indicações nº 430 e 431/2015 de autoria do vereador Sr Glesson Borges,
que solicita: Instalação de semáforos no entroncamento das Ruas Zenor Pedrosa
Rocha e João Evangelista Monteiro Lobato, no bairro Sernamby; Patrolamento e
cascalhamento da Avenida Esbertalina Barbosa Damiani, situada no bairro Guriri,
lado sul (trecho compreendido entre o final do calçamento até a região do Bosque
da Praia). Indicações nº 432 e 433/2015 de autoria do vereador Sr Isaias Rosa de
Oliveira, que solicita: Aquisição de bicicletas elétricas para o desenvolvimento das
atividades dos Agentes Comunitários de Saúde; Implantação de serviço social nas
escolas da rede pública municipal de São Mateus. Indicações nº 434 e 435/2015
de autoria do vereador Sr José Ferreira, que solicita: Extensão de rede de água em
várias ruas da sede do Distrito de Nestor Gomes; Calçamento da Rua Manoel
Antonio dos Santos, situada no bairro Bela Vista. Indicações nº 436 e 437/2015 de
autoria da vereadora Sr Judite Ribeiro de Oliveira, que solicita: Instalação de
brinquedos no “CEIM Paulo Freire”, situada no bairro Vila Nova; Aquisição de
cadeiras para transporte de crianças menores de 10 anos, a fim de que os veículos
disponibilizados na Secretaria Municipal de Saúde se adéqüem à Resolução nº
277, de 28 de maio de 2008. Indicações nº 438 e 439/2015 de autoria do vereador
Sr Uarlan Fernandes, que solicita: Reforma do muro do cemitério situado no bairro
Aviação; Reparo do semáforo situado no entroncamento das Ruas João
Evangelista Monteiro Lobato e Raimundo Guilherme Sobrinho. Indicações nº 440
e 441/2015 de autoria do vereador Sr Valdemar Moraes, que solicita: Término da
construção do campo de futebol da Comunidade Nova Vista II; Instalação de
hidrômetro nas residências remanescentes situadas na Comunidade de Santa
Maria, Distrito De Itauninhas. Requerimento nº 044/2015 de autoria do vereador
Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: Manutenção e melhorias do programa de
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transporte de pacientes (central de ambulância), com aquisição de novas
ambulâncias, 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”. DO GRANDE EXPEDIENTE: A seguir o Presidente Sr
Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Sr Rodrigo, que após saudar todos da
Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, agradece
pela oportunidade e relata que é um missionário de Belo Horizonte, e está em
Guriri há três anos e quer nesse mês de julho juntamente com a sede da Igreja
Batista de vila americana, fazer um trabalho de consciência social no bairro Guriri,
e vieram pedir ajuda aos queridos irmãos e convidar para que participem nos dias
24, 25, 26 desse trabalho de evangelização visando à conscientização e
valorização da saúde, da família em nosso balneário. A seguir o Presidente Sr
Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Valdemar Moraes, que
após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais
presentes, fala da sua alegria de estar ao lado do secretário de agricultura. Coloca
que tem algumas criticas que não pode deixar de fazer e a tribuna é o lugar onde
deve ser feito elogios criticas, relata que nessa casa ele sozinho não é nada, agora
os vereadores unidos tem capacidade de acertar as situações que se encontram no
município. Expõe que esta passando por uma situação complicada em sua região,
que é uma obra que o povo esperou por mais de 50 anos, o asfalto que liga São
Mateus a Boa esperança e está parada em Santa Maria em estado de calamidade
porque destruiu o calçamento que existia e quando chove a água entra nas casas
das famílias diz estar revoltado porque uma grande obra que era para ser um
benefício com qualidade virou um transtorno e um problema para o vereador
porque todo mundo acha que é o vereador responsável pela obra, diz que sabe da
sua responsabilidade de lutar pelas famílias que deram o seu voto por seis anos
seguidos. Por isso não tem como se omitir ou ficar calado perante o que está
acontecendo, já passou esse comunicado ao Deputado Federal, está passando
para o Diretor do DR que é o responsável pela obra para tomar as providências
cabíveis. Relata que não pode deixar de fazer um elogio ao Sr prefeito porque hoje
sua comunidade se encontra com duas maquinas patrol, desde o dia cinco de abril
atendendo os agricultores daquela região. Explana que o secretário de agricultura
está de parabéns por tudo que tem feito pelo município de São Mateus na
administração. Ato contínuo o vereador Sr Ailton Caffeu solicita aparte e sede seu
tempo de uso da tribuna para o colega vereador Valdemar Moraes. Ato contínuo o
vereador Sr Valdemar Moraes agradece ao colega vereador Sr Ailton Caffeu pelo
gesto de doação porque sem o seu tempo não poderia concluir sua fala, reconhece
o Regimento dessa Casa de Leis e infelizmente esse Regimento não está sendo
cumprido, então pede aos colegas vereadores que juntos tomem as devidas
providências para dar resposta à sociedade mateense. A seguir o Presidente Sr
Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva,
que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e
demais presentes, concorda plenamente com o colega vereador Valdemar Moraes,
que o Regimento dessa Casa de Leis não está sendo cumprido, porque já foram
mandados três ofícios a um secretário e o mesmo nem se quer compareceu ou deu
resposta sobre o que solicitaram. Lembra que tem a LDO para ser votado, o prazo
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é até a última sessão e a explicação seria desse secretário porque é da pasta dele
que é a secretaria de desenvolvimento o Sr Lorenzoni, se não for votado não terão
recesso. Então todos juntos tem que fazer cumprir o Regimento. Ato contínuo o Sr
Presidente solicita à secretária que faça um ofício diretamente ao Sr Prefeito para
que ele determine que o Sr secretário Lorenzoni compareça a câmara para dar
explicações. Ato contínuo o vereador Sr Uarlan Fernandes, que solicita aparte;
esclarece que foram marcadas duas vezes, reuniões as 14:00hs, duas terça-feira
consecutivas e ele não veio, na terceira vez ele que marcou que viria na quintafeira e não veio, depois remarcada para segunda-feira e também não veio, então já
foram agendadas quatro reuniões na câmara municipal e o secretário não
compareceu. Ato contínuo o vereador Sr Aquiles lembra que existe um Projeto de
Lei de sua autoria que foi sancionado pelo Prefeito, para que todas as Avenidas
tenham ciclovias, mas crê que foi engavetado porque até hoje não teve resposta,
então isso também tem que ser visto. Faz elogio ao Sr Prefeito pelo calçamento do
bairro Bom sucesso, ao secretário Jadir pelo apoio de sempre, ao Deputado
Federal Dr. Jorge Silva pela emenda, que equipa os professores municipais com
Tablets, no total foram entregues 940 em um lindo evento, a prefeitura pela entrega
de varias escrituras de casas do Bairro Vitória. Ressalta que não podem fazer tudo
porque é difícil, mas as pessoas têm que acreditar e valorizar o trabalho do
vereador. Faz uma critica a imprensa da câmara de São Mateus porque não esteve
em nenhum dos dois eventos, nem na entrega das escrituras, nem no evento da
entrega dos Tablets. Ato contínuo o Sr Presidente esclarece que foi falha de
comunicação por sua culpa, porque eles não sabiam, e o mesmo não pôde estar
no evento da entrega dos Tablets. Ato contínuo o vereador Sr Eneias Zanelato
Carvalho, que solicita aparte; esclarece também que não pôde comparecer ao
evento porque estava viajando, mas gostaria de saber se foi falado no evento que
os Tablets foram mandados por Dilma, através do MEC um plano do Governo, e as
escrituras chegaram porque foi cumprida a Lei Federal de 2008 de regularização
fundiária feita por Lula, então se tivesse ido teria solicitado um aparte e esclarecido
que com muito orgulho esses benefícios só chegaram ao município por causa de
PT. Ato contínuo o vereador Sr Aquiles fala que fica preocupado porque está sendo
vendidas empresas importantes para pagar dívidas. Ato contínuo o vereador Sr
Isaias Rosa de Oliveira, que solicita aparte; reitera que o município recebe
benefício do Governo Federal porque estão regularizadas, graças ao prefeito as
certidões estão corretas por isso estão recebendo verba. Ato contínuo o vereador
Sr Aquiles conclui sua fala agradecendo a Presidenta Dilma e espera que ela
mande mais ainda. A seguir o Presidente solicita ao Vice-Presidente que tome seu
assento para que possa fazer Uso da Tribuna, logo após saudar todos da Mesa
Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, reitera o
agradecimento ao Sr prefeito pela entrega das escrituras do Bairro Vitória porque
muitos não acreditavam. Esclarece que só as escrituras do Bairro Vitória são
através do PAC plano do Governo, as outras de outros Bairros são benfeitorias do
município. Agradece a presença do Sr Jadir secretário de agricultura e da sua
companheira Sandra que vêm realizando um competente trabalho como secretária
municipal de comunicação. Lembra que teve a oportunidade de trabalhar com o Sr
Jadir quando o mesmo era secretário de obras do município, foram quatro anos de
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boa convivência que renderam muitas obras e realizações para o povo, depois
assumiu sua missão de vereador e recentemente o Sr Jadir assumiu a secretaria
de agricultura uma das mais cobradas de São Mateus. Elogia o Sr Jadir porque
tudo que faz, faz com dedicação e respeito ao povo por isso dá certo, reitera que
agricultura está em boas mãos e que pode contar sempre com o apoio da câmara,
da qual é representante, tem orgulho de ser seu amigo-pessoal e o apoiará em sua
candidatura. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão retoma o seu acento e
concede a palavra a Vereadora Sr Judite Ribeiro de Oliveira, que após saudar
todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes,
aborda a emenda que fez no orçamento de 2014, pedindo uma unidade de saúde
para o Bairro Litorâneo e graças a Deus e ao Prefeito a obra já começou, esclarece
que é também em parceria com o Governo Federal. Agradece ao colega vereador
Sr Glesson Borges pela reportagem que fez sobre uma escadaria no Bairro Vila
verde. Parabeniza o secretário Jadir pelo apoio de sempre, a sua esposa Sandra
que também sempre colabora. Relata que o país está em crise, mas não podem
desanimar, vão continuar lutando pelos benefícios em todas as áreas. Concorda
com o colega vereador que reclamou sobre o descaso do secretário que não
atende as solicitações dos vereadores, esclarece que não são todos, pelo
contrário, o Sr Jadir e o Sr Sossai sempre que solicitados nos prestam
esclarecimentos e comparecem. 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,
parabeniza o Deputado Federal Jorge Silva pela emenda que fez para benefício do
Bairro SEAC, porque sempre criticou o deputado, mas quando merece elogia
mesmo, e se não merece também não puxa saco de ninguém, espera que ele faça
varias emendas para beneficiar e trazer verba para o município. Faz critica a
Aviação São Gabriel por não dar devida assistência à vítima, lembra que sempre
defendeu a São Gabriel, mas quando precisa, fala mesmo. Expõe que semana
passada um ônibus da São Gabriel atropelou uma adolescente de 13 anos
passando por cima do pé da mesma e não deu nenhuma assistência a garota ou a
família, ela está internada no Hospital Roberto Silvares já perdeu dois dedos e
corre o risco de perder mais, então está aqui hoje para defender aquela família, fala
que ele mesmo procurou a empresa e não teve resposta. Relata que a família é
carente e não tem condições de arcar com as despesas médicas. Acha que é
obrigação da empresa e ela tem que respeitar o ser humano, porque até hoje
ninguém foi lá perguntar se ela está viva. Por isso esta aqui hoje criticando a
empresa. Diz que ligou para família e falou que irá assumir as despesas
necessárias. Fala sobre alguns pré-candidatos a Prefeito de São Mateus, porque
acha que a população precisa de pessoas humanas nessa prefeitura, e um médico
que foi candidato a Deputado Estadual, diante de uma paciente acamada em
Vitória, precisando de uma ambulância para retornar a sua casa, foram procurar o
Dr. Mauro, para conseguir essa ambulância e lhes cobraram o valor de mil reais.
Então pergunta como que uma pessoa dessa fala em ser candidato a prefeito de
uma cidade, uma pessoa dessa não é humana. Diz que foi até a Central de
Ambulância onde lhe disseram que não havia ambulâncias, então agradece,
porque entrou em contato com a Dr. Sara que na mesma hora ligou para Sra. Ana
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que também imediatamente mandou uma ambulância para buscar a paciente.
Relata que se não tivesse conseguido a ambulância, teria pagado os mil reais e
pegado um recibo para quando chegasse a eleições e esse deputado aparecesse
para pedir voto, passar na cara dele. Ato contínuo o Sr Presidente lembra que seu
filho teve um problema de audição e no dia da campanha do Dr. Mauro levou ele
para consultar com o mesmo e ele cobrou duzentos e cinqüenta reais pela
consulta, mas o recibo está guardado para quando ele passar lá pedindo voto. Ato
contínuo o vereador Sr Uarlan Fernandes, que solicita aparte fala que hoje indo
para casa encontrou duas ambulâncias de Conceição da Barra que são carros
alugados, então se pergunta por que o prefeito do nosso município não faz isso,
para resolver o problema até a chegada das ambulâncias novas. Ato contínuo o
vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira relata sobre o Deputado Freitas que em
breve, e tem certeza, ele vai passar novamente em sua comunidade para pedir
voto igual fez da ultima vez quando pegou os documentos de uma senhora carente
com a mão quase aleijada, e prometeu ajudar, mas depois nada, diz que a semana
passada foi que um assessor dele prometeu levá-la para vitória, mas até a gasolina
e a despesa da viagem com o carro e alimentação teve que pagar do seu bolso
para que levassem à senhora. Fala ao colega vereador Sr Eneias que a Presidenta
Dilma não faz mais que sua obrigação, porque nós pagamos nossos impostos e ela
recebe pra isso. ORDEM DO DIA: Ato contínuo o Sr Presidente colocou em
discussão e votação as Indicações nºs 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430,
431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 e 441/2015, sendo as mesmas
aprovadas por unanimidade. Em discussão e votação: Requerimento n° 044/2015,
sendo aprovado com voto contrário do vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira que se
justificou, falando que já foi feito licitação e já está sendo cumprindo esse
requerimento, também já esta em reforma oito ambulâncias, então acha que esse
requerimento é invalido e por isso vota contra. 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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