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Ata nº 053/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 10 (dez) dias do mês de
novembro 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 (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: Sra. Nelita, o estudante Mateus Ferreira dos Santos e
familiares, a Diretora escolar Sra. Elizangela Rocio de Moura seu esposo Sargento
Moura e Familiares. A seguir o Sr Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que
procedesse a leitura dos expedientes enviados a esta Casa de Leis, e informasse
qual a Pauta da Ordem do Dia. Assim sendo, o Sr Secretário procedeu à leitura que
constou
do
seguinte: PODER EXECUTIVO:
Leitura do
expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.520/2015, da Controladora Geral, protocolizado sob o
n° 001701/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis o Projeto de Lei
Complementar n° 018/2015, e o Projeto de Lei n° 050/2015. Leitura do Projeto de
Lei n° 050/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei Municipal
019/2001 datada de 18 de junho de 2001”. Leitura do Projeto de Lei Complementar
n° 009/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei Complementar n° 074,
datada de 03 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos e
Carreiras do Magistério Público Municipal de São Mateus, estabelece normas de
enquadramento e diretrizes para a avaliação de desempenho, institui tabela de
vencimento e dá outras providências”. Leitura do expediente OFÍCIO/PMES/P-1n°
1469/2015, do Comandante do 13° Batalhão de Polícia Militar, protocolizado sob o
n° 001707/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta das
Indicações n° 547/2015, de autoria do Vereador José Ferreira, que requer instalação
da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher no município de São Mateus;
n° 553/2015, de autoria do Vereador Ailton Caffeu, que requer a instalação de Posto
Policial na Comunidade Córrego da Areia, Distrito de Nestor Gomes; n° 570/2015,
de autoria do Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira, que requer instalação de Posto
Policial na Comunidade Nativo de Barra Nova; n° 609/2015, de autoria do Vereador
Vilmar Gonçalves de Oliveira, que requer Ronda Policial nas imediações das
Escolas, inclusive UFES/CEUNES, IFES, MULTIVIX, FVC, CEDTEC e MASTER; e
n°635/2015, de autoria do Vereador Glesson Borges, que requer instalação de
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destacamento de Polícia Militar entre os bairros Santo Antonio e Bonsucesso, sendo
informado que é impossível de, no momento, instalar os entrepostos fixos da Polícia
Militar (Postos Policiais) nas áreas sugeridas, pelos motivos expostos no Processo.
Ressaltando que o policiamento em tais áreas sempre foi realizado pela 1ª
Companhia, dentro de um planejamento orientado por dados estatísticos para a
resolução dos problemas e prioridades existentes. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.606/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001728/2015, encaminhando a esta Colenda
Casa de Leis o Projeto de Lei Complementar n° 026/2015. Leitura do Projeto de Lei
Complementar n° 026/2015, de 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 expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.567/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001731/2015, encaminhando a esta Colenda
Casa de Leis resposta da Indicação n° 490/2015, de autoria do Vereador Vilmar
Gonçalves de Oliveira, que requer criação da linha de ônibus com horário fixo,
preferencialmente às 07:00 horas, perfazendo o itinerário do Centro da cidade ao
Balneário de Guriri, via Loteamento Buritis e bairro Pedra D‟Água, e vice-versa,
sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura
e Transporte, estará notificando a empresa Viação São Gabriel, no sentido da
mesma proceder as devidas análises de viabilidade para implantação da linha ora
indicada. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.569/2015, da
Superintendência de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001732/2015,
encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n° 487/2015, de
autoria do Vereador Gildevaldo Estevão, que requer capina e limpeza das margens
das Ruas situadas nos bairros Cacique I e II, sendo informado que, de acordo com o
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, tais serviços já foram
executados por intermédio do Contrato 081/2015 – cujo objeto Limpeza Pública.
Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.571/2015, da Superintendência
de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001733/2015, encaminhando a
esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n° 483/2015, de autoria do
Vereador Aquiles Moreira da Silva, que requer manutenção dos elevadores da frota
de ônibus do transporte urbano de passageiros de São Mateus, sendo informado
que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte,
estarão notificando a empresa Viação São Gabriel, no sentido da mesma regularizar
tal situação, bem como evidenciar tal regularização. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.572/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001734/2015, encaminhando a esta Colenda
Casa de Leis resposta da Indicação n° 479/2015, de autoria do Vereador Uarlan
Fernandes, que requer extensão de rede elétrica e colocação de postes com
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luminárias na Rua da Paz, situada no bairro Liberdade, sendo informado que, de
acordo com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, estará
procedendo análise in-loco para levantamento de custos e consequentemente
autorização
para
realização
de
tal
obra.
Leitura
do
expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.573/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001735/2015, encaminhando a esta Colenda
Casa de Leis resposta da Indicação n° 477/2015, de autoria da Vereadora Judite
Ribeiro de Oliveira, que requer reparo do calçamento da Rua Milão, situada no bairro
Vila Nova, sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras
Infraestrutura e Transporte será encaminhado uma equipe ao local para verificação
de tal necessidade, bem como levantamento de mão-de-obra, material e maquinário
necessário. Após tal análise, oferecerá uma resposta mais consistente sobre à
presente demanda. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.581/2015, da
Superintendência de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001736/2015,
encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n° 470/2015, de
autoria do Vereador Glesson Borges, que requer construção de calçada cidadã no
entorno do cemitério situado no Centro da cidade, sendo informado que, de acordo
com o Secretário Municipal de Obras Infraestrutura e Transporte, fará o
levantamento de custos para análise e possibilidade de execução. Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.582/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001737/2015, encaminhando a esta Colenda
Casa de Leis resposta da Indicação n° 554/2015, de autoria do Vereador Eneias
Zanelato Carvalho, que requer estender o Programa de Saúde Bucal às Escolas das
Comunidades: Nova Vista, Dilô Barbosa, São Jorge e Córrego do Chiado, sendo
informado que, de acordo com a Secretária Municipal de Saúde, pelos motivos
expostos no Processo, estão impossibilitados, neste momento, de atender a
solicitação de forma integral. Informando, ainda, que será agendada a 1ª etapa do
Programa composta por palestras, distribuição de kits e escovação supervisionada,
nas Comunidades: Nova Vista, São Jorge e Córrego do Chiado. Sendo que no Dilô
Barbosa essa etapa já foi iniciada em 23 de setembro do corrente ano. Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.595/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001742/2015, encaminhando a esta Colenda
Casa de Leis o Decreto n° 7.969/2015, que Abre Crédito Adicional Suplementar da
Câmara Municipal de Vereadores, de São Mateus e dá outras providências. Leitura
do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.527/2015, da Superintendência de
Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001753/2015, encaminhando a esta
Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n° 654/2015, de autoria do Vereador
José Ferreira, que requer construção de praça com área de lazer na Comunidade
Santa Cruz, situada no Assentamento 13 de setembro, sendo informado que, de
acordo com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, devido o

381

momento econômico atual merecer extremo cuidado, tal demanda será considerada
no planejamento orçamentário para o exercício de 2016. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.565/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001755/2015, encaminhando a esta Colenda
Casa de Leis resposta do Requerimento n° 053/2015, de autoria do Vereador Uarlan
Fernandes, que requer construção de abrigo nos pontos de ônibus situados no bairro
Liberdade, de acordo com o que determina a Lei n° 656/99, sendo informado que, de
acordo com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte será
passiva de análise, no sentido de levantamento de custos e consequentemente
autorização
para
execução
dos
serviços.
Leitura
do
expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.563/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001758/2015, encaminhando a esta Colenda
Casa de Leis resposta da Indicação n° 568/2015, de autoria do Vereador Valdemar
Moraes, que requer calçamento do pátio do salão de eventos situado na
Comunidade de Santa Maria, Distrito de Itauninhas, sendo informado que, de acordo
com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, será enviado
equipe no local para análise, sem prejuízo de tal serviço estar sendo considerado
programado para o próximo exercício devido a atual crise econômica que o
município se encontra. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
1.561/2015, da Superintendência de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
001760/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n°
571/2015, de autoria do Vereador Ailton Caffeu, que requer cascalhamento da
ladeira situada na estrada de acesso à Comunidade São João Bosco, Distrito de
Nestor Gomes, sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de
Obras, Infraestrutura e Transporte fará o levantamento de custos para análise e
possibilidade de execução. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
1.553/2015, da Superintendência de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
001767/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n°
484/2015, de autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva, que requer
recapeamento asfáltico na Rua Arthur Bastos, situada no bairro Santo Antonio (nas
proximidades da Drogaria 2 Amigos), sendo informado que, de acordo com o
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, devido o momento
econômico atual merecer extremo cuidado, tal demanda será considerada no
Planejamento Orçamentário para o exercício de 2016. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.551/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001769/2015, encaminhando a esta Colenda
Casa de Leis resposta da Indicação n° 582/2015, de autoria do Vereador Isaias
Rosa de Oliveira, que requer calçamento da Rua Maria Tezolin Carrafa (Rua 21),
situada no bairro Guriri, lado Norte, 1ª quadra, sendo informado que, de acordo com
o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, devido o momento
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econômico atual merecer extremo cuidado, tal demanda será considerada no
Planejamento Orçamentário para o exercício de 2016. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.548/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001772/2015, encaminhando a esta Colenda
Casa de Leis resposta da Indicação n° 624/2015, de autoria da Vereadora Judite
Ribeiro de Oliveira, que requer patrolamento da Avenida Recôncavo dos Corais e
das Ruas Bosque das Oliveiras e Transversal, situadas no Bairro Morada do
Ribeirão, sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras,
Infraestrutura e Transporte, fará levantamento de custos para análise e possibilidade
de execução. PODER LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Lei n° 069/2015, do
Poder Legislativo, que Altera a Lei Municipal n° 354, datada de 19 de abril de 1995,
que dá denominação a praça, de autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira.
Leitura do Projeto de Lei n° 070/2015, do Poder Legislativo, que Altera os artigos
1°, 2°, 3° e 4° da Lei Municipal n° 1348/2014, de autoria dos Vereadores Ailton
Caffeu, Aquiles Moreira da Silva, Gildevaldo Estevão Bispo, Vilmar Gonçalves de
Oliveira, Glesson Borges, Isaias Rosa de Oliveira, José Ferreira e Judite Ribeiro de
Oliveira. Proposições sujeitas à Discussão e Votação: Indicação nº 717/2015 de
autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva que solicita: Calçamento da Rua
Augusto Meyer, situada no Bairro Ayrton Senna. Indicações nº 718 e 719/2015 de
autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que solicita: Realocação de poste
situado na Rua Antonio Olício Maciel, no Bairro Jambeiro; Construção de Centro de
Educação Infantil Municipal no bairro Jambeiro. Indicação nº 720/2015 de autoria
dos vereadores Srs Gildevaldo Estevão e Aquiles Moreira da Silva que solicitam:
Reitera a indicação de nº 372/2015, que diz respeito ao calçamento da Rua Maria
Elisa Rios, situada no Bairro Ayrton Senna. Indicação nº 721/2015 de autoria do
vereador Sr Gildevaldo Estevão que solicita: Regularização fundiária do Bairro Porto.
Indicações nº 722 e 723/2015 de autoria do vereador Sr Glesson Borges que
solicita: Regularização fundiária do Bairro Ribeirão; Regularização fundiária do
Bairro Morada do Ribeirão. Indicações nº 724 e 725/2015 de autoria do vereador Sr
Isaias Rosa de Oliveira que solicita: Colocação de postes com luminárias no canteiro
central da Rodovia Othovarino Duarte Santos, no trecho compreendido entre o bairro
Pedra D‟água e a ponte situada na Comunidade Mariricu; Construção de calçada
cidadã em torno do Centro de Educação Infantil Municipal „Tesouro da Ilha‟, situado
no Bairro Guriri. Indicações nº 726 e 727/2015 de autoria do vereador Sr José
Ferreira que solicita: Reitera a indicação nº 227/2015, que diz respeito à aquisição
ou desapropriação de área de terra na Comunidade Santa Leocádia – Km 23, para
construção de praça; Pavimentação asfáltica da estrada que interliga o Distrito de
Nestor Gomes à Comunidade Córrego da Areia (no sentido Santa Rosa de Lima).
Indicação nº 728/2015 de autoria do vereador Sr Judite Ribeiro de Oliveira que
solicita: Construção de praça com academia de ginástica ao ar livre no Bairro Vila
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Verde. Indicações nº 729 e 730/2015 de autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes
que solicita: Construção de redutores de velocidade e sinalização de trânsito
pertinente nas principais vias públicas, situadas no bairro COHAB; Recapeamento
asfáltico das ruas do bairro COHAB. Indicações nº 731 e 732/2015 de autoria do
vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira que solicita: Aquisição ou desapropriação
de área de terra no Bairro Rodocon para construção de campo de futebol;
Construção de vestiário no campo de futebol da Comunidade Córrego da Estiva.
Moção nº 045/2015 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que
solicita: Voto de Congratulação à família do senhor Matheus Oliveira Santos, pela
manifestação de solidariedade para com a população mateense neste período de
crise hídrica. Moção nº 046/2015 de autoria do vereador Sr Glesson Borges que
solicita: Voto de Congratulação ao estudante Mateus Ferreira dos Santos, pela
homenagem recebida do Governo do Estado do Espírito Santo na categoria Jovem
Cientista. Moção nº 047/2015 de autoria do vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira que
solicita: Voto de Congratulação à Sra. Elizangela Rocio de Moura, Diretora da Escola
Municipal de Ensino Fundamental “Herinea Lima Oliveira” pelos relevantes serviços
prestados no município de São Mateus, na área educacional. Em Turno Único, o
Projeto de Lei n° 055/2015, do Poder Legislativo, que Dá a atual Rua conhecida
como da ESCELSA, situada no Bairro Boa Vista, a denominação de Rua da
ESCELSA, de autoria do Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira. Em Turno
Único, o Projeto de Lei n° 057/2015, do Poder Legislativo, que Dá a atual Rua
conhecida como 07 no Bairro Bonsucesso no município de São Mateus, Estado do
Espírito Santo, a denominação de Rua Maria José dos Santos, de autoria do
Vereador Aquiles Moreira da Silva. Em Turno Único, o Projeto de Lei n° 058/2015,
do Poder Legislativo, que Da a atual Rua conhecida como 09 no bairro Bonsucesso
no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua
Alaide Silva Mattos, de autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva. Em Turno
Único, o Projeto de Lei n° 059/2015, do Poder Legislativo, que Dá a atual Rua
conhecida como 13 no Bairro Bonsucesso no município de São Mateus, Estado do
Espírito Santo, a denominação de Rua João Elias Sampaio, de autoria do Vereador
Aquiles Moreira da Silva. Em Turno Único, o Projeto de Lei n° 060/2015, do Poder
Legislativo, que Dá a atual Rua conhecida como 14 no Bairro Bonsucesso no
município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Zélia
Moreira dos Santos, de autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva. Em Turno
Único, o Projeto de Lei n° 061/2015, do Poder Legislativo, que Da a atual Rua
conhecida como 20 no bairro Bonsucesso no município de São Mateus, Estado do
Espírito Santo, a denominação de Rua Ottilio Pereira, de autoria do Vereador
Aquiles Moreira da Silva. Em Turno Único, o Projeto de Lei n° 062/2015, do Poder
Legislativo, que Da a atual Rua Projetada, no bairro Aroeira, município de São
Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua da Paz, de autoria do
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Vereador Aquiles Moreira da Silva. Em Turno Único, o Projeto de Lei n° 063/2015,
do Poder Legislativo, que Da a atual Rua Projetada, no bairro Aroeira, município de
São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Ciranda do Saber, de
autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva. Em Turno Único, o Projeto de Lei n°
064/2015, do Poder Legislativo, que Denomina a quadra poliesportiva, situada no
bairro Vitória de quadra poliesportiva Antonio Rocha, de autoria do Vereador
Gildevaldo Estevão. Em Turno Único, o Projeto de Lei n° 065/2015, do Poder
Legislativo, que Dá denominação a praça localizada no bairro Vitória de Praça
Angelo Compri, de autoria do Vereador Gildevaldo Estevão. Em Turno Único, o
Projeto de Lei n° 067/2015, do Poder Legislativo, que Torna de Utilidade pública a
Associação dos Vendedores Ambulantes, Autônomos e Informais de São Mateus e
Guriri – AVAAI, de autoria do Vereador Gildevaldo Estevão. DO GRANDE
EXPEDIENTE: 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, convida o vereador Sr Isaias Rosa de
Oliveira para que ele retorne a fazer parte da comissão de obras, ao qual aceita.
Relata que participou da entrega das casas onde mil e quatro famílias foram
contempladas, seis anos de espera, de luta, foi uma batalha, marcavam e não
entregavam não dava certo, mas até que enfim chegou o momento de entrega
dessas casas, porque mês que vem é natal e é um presente de natal para as
famílias que pagavam aluguel sem condições, moravam em baixo de barracos de
lonas de papelão, e agora receberam uma casa do governo federal, parabeniza e diz
que foi muito bom. Parabeniza o município de São Mateus porque hoje vê a cara
mudada totalmente, observando oito anos atrás, em termos de obras, paisagismo,
investimento, antigamente quando entrava em São Mateus era uma vergonha tanto
por Linhares quanto pela Bahia, hoje tem uma BR 101 totalmente ornamentada toda
urbanizada e é importante falar sobre isso, São Mateus cresceu e tomou outro
patamar, graças a Deus por isso, mas ficou muito feliz em ver o rosto daquelas
famílias que receberam suas casas. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão
concedeu a palavra ao Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira, que após saudar todos
da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, fala em
relação ao voto dessa casa, porque toda semana que votam alguma coisa é
questionado. Fala que a população de são Mateus quando votou e escolheu onze
vereadores foi para votar sim ou não nessa casa de Leis, e é prerrogativa do
vereador votar sim ou não, o povo os escolheram para que os representassem e
votassem. Fala que às vezes fica chateado, porque quando foi presidente dessa
casa de Leis na reunião da mesa Diretora o vereador Sr José Ferreira votou contra
algumas coisas na reunião da mesa, o vereador Sr Eneias votava contra, aqui nessa
casa indicação sua com o vereador Sr Eneias para audiência pública, levantavam
quase todos os vereadores e nunca reclamou de ninguém, sabe por quê? Por que o
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voto é prerrogativa do vereador, ele vota do jeito que ele achar melhor, então não
tem que reclamar que o colega vereador votou contra ou a favor, fala que na
semana sempre tem alguma reclamação como na semana retrasada depois que
votou contra um requerimento que pedia documentação de determinado aluguel, fala
que fez questão de ir com a vereadora Sra. Judite olhar o prédio e a comissão de
avaliação da prefeitura avaliou o prédio em dezenove mil reais e ele como corretor
de imóveis avaliou por dezesseis mil e pode fazer isso por escrito porque é corretor
de imóveis há vinte e três anos, mas a prefeitura alugou por treze mil reais então não
teve nenhuma ilegalidade, nenhuma imoralidade, foi alugado do ex-coordenador de
campanha do prefeito e não sabe se é dele ou da mulher dele, mas é excoordenador, ele trabalhou recebeu e foi embora, acabou o vinculo dele com o
prefeito, então gostaria que o seu voto fosse respeitado, sabe que o voto não agrada
a todos e nem nunca vai agradar, mas são representantes do povo, estão aqui para
votar, para ser criticado, mas acha que a melhor resposta dada ao mal político é nas
urnas se ele representou mau, agradece a presença de todos. 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, Diz que pela primeira vez, elogia a presidente Dilma porque com
todo atraso foram entregue as casas para as pessoas, diz que esteve lá e as casas
são muito bonitas, espera que as pessoas que receberam valorizem não façam igual
a outros lugares onde as pessoas recebem e vendem. Fala aos colegas vereadores
Srs, José Ferreira, Ailton Caffeu, Valdemar Moraes e Isaias, que ele não tem
propriedades, mas gostaria que os colegas convocassem o presidente dos
agricultores e marcassem uma reunião com o comandante da polícia militar junto
com os vereadores, porque a violência esta muito grande, e tem pessoas que estão
sendo lesadas de quinze em quinze dias, conta que há vinte dias entraram em uma
casa e levaram tudo até a geladeira e em menos de quinze dias novamente, então
pede para que volte a patrulha rural, sabe da dificuldade que o estado esta
passando, não depende só dos vereadores, mas esta a disposição para conversar,
fala que na situação que esta a pimenta valendo ouro, os vândalos estão invadindo
o interior e tirando o sossego daquelas pessoas que cultivam o ano todo, aí quando
chega época da colheita vão e retiram deles, por isso pede a reunião. 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, diz que fez um grande esforço para
participar da entrega das mil e quatro casas no Litorâneo, foi um esforço muito
desgastante, mas valeu apena ver a felicidade das pessoas que estavam lá para
receber suas casas. Fala que viu que realmente são pessoas carentes, de baixa
renda, pessoas que realmente precisam daquelas casas. Fica muito satisfeito de ver
os colegas vereadores elogiando um programa que é do governo federal, porque
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São Mateus há mais trinta anos não construía um conjunto habitacional, o ultimo foi
a Cohab, e esse não é só um conjunto, é um condomínio com infraestrutura,
calçamento, iluminação, parquinho para as crianças, área para a comunidade se
reunir, então foi uma coisa planejada. Fala que abriu a torneira e tinha água doce
porque lá tem poço artesiano, ressalta que em São Mateus não falta água, e sim,
tem um problema na distribuição de água. Diz que ficou muito satisfeito, e se existe
algumas pessoas que não tem direito a casa o tempo vai se encarregar de
selecionar. Achou interessante que o programa minha casa minha vida o contrato,
escritura, fica no nome da mulher, porque normalmente quando existe uma
separação a mulher fica com os filhos e tem que se virar para cuidar da casa sem ter
casa, e nesse projeto se o marido quiser sumir a casa fica no nome dela para criar
os filhos, achou interessante e é a realidade do Brasil. Por isso é um dia de
comemoração, e ficou muito satisfeito por ver o vereador Sr Aquiles reconhecer o
programa do governo federal. Ressalta que todos sabem que essa não é a única
obra em São Mateus do governo federal, existem alguns problemas que agarram
algumas obras, mas ai é um problema local, cita que demorou quase seis anos para
a entrega das casas porque teve problemas, o projeto já começou errado com a
compra do terreno e todo mundo sabe disso, teve o problema da água, enfim teve
vários problemas, mas foram entregues. Fala que concorda com colega vereador Sr
Isaias quando ele diz que o vereador tem direito ao voto e cada um vota de acordo
sua visão de sociedade, então ninguém pode reclamar do voto do outro. Diz fazer
uma provocação porque na sessão passada pediu uma sessão itinerante para Guriri
e o colega não gostou, fala que não é só o voto que é um direito, é direito de cada
um fazer suas propostas, então o colega não pode reclamar e o colega reclamou
que o próprio deveria ter feito a proposta, sabe que foi por ciúmes, mas o desculpa
porque se dão bem, lembra que ofereceu para que assinassem juntos. Agradece ao
Sr presidente pelo voto minerva que pela primeira vez há seis anos que está nessa
casa, uma situação inédita, a votação empatou e o presidente votou corretíssimo.
Mudando de assunto fala sobre o Saae, porque olhando superficialmente o projeto
do orçamento do ano que vem, achou uma coisa interessante, e pede a vereadora
Judite que é da comissão de finanças para um levantamento sobre isso, porque o
Saae todo ano vinha caindo o orçamento, e agora que já vai entregar o Saae,
aumentou o orçamento para dezessete milhões, não entendeu e quer entender, será
que vão arrumar a casa para entregar, normalmente faz isso no Brasil, se bem que
não acha que dá para arrumar muito pelo tanto de problema que tem, mas precisam
saber o porque que aumentou mais de três milhões, acha importante saberem, qual
a intenção, porque saúde caiu, educação caiu, e porque o do Saae aumentou. Fala
que para concluir, sobre o aluguel do prédio das secretárias, não discute o valor
porque não sabe, mas acha anti-ético alugar o prédio que é do coordenador da
ultima campanha dele, se teve licitação e ele concorreu e ganhou, parabéns retira
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sua critica, mas não teve concorrência, foi uma coisa direcionada, e isso não
concorda porque acha que o dinheiro público tem que ser usado respeitando as
regras da administração pública, do que é melhor para o município, então sobre o
aluguel do prédio quer saber quem é esse Brás, onde trabalha, qual a fonte de renda
dele para construir um prédio agora, como que um cara de repente levanta um
prédio e aluga para prefeitura, é estranho, portanto fez um pedido aqui para
esclarecer e não sair falando bobagem, mas já que não esclarece, desculpem
porque agora ficou com duas pulgas atrás da orelha. A seguir o Presidente Sr
Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Ailton Caffeu, que após
saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais
presentes; ressalta a fala do colega vereador Sr Aquiles quando pediu mais
segurança para os produtores rurais, e fala que já convidou e levou os dois coronéis,
o de são Mateus e o do norte do estado, e lá propuseram a viatura rural para
trabalhar na região, se está ou não está trabalhando não sabe, mas vai fazer outra
reunião e convidar todas as comunidades para que digam se estão trabalhando ou
não. Reitera que está ocorrendo muito roubo, toda semana, e está difícil. Fala que
teve uma grande reunião em Vitória onde foi junto ao vereador Valdemar, e
estiveram presentes mais de duzentos produtores rurais da região, com deputados,
senadores, para prorrogar as dividas de 2015/2016 dos produtores rurais porque
estão sem expectativas, também discutiram sobre maquinas e financiamentos para
barragens. Faz uma critica ao Sr prefeito porque há quarenta dias trocou um
calçamento para fazer um poço artesiano em sua comunidade, mas infelizmente até
hoje nada, não tem água nem doce nem salgada, pode ir lá ver, e o prefeito ainda
não mandou fazer esse poço, então pede ao Sr presidente que se reúna com o
prefeito e peça que ele faça esse poço, porque a comunidade está necessitando,
eles não tem mais água. 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, fala sobre a questão da
segurança, e realmente tem que convidar as pessoas para tentar resolver porque a
situação está difícil, mas a roubalheira esta tão grande que só se o governador
colocar em cada comunidade uma patrulha rural, mas tem vezes que nem gasolina
tem para abastecer as patrulhas, então como que a polícia vai andar, vai fiscalizar ai
a polícia prende um vagabundo e a justiça vai e solta, já viu varias vezes acontecer
isso porque a policia não pegou em flagrante ai vai, solta e pela manhã ele ta
roubando de novo, é difícil entender e acreditar nesse Brasil que estamos, porque a
policia faz o trabalho delas prendem, ai pagam uma fiança, com o próprio roubo,
porque vendem a pimenta paga a fiança e saem da cadeia. Parabeniza a Sra.
Presidente e aos moradores que ganharam suas casas. Parabeniza o Sr prefeito
Amadeu Boroto que é o gestor responsável pelo dinheiro que vem. Fala a situação
da água, que a cada dia que passa vem mais sal na água, e não sabe se os poços
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artesianos vão ser bons futuramente, porque comunidades já reclamaram que a
partir do momento que fizeram um poço tem que respeitar a lei a fiscalização,
porque o governo esta dificultando demais, e é favorável as barragens, para represar
a água da chuva que vai embora. Diz que viu no jornal que um município pequeno
disponibilizou as maquinas para os pequenos produtores para retirar a lama das
represas, aí dizem que tem que ter licença ambiental, então vai esperar o povo
morrer porque licença demora, e o produtor esta passando por dificuldades, a
produção esta morrendo parece que esta queimada de fogo porque não tem água,
gostaria que brigassem mais pelos produtores porque eles pedem para esperar, mas
esperar o que, vão deixar morrer tudo, perder toda a plantação, tem que tirar de
onde tem água. Ato contínuo o vereador Sr Uarlan Fernandes que solicita aparte,
fala que tem um sogro e um cunhado que é produtor e entende a situação de todos
os produtores, mas no momento agora estão passando por uma crise hídrica, não
acha que é a hora de está liberando as barragens, depois que estabilizar a situação
da água, ai concorda que o governo estadual faça as barragens para segurar a água
mesmo, mas agora se fizer ai que não vai chegar água para população. Reforça que
entende os produtores porque sem a roça sem o produtor sabe que as pessoas não
sobrevivem na cidade, mas agora não é o momento. Ao contínuo o vereador Sr José
Ferreira fala que concorda com a posição do colega, mas não muda a sua posição
porque não pensaram lá atrás o que poderia ser feito, fala que as barragens
seguram as águas que vão embora, e acha que agora é que tem que fazer mesmo.
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 que as vezes sai muita fofoca porque
faz uso da tribuna e fala coisas que as pessoas não querem ouvir, mas de pessoas
que não tem responsabilidade, mas toda vida deixou claro na tribuna e em todo local
que vai, que respeita muito a secretária de educação porque são pessoas que
trabalham, os professores trabalham, agora tem pessoas que ficam com raiva
quando ele chega aqui e fala que tem servidor que não gosta de trabalhar, e não
gosta mesmo, tem pessoas que não tem coragem de falar, tem servidor que trabalha
oito dias no mês e conhece e é efetivo aí dizem que cargo comissionado não
trabalha que é isso que é aquilo, fala que conhece vários efetivos. Sabe que às
vezes as pessoas ficam chateadas, mas não esta mentindo esta falando a verdade,
as vezes as pessoas destorcem as coisas, como colocaram nas redes sociais que
era analfabeto, e pode até ser porque não se formou, mas o pouquinho que
aprendeu esta dando para sobreviver e não foi dando calote nem pernada em
ninguém que tem o que tem hoje, tem porque trabalhou. Ato contínuo o vereador Sr
Eneias Zanelato que solicita aparte, fala que concorda com o colega vereador em
relação aos profissionais de educação, e em todos os seguimentos existem pessoas
e pessoas, agora se o servidor público como foi citado que conhece um que trabalha
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apenas oito horas, o principal responsável por isso é o gerente, é o chefe dele que
faz vista grossa, porque se os gestores públicos tivessem responsabilidade ele ia
notificar, ele ia criar um procedimento administrativo para retirar esse servidor ruim.
Ato contínuo o vereador Sr Vilmar fala que o próprio sindicato poderia está agindo
em cima dessas pessoas. Ato contínuo o vereador Sr Eneias conclui que não é
papel do sindicato fazer isso, tem que ser cobrado do gestor porque ele ganha para
isso, para cobrar que o servidor cumpra suas obrigações. Ato contínuo o vereador Sr
Vilmar fala que os vereadores também são responsáveis por isso. Lembra que o
colega vereador Sr Eneias um vereador formado, falou sobre poços artesianos em
São Mateus, uma cidade que já esta atrasada demais, e o colega esteve na cidade
em que o prefeito que é do seu partido, governa, e viu que é uma cidade de primeiro
mundo onde ninguém vê entulho na rua, mas sabe por que por os outros que
passaram por bastante tempo deixou a cidade organizada, a nossa cidade passou
mais de duzentos, agora porque vai culpar o prefeito Amadeu Boroto, ou Lauriano,
vai culpar todos que passaram por lá. Parabeniza o colega vereador Sr José Ferreira
porque ele parabenizou o Sr prefeito Amadeu Boroto porque ele merece, porque
essa cidade não tinha certidão negativa, não vinha obra não vinha recurso federal
porque a cidade não tinha certidão negativa, foi à primeira coisa que o prefeito fez
quando iniciou a gestão dele, negociou acertou as dividas e esta pagando, então
hoje vem recursos para essa cidade porque ele fez dever de casa dele, ele
trabalhou, então tem que parabenizar ele sim. Fala que todos os políticos têm culpa,
mas todos querem tirar proveito do poder público, se todos trabalhassem, fizessem
seu dever de casa não aconteceria tudo isso que esta acontecendo, esta vendo nos
jornais a imprensa batendo no Saae, e o povo esta vendo que não tem recurso que
o Saae realmente se tivesse feito o trabalho que era para ser feito, hoje não estariam
passando por isso, aí até quando vão ficar nessa situação porque se for olhar o que
as pessoas falam essa cidade não vai melhorar, porque hoje na boca do povo os
vereadores e o prefeito estão vendendo o Saae e os problemas ninguém vê. Fala
que as pessoas têm que ter coragem para fazer as coisas certas, porque desde que
começou o prefeito esta tentando melhorar o Saae, esta tentando fazer as coisas
certas em São Mateus, mas tem pessoas que não querem que as coisas aconteçam,
é pessoas que não tem responsabilidade como o povo e ficam jogando conversa
fora, então assim as coisas nunca vão acontecer nessa cidade, então pelo menos
um tem que ter coragem de fazer alguma coisa, lembra que ouviu na audiência
pública, fica para o outro mandato, será que no outro mandato vai ter quem tem
coragem de fazer isso, porque tem que ter coragem porque se não as coisas não
acontecem nessa cidade. E o colega vereador Sr Eneias viu uma cidade que não
tem esgoto escorrendo na rua, uma cidade que não tem pinicão igual em São
Mateus, o esgoto todo tratado e canalizado em todos os distritos, 94% do esgoto
tratado. Fala que é uma vergonha para São Mateus por todos os políticos que
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puderam fazer e não fizeram nada para melhorar. Agradece a atenção de todos.
ORDEM DO DIA: Ato contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação as
Indicações nºs 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729,
730, 731 e 732/2015. Sendo todas aprovadas por unanimidade. Em discussão:
Moção 045/2015. Em votação: sendo aprovada por unanimidade. Em discussão:
Moção 046/2015. Em votação: sendo aprovada por unanimidade. Em discussão:
Moção 047/2015. Em votação: sendo aprovada por unanimidade. Em discussão; Em
Turno Único, os Projetos de Lei n° 055, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065
e 067/2015, do Poder Legislativo. Em votação: sendo todos aprovados por
unanimidade. Em seguida o Sr secretário convida todos os vereadores para reunião
do Saae juntamente com alguns funcionários para discutir com eles os projetos que
estão nessa casa de Leis, amanhã a partir das 14:00 horas, e em seguida reunião
dos presidentes de comissões junto aos procuradores desta casa, esclarece que o
vereador Sr Eneias já justificou sua ausência por ter um compromisso, assim enviará
um assessor, mas participará da segunda reunião das comissões. 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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