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Ata n° 019/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 12 (doze) dias do mês de
Maio 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 Isaias Rosa de Oliveira para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia
Sagrada. Ato contínuo solicitou ao Sr Secretário que efetuasse a chamada dos Srs.
Vereadores, para verificação do Quorum legal, responderam presente 11 (onze)
Srs. Vereadores: Ailton Cafeu, Aquiles Moreira da Silva, Eneias Zanelato Carvalho,
Gildevaldo Estevão, Glesson Borges, 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: Patrícia Negris Pereira Maestrini. 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° 433/2015,
da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
000619/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis o Projeto de Lei n°
022/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Estabelece as Diretrizes
Orçamentárias para o Exercício de 2015”; Leitura do Projeto de Lei n° 022/2015,
de autoria do Poder Executivo, que “Estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o
Exercício de 2015”; Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/ N° 483/2015, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000757/2015,
que encaminha a esta Colenda Casa de Leis resposta a Indicação n° 116/2015, de
autoria do Vereador Uarlan Fernandes, que requer viabilizar a abertura de vagas
de estágio, em diversas áreas, para os universitários de São Mateus, sendo
informado que a Municipalidade encontra-se em processo de contenção de
despesas, no entanto estarão analisando a referida indicação; Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 519/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000758/2015, que encaminha a esta
Colenda Casa de Leis resposta a Indicação n° 218/2015, de autoria do Vereador
Eneias Zanelato Carvalho, que requer realização de Conferência Municipal de
Saúde, sendo informado que de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, tal
Conferência trata-se de obrigatoriedade do Sistema Único de Saúde – SUS, onde
será realizada pelo Conselho Municipal de Saúde; Leitura das seguintes
proposições sujeitas à discussão e votação: Indicações nº 272 e 273/2015 de
autoria do vereador Sr Ailton Caffeu que solicita: Patrolamento e compactação de
barro ou cascalho na Rua Projetada, situada na Comunidade Km 29 (rua de acesso
à Mercearia do Nino); Patrolamento e compactação de barro ou cascalho na Rua
Projetada, situada na Localidade do Km 28 (rua de acesso ao Bar Sombra da
Mata). Indicações n° 274 e 275/2015 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da
Silva que solicita: Patrolamento das ruas do Bairro Colina; Reforma e ampliação do
CEIM “São Pedro”, situado no Bairro São Pedro. Indicações n° 276 e 277/2015 de
autoria do vereador Sr Eneias Zanelato que solicita: Que viabilize, em parceria com
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os Governos Estadual e Federal, a aquisição de câmara fria e a fábrica de gelo
para a Casa do Pescado; Criação de Centro de Sorologia na Unidade de Saúde do
Bairro Guriri, para atender pacientes com dengue. Indicações n° 278 e 279/2015 de
autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão que solicita: Sinalização com pintura de
faixas de pedestre na Avenida Ayrton Senna e na Rua da Graça (nas proximidades
dos semáforos situados próximos ao CAIC); Sinalização com pintura de faixas de
pedestre na Rodovia BR 381, no Bairro Santa Teresa (em frente à igreja católica).
Indicações n° 280 e 281/2015 de autoria do vereador Sr Glesson Borges que
solicita: Construção de ponte sobre o canal do DNOS (Departamento Nacional de
Obras de Saneamento), situado no final do trecho asfaltado da Rodovia ES 315
(que dá acesso ao Nativo de Barra Nova); Construção de unidade de saúde no
Bairro Morada do Ribeirão. Indicações n° 282 e 283/2015 de autoria do vereador Sr
Isaias Rosa de Oliveira que solicita: Calçamento da Rua Professor Amaro
Nascimento Mendes, situada no Bairro Guriri, lado sul (trecho compreendido entre
as Ruas Mucurici e Colatina); Instalação de luminária no poste situado na Avenida
Petrobras, no Bairro Guriri, lado sul (na altura da Rua Leôncio Medeiros).
Indicações n° 284 e 285/2015 de autoria do vereador Sr José Ferreira que solicita:
Substituição das lâmpadas queimadas dos postes situados na quadra poliesportiva
do Bairro INOCOOP; Calçamento da Rua Sebastião Francisco, situada no Bairro
Cacique II. Indicações n° 286 e 287/2015 de autoria do vereador Sr Uarlan
Fernandes que solicita: Pavimentação asfáltica e sinalização de trânsito pertinente
na Avenida das Palmeiras, situada na no Loteamento Bom Gosto (paralela à
Avenida João Nardoto); Reforma do telhado e da calha do Mercado Municipal.
Indicações n° 288 e 289/2015 de autoria do vereador Sr Vilmar Gonçalves de
Oliveira que solicita: Instalação de academia de ginástica ao ar livre no Bairro Nova
Era; Viabilize a coleta de entulho na Avenida Karina, situada no Bairro SEAC (ao
lado da EMEF Maria da Cunha Fundão). Requerimento nº 030/2015 de autoria
dos vereadores Srs Eneias Zanelato Carvalho e Gildevaldo Estevão que solicitam:
Informe o andamento das obras de urbanização do Bairro Vitória, bem como a
quantidade de recursos recebidos e aplicados, e as etapas que faltam para a
conclusão. Requerimento nº 031/2015 de autoria do vereador Sr Uarlan
Fernandes que solicita: Construção de abrigo duplo no ponto de ônibus situado na
Avenida Mateus Cunha Fundão (nas imediações da Escola Marita Motta Santos),
bem como instalação de indicador de horário, de acordo de acordo com o que
determina a Lei n° 656/99. Requerimento n° 032/2015 de autoria de todos os Sr
Vereadores que solicitam: Que forneça cópia do contrato firmado com a empresa
Viação São Gabriel e se houve aditivo, enviar cópia do mesmo. Requerimento n°
033/2015 de autoria de todos os Sr Vereadores que solicitam: Que informem quais
os requisitos para se prestar serviços de manutenção corretiva para os veículos da
Central de Ambulâncias e se houver empresa prestadora do referido serviço que
forneça cópia do contrato. Moção nº 008/2015 de autoria do vereador Sr
Gildevaldo Estevão que solicita: voto de congratulação à senhora Patrícia Negris
Pereira Maestrini, pela inauguração da loja mix do criador neste município; Ato
contínuo o Sr Secretário fez a leitura dos Projetos a seguir: Em Primeiro Turno o
Projeto de Lei Complementar n° 004/2015, com Emendas, de autoria do Poder
Executivo, que “Dispõe sobre a recuperação de Débitos Fiscais em atraso e dá
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outras providências”. Em turno único o Projeto de Lei n° 010/2015, de autoria do
Poder Executivo, que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a Celebrar
Contrato de cessão de uso de bem imóvel público com a APTA – Associação de
Programas em Tecnologia Alternativa e dá outras providências”. Em Turno Único o
Projeto de Lei n° 020/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Chefe
do Poder Executivo Municipal a doar área de terras à Associação de Pequenos
Agricultores e Produtores Rurais e Descendentes de Quilombolas e Sapê do Norte
da Comunidade de São Jorge município de São Mateus, e dá outras providências.
Em Turno Único o Projeto de Lei n° 033/2015, do Poder Legislativo, que “Dá a
atual Praça no bairro Pedra D‟Água, no município de São Mateus, Estado do
Espírito Santo, a denominação de Praça Santos Reis”, de autoria do Vereador
Eneias Zanelato Carvalho. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 034/2015, do
Poder Legislativo, que “Dá a atual Rua conhecida como „E‟ no bairro Aviação, no
município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Dario
Martin”, de autoria dos Vereadores Isaias Rosa de Oliveira e Eneias Zanelato
Carvalho. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 035/2015, do Poder Legislativo, que
“Da a atual Rua conhecida como „D‟ no bairro Aviação, no município de São
Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Nelson Mandela”, de
autoria dos Vereadores Isaias Rosa de Oliveira e Eneias Zanelato Carvalho. DO
GRANDE EXPEDIENTE A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a
palavra ao vereador Sr Eneias Zanelato, que após congratular-se com todos da
Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, fala sobre o
debate que surgiu essa semana do reajuste da passagem de ônibus da São
Gabriel em São Mateus, diz que já vem pedindo ha algum tempo, já pediu esse
ano, pediu ano passado, fez um requerimento nesta casa pedindo informação ao
executivo de quando será realizada a licitação para transportes coletivos, porque a
São Gabriel recebeu inicialmente uma concessão de 15 anos depois recebeu outra
por mais 15 anos concedida pelo governo de Rui Baromeu, e pelos cálculos já
terminou ano passado, deveria o município fazer uma licitação para concessão do
serviço de transporte coletivo, e isso não foi feito. Diz que vem cobrando, porque o
contrato é um contrato antigo, desatualizado, inclusive no contrato da São Gabriel a
obrigação da construção dos abrigos nos pontos do ônibus é da empresa e nós
vemos a prefeitura fazendo, então existe um conflito das obrigações do contrato,
além disso, os serviços não são prestados como se deve, por exemplo: a cidade
cresceu e a São Gabriel não coloca ônibus, não atende a população com os
veículos. Diz que fez o requerimento nesta casa, já até protocolou, vai protocolar
novamente, para exigir que Guriri que tem uma população de 22 mil habitantes
aproximadamente e só tem um ônibus de manhã e de tarde para fazer o percurso
interno, já era pra ter horários regulares como é feito em qualquer lugar de fazer
internamente. Porque Guriri tem uma população maior que muitas cidades do
Espírito Santo, então, merece ter internamente o transporte circular, assim como
em outras regiões, como: a meleiras e outras regiões que nem é atendido pelo
transporte da São Gabriel, por isso o contrato precisa ser revisto. Nova licitação
precisa ser feita com novas exigências, com ônibus que realmente atenda a
população, o contrato diz que os ônibus só podem ter idade máxima de 10 anos,
mas agente vê que tem ônibus ai circulando com idade superior a 10 anos, então o
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contrato não esta sendo seguido, também não existe fiscalização pra cobrar essas
melhorias. Fala sobre a questão dos estudantes, que já deu sugestão para o João
Henrique da São Gabriel comprar aqueles ônibus articulados, que chamam de
minhocão, que tem aquela sanfona no meio, por quê? Porque quando o ônibus vai
lá, no horário da saída da Ufes ou do Ifes no litorâneo, quem chega primeiro lota o
ônibus, e é aquela sardinha enlatada que vem, outro problema, quando o ônibus
passa primeiro para pegar os estudantes,em seguida passa dentro do bairro
litorâneo, o quê que acontece, não tem vaga para os moradores do bairro naquele
horário, ai os moradores entram em conflito com os estudantes, lembra que já teve
confusão nesse sentido. Acha que o transporte coletivo tem que ser olhado com
muito cuidado sem protecionismo, por que acha que a São Gabriel é protegida sim,
porque se não fosse protegida, já teria mudado aqui em São Mateus a concessão
de transporte coletivo. Diz que foi fazer um teste esses dias; pegou o ônibus e ficou
assustado porque o ônibus estava sem suspensão, os freios daquele jeito que
agente sabe que não tem nem lona já esta na roda já gastou tudo, esta no ferro
fazendo aquele barulho porque não tem lona de freio, então isso coloca em risco as
pessoas. Fala que todo mundo sabe dos problemas de ônibus, quem mora nos
bairros São Pedro, Santo Antônio, bairro Vitória, por exemplo: se chover vai ficar na
chuva, não tem abrigo, acha que é o mínimo que podia fazer, é colocar o abrigo
nos pontos de ônibus além da melhoria nos horários, tem gente que mora lá na
Aroeira e trabalha em Guriri e não tem ônibus para atender, é uma dificuldade.
Criaram o sistema integrado, mas agente sabe que na pratica não tem funcionado.
Fala que o município não tem respondido, lamenta muito que o chefe do poder
executivo seja lá quem for responsável, não responde aos requerimentos. Diz que
hoje fez uma homenagem, e transferiu para semana que vem, porque se tem um
organismo que é transparente, democrático e age dessa forma é o diretor do SAAE
Luiz Carlos Sossai, você pediu informação não existe dificuldade, ta aqui a
informação, ele fornece todas as informações e isso facilita pra gente porque
quando não tem transparência agente fica achando que esta acontecendo alguma
coisa de errado na instituição, talvez até não tenha. Portanto demais colegas e
público presente; fui ao ministério público e fiz uma denúncia sobre a questão da
concessão do transporte coletivo, acha que cabe ao ministério público exigir a
licitação. E defende mais; São Mateus é um município de mais de 120 mil
habitantes, entende que cabe sim mais de uma empresa para atender o município
porque hoje só tem o monopólio da São Gabriel e ela faz o que quer. Acha até que
a São Gabriel deve ganhar a licitação, ela tem toda estrutura pra ganhar, porque
quando uma empresa já esta estruturada no município, ela já não tem esse custo,
se vier uma empresa ela vai ter que instalar: ter galpão, ter garagem e isso é custo,
então ela pode dar um preço menor quem já está instalado, por isso que ela tem
chance de ganhar e permanecer, mais ai as condições são outras, esta na hora de
exigir melhores condições da São Gabriel no transporte coletivo. Diz que foi ontem
junto aos Srs Vereadores; José Brasil e Valdemar Moraes na audiência pública
sobre mobilidade urbana. Achou um debate muito bom, e a conclusão que
chegaram lá é que as cidades estão crescendo a cada dia e não tem jeito, você
não vai encontrar vaga de estacionamento, têm dificuldades, todas as cidades
estão passando por isso, não adianta construir prédios de estacionamento, não
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resolve, é um paliativo, então como é que resolve o problema da mobilidade pras
pessoas ir trabalhar e voltar? É investir e melhorar o transporte coletivo. Diz que
agora criaram no Rio de Janeiro transporte sobre trilhos, é um bonde moderno, as
pessoas não vão trabalhar de carro, vão de transporte coletivo, de ônibus ou metrô.
Conclui que isso tem que ser pensado pra daqui a 10 ou 20 anos. Ato contínuo o
vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira solicita aparte, fala sobre o secretário
Sossai, que ele realmente toda vez que pede ele vem aqui e dá satisfação, ele é
um excelente secretário e acha que ele não tem nada pra esconder. Diz que ficou
sentido quando os vereadores aprovaram o requerimento solicitando informações,
porque ele nunca negou, e achou uma falta de respeito. Reitera que ele não
merecia aquilo. Ato contínuo o vereador Eneias Zanelato; reafirma que na próxima
semana irá fazer homenagem a ele, diz que ele estava gripado hoje e não pôde
vim, mas fala que fazer requerimento aqui para o Sr Sossai não ofende ele não,
justamente porque ele é uma pessoa transparente e não tem nada a esconder,
quando é assim não tem problema nenhum, e todos os requerimentos ele atendeu.
Lembra que existe uma Lei de acesso a informação, que serve para qualquer
cidadão, que a prefeitura tem que dar em 20 dias. E outra coisa Sr Presidente; fala
que foi aprovado no senado, que os contra cheques dos servidores tem que está
no site disponível, então já quer pedir que coloque os contra cheques, porque são
servidores públicos e todos têm que saber quanto é que ganha, se esta tendo hora
extra demais, comissão demais, quem paga o salário do servidor público é o povo,
então eles tem o direito de saber quanto que as pessoas estão recebendo.
Obrigado e boa noite a todos. 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, diz que pra
reforçar o pedido do vereador Sr Eneias, vão marcar uma reunião com a Viação
São Gabriel, para também colocar uma linha do bairro Aroeira a Guriri; Litorâneo a
Guriri e Nova era a Guriri. Diz não saber o porquê ainda não colocaram, porque é
obrigação deles fazer isso. E sobre os abrigos nos pontos de ônibus, fala que as
pessoas que moram em frente não vão aceitar, porque eu mesmo não aceito um
ponto em frente ou do lado de minha casa, porque para tirar é a maior democracia
e começa a vim todo tipo de gente, boa, ruim, fica até gente te vigiando para depois
roubar. E sobre a matéria das cidades que mais perderam recursos federais, São
Mateus ficou em segundo lugar, ela ganhou R$ 78.818.478,60 (setenta e oito
milhões, oitocentos e dezoito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta
centavos) e conseguiu R$ 34.172.276,11 (trinta e quatro milhões, cento e setenta e
dois mil, duzentos e setenta e seis reais e onze centavos), perdeu 57%, mais da
metade, por isso tem muita obra parada por causa da perca desses recursos. E
para finalizar, agora chamo aqui a minha amiga Judite, companheira de tantas
lutas. Fala que pediu ao pessoal da Comunicação que reunisse todas as mamães
servidoras da Câmara e fizesse uma foto, tendo a Judite como madrinha, em
homenagem ao Dia das Mães, que foi domingo. Diz que todas vão ganhar uma
cópia da foto, mas a primeira vai para a vereadora Judite, a nossa jóia preciosa.
Agradece por tudo, e fala que Judite sempre foi muito amiga, muito parceira, e
simboliza a força e a elegância da mulher na Câmara. Ato contínuo a vereadora Sr
Judite Ribeiro de Oliveira, que após congratular-se com todos da Mesa Diretora,
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Vereadores, convidados de honra e demais presentes, agradece pela homenagem
e fala que a cada dia o Sr Presidente a surpreende mais, no dia da mulher com um
quadro, e hoje, com essa foto do dia das mães tirada com todas as mães da
câmara. Agradece ao Junior Eler pela foto que ficou linda como sempre, e pelas
outras fotos do aniversário do tutu que ficaram maravilhosas. E parabeniza e
abençoa o Sr Presidente pela sua atitude. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo
Estevão concedeu a palavra ao vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, que após
congratular-se com todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e
demais presentes, faz um elogio ao secretário de obras Jadir, ao executivo Sr
prefeito, ao jornalista dessa casa, ao Felipe, ao Gideam, ao Gil e meus assessores,
por terem participado comigo do show da cantora Lauriete no bairro Bom Sucesso.
Diz que foi bonito, foi um show maravilhoso, teve outros grupos evangélicos que
cantaram maravilhosamente bem. Faz uma crítica ao conselho do COMUTRAN, diz
que recebeu varias críticas sobre esse aumento da passagem por parte da
população dizendo que os vereadores aumentaram a passagem, e esclarece que
não passou nada nessa casa, então pede que o presidente do conselho quando
tiver reuniões sobre o aumento de passagem que fosse ao programa Ronda da
cidade, aos órgãos comunicar sobre aqueles que participaram da reunião e o valor
do aumento, porque a população só crítica os vereadores, tudo que acontece é a
câmara municipal, tem que parar com isso, cada um tem que pagar pelo que deve.
Será que tudo é a câmara municipal? E sobre recursos, lembra que esteve em
Brasília ano passado e não vêm recursos porque se não tem projeto não tem
recurso, perdemos a receita. E diz que o vereador Sr Eneias foi sensato em suas
palavras porque precisamos conhecer o projeto da São Gabriel, porque não
conhece, já foi pedido e acha que tem que ser feito um requerimento para que
venha pra essa casa. Diz que está aqui há dois anos e cinco meses, e não à
conhece, se tem a concessão de 30, 40, 50 anos ou não, que seja passado para
nós, para que possamos discutir. Diz que esses dias, falaram que a polícia, que o
ministério público estava atrás dele. Pergunta: quem fiscaliza o ministério público?
Dizem que o país esta passando por dificuldade financeira, mas os deputados
quando entraram lá aumentaram o salário deles, federal estadual e senado, esta
tendo agora um aumento de 200 vagas no órgão MP, para juízes e
desembargadores, há um auxilio para eles de 4.500 reais, que inflação é essa que
só acontece nas câmaras municipais. Diz não entender, porque o país não tinha
crise e agora essa crise. Diz que concorda com a fiscalização, mas não podemos
aceitar que tudo que vem de lá está certo, as pessoas que vão denunciar tem que
saber como denunciar, é tão fácil denunciar e criticar, o ministério público não quer
nem saber, joga foto na impressa, fala você é isso, é aquilo. Diz que se é contra um
projeto não uso ele nunca, porque foi contra. Agora o cara ser contra, e usar, acha
errado, ele usa a impressa pra dizer que é contra, isso e aquilo, mas usa.
Infelizmente é isso que acontece na política, na câmara federal muitos são contra,
mas são os primeiros a usar os benefícios que vem para todos. A seguir o
Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao vereador Sr Isaias Rosa
de Oliveira, que após congratular-se com todos da Mesa Diretora, Vereadores,
convidados de honra e demais presentes, fala que voltando ao tema São Gabriel,
diz que ela já teve 30 anos de concessão, 15 anos e mais 15 prorrogado, mas
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terminou ano passado em agosto do ano passado a concessão da São Gabriel
acabou. Era pra ter sido feito uma licitação pra que novas empresas participassem
e houvesse uma nova empresa dentro do município, acontece que a prefeitura
informou que não teve tempo hábil para fazer uma licitação, faltou tempo, 15 anos,
e prorrogaram, não sabe de que maneira ainda procuradores e vereadores, por
mais um ano a concessão da São Gabriel, não sabe qual a legalidade dessa
prorrogação e dentro dessa prorrogação houve um aumento de passagem. Fala
que se houve uma prorrogação ela esta dentro de um Emergencial e se esta no
Emergencial não pode ter aumento de passagem. Ato contínuo o vereador Sr
Uarlan Fernandes solicita aparte, fala que infelizmente a culpa não é da empresa, a
culpa é do gestor, do secretário, do prefeito de quem ta lá à frente da prefeitura,
agente esta cobrando isso ha quanto tempo aqui? Diz que se tem coisa errada
funcionando dentro do município, como: falta de ponto de ônibus, horários
insuficientes, a culpa é do município. Fala que estão fazendo a parte deles, mas o
município não dar resposta, a culpa não é nossa e nem da empresa, é do
executivo. Ato contínuo o vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira, elogia a fala do
vereador Sr Uarlan, e fala que também acha que a culpa não é da empresa, ela
pediu a prorrogação e deram a ela, ela ta fazendo o papel dela, ela ta aqui é para
ter lucro, todo empresário trabalha para ter lucro, gerar lucro, ela tem ônus e bônus,
então o quê que adianta agente chegar aqui toda semana, fala, fala, e as palavras
caem no vazio. Fala que o povo elege 11 vereadores, para que, esses os
representem sendo fiscais do executivo. Então acha que tem que ser feito um
documento exigindo que se forneça em caráter de urgência a essa casa de leis, um
documento dizendo qual o motivo pelo qual foi prorrogada a concessão e com que
base foi aumentada a passagem. Pede que todos os Srs vereadores se unam para
requerer esse pedido, fala que é uma situação vergonhosa porque precisamos dar
uma resposta ao povo e não estamos conseguindo dar uma resposta ao povo. Ato
contínuo o vereador Sr Uarlan Fernandes solicita aparte, fala que quando é feito
um requerimento, cada um tem a sua situação, cada um pensa de uma forma. Diz
que já falou e volta a falar que não vota contra requerimento porque precisamos
votar a favor para ter resposta. Diz que já fez alguns requerimentos e até hoje não
teve resposta de alguns do ano passado, ai quando o vereador Sr Eneias usa a
tribuna e fala que teve que fazer denuncia no ministério público, ai vemos em que
pé esta chegando a situação, de ter que fazer denuncia para ter resposta, então
temos que ser bem claros, fazemos requerimento de algum problema do município
para ter resposta, não temos resposta, então temos que procurar a justiça, ai
depois falam que o vereador é contra o gestor. Reitera que só estão fazendo a sua
parte como fiscalizador. Ato contínuo o vereador Sr Isaias fala que não tem
ninguém falando que é contra o prefeito, contra o executivo, diz que só precisam de
respostas. Fala que gostaria de fazer um requerimento com a autorização do Sr
presidente, dos procuradores, pergunta se pode ser feito isso. Ato contínuo o
vereador Sr Eneias Zanelato solicita aparte; explica que o requerimento já tem,
desde o final do ano passado aprovado por todos. Fala que, o que precisa fazer
valer é o poder da câmara e exigir resposta, que tem que ser dada em vinte dias,
se negar resposta, tem que ser acionado o ministério público, porque o
requerimento já tem se fizer outro vai mais tempo. Ato contínuo o vereador Sr

147

Isaias fala que o assunto agora é a prorrogação de mais um ano da concessão,
então quer saber qual a justificativa. Ato contínuo o Sr procurador solicita aparte e
esclarece que os vereadores fazem valer o requerimento se o poder executivo
negar, nós entramos com recurso, sem precisar acionar o ministério público, na
justiça, chamado habeas data com pedido de liminar e imediatamente o juiz
determina que o executivo forneça esse documento para câmara municipal. Ato
contínuo o Sr presidente defere o pedido e solicita ao Sr Secretário que faça esse
requerimento e que cumpra a palavra do procurador. Sendo incluído na Ordem
do dia o Requerimento n° 032/2015 de autoria de todos os Sr Vereadores que
solicitam: Que forneça cópia do contrato firmado com a empresa Viação São
Gabriel e se houve aditivo, enviar cópia do mesmo. Ato contínuo o vereador Isaias
que fala sobre as ambulâncias, diz que hoje foi na Central de ambulâncias e ficou
assustado com o que viu duas ambulâncias funcionando pra todo o município, sem
condições alguma de funcionar, estão usando pneus usados emprestados por
borracharias, as ambulâncias estão sem freios colocando a vida em risco tanto do
motorista quanto dos pacientes. Fala que isso tem que acabar, não dá mais, foram
compradas cinco ambulâncias mais se demorar mais seis meses pra chegar; como
fica o povo? É um assunto muito importante, vai morrer pessoas por falta de
ambulâncias e quer saber quem vai ser responsabilizado? Então gostaria também
que fosse feito um documento pedindo explicação sobre essa questão da
ambulância, porque não tem mais ambulância no município, acabou, o quê é que
vamos fazer? Que resposta, vamos dar ao povo? Ato contínuo o vereador Sr
Aquiles Moreira da Silva solicita aparte; fala que já ia fazer, mas como vossa
excelência citou, podemos fazer em nome de todos os vereadores um documento
solicitando que nos forneça quais os requisitos para se participar de uma licitação
junto a Central de ambulância? E quantas ambulâncias estão em condições de uso
dentro do município? Porque sobre essa parte das oficinas, a oficina que hoje
presta serviço para a Central de ambulância é fundo de quintal. Então que
possamos fazer esse requerimento ou ofício e encaminhar, com todos os
vereadores assinando. Ato contínuo o Sr Presidente defere o pedido. Sendo
incluído na Ordem do dia o Requerimento n° 033/2015 de autoria de todos os Sr
Vereadores que solicitam: Que informem quais os requisitos para se prestar
serviços de manutenção corretiva para os veículos da Central de Ambulâncias e se
houver empresa prestadora do referido serviço que forneça cópia do contrato. Ato
contínuo o vereador Isaias fala que se fosse motorista de ambulância não dirigia
aqueles carros, ficaria parado, porque acha uma falta de respeito com os
motoristas daquele local. Diz que se não conseguirem resolver esses problemas
citados, para de usar a tribuna e não fala mais até o final de ano. Diz que a RT é
uma vergonha em nosso município, o lixo esta em tudo quanto é de lugar, foi feito
cinco licitações que não funcionou, e a ultima agora, a empresa que entrou com
recurso pra que a licitação fosse abortada é a empresa que presta serviço a RT.
Diz que lixo não é brincadeira não, ai ta cheio de dengue no município, porque o
município ta cheio de dengue? O lixo não é recolhido e o mosquito se prolifera. A
questão do lixo é muito séria no município, a RT não tem condições de funcionar
mais no município. Diz que se sente enganado. Então espera que até o meado de
junho chegue essas respostas. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão
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concedeu a palavra ao vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, que após
congratular-se com todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e
demais presentes, fala que respondendo ao vereador Sr Isaias, pergunta se ele
lembra que á, dois anos atrás o que mais falava nessa tribuna era sobre a Central
de ambulância, falou que ela iria entrar em colapso, cobrou e sempre falou sobre
isso aqui, agora também não pode ser falado do executivo porque foram
compradas oito ambulâncias para o município e já tinham algumas. Simplesmente
quem toma conta não teve cuidado, tem que ter cuidado, o dinheiro público é do
povo, diz que se foi comprada essas ambulâncias, elas teriam que estar ai
funcionando porque um carro não acaba com três anos. E pelo que o Sr prefeito
falou sobre a compra de cinco ambulâncias, diz que acha pouco para uma cidade
igual a São Mateus, acha que poderia ser dez, não seria o bastante, mas
melhoraria. E sobre ás vezes agente não ter resposta, culpado somos nós porque é
só agente travar isso aqui e não votar projeto nenhum, diz que não está mandando
ninguém fazer isso, mas se alguém acha que não esta tendo resposta é só fazer
isso ai. E falando sobre o aumento da passagem, diz que o faz assume, diz que foi
na reunião do conselho e foi pedido pela São Gabriel um aumento de 20%, foi
discutido que teve o aumento do salário de 10%, teve aumento de combustível,
aumento no valor do pneu, então aquela empresa não pode fazer igual ao SAAE
que não fizeram o dever de casa, o que tinha que ser feito: os aumentos,
administração, hoje o SAAE não tem condições de tocar mais, hoje é preciso
vender o SAAE, fazer concessão do SAAE qualquer coisa, colocar dinheiro no
SAAE alguma coisa tem que ser feito porque vai chegar ao ponto que também vai
dar colapso e não vai ter água nem para o povo beber. Vocês já estão vendo, que
as casas do Litorâneo já estão prontas e ainda não foi entregue porque não tem
água. Diz que a mesma coisa é a São Gabriel, se teve aumento em salário, em
combustível, a empresa tem que dar o aumento dela, basta serem analisados, eles
pediram 20% e nós chegamos à conclusão de dar 6,6%, não foi dado nem o
permitido, porque o salário aumentou 10%, se fosse aumentado na passagem 10%
o valor iria para R$ 2,50. Afirma que fez parte, e não tem vergonha de falar que fez
parte, foi lá e votou 6,6%. Fala que a empresa tem que trocar os ônibus, porque é
lei e fala que a empresa é uma empresa descente, hoje ela mostra até o horário
que a pessoa pode ir para o ponto de ônibus, mostra se ele está atrasado, se está
adiantado, através dos painéis instalados nos pontos, e aplicativo no celular, então
como pode falar mal de uma empresa dessas, que gera empregos. Agora sobre a
concessão da São Gabriel, fala que se ele estiver nessa casa e vier para ser
votado, ele vai votar, não tem medo de falar seu voto, mas é o seguinte o João
precisa melhorar as linhas de São Mateus se não, não vota favorável, porque
precisa ser colocada a linha da Aroeira a Guriri, Litorâneo a Guriri, SEAC a Guriri.
Fala que isso é necessário e se ele achar que dá prejuízo pra ele, qual é o nosso
dever? Nós fazemos uma emenda no projeto concedendo pra particular, vans,
microônibus. Se ele não quiser colocar as linhas nós podemos fazer isso ai. Para a
pessoa particular fazer a linha, principalmente em Guriri, porque Guriri precisa de
ônibus andando dentro de Guriri, Guriri hoje é uma cidade, então acha que devem
fazer sim, o dever de casa certo, se vier pra aqui nós vamos exigir, porque no dia
que passamos nas casas das pessoas pedindo voto, prometemos melhorias a eles.
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Não é falar de tirar a São Gabriel não. Hoje no norte do estado não existe melhor
que a São Gabriel não, agente tem que falar a verdade, a empresa é uma empresa
boa, os ônibus hoje estão tudo padronizado, tem segurança sim, agora não
podemos fazer o que ele quer. Diz que vai estar aqui nesta casa e todos vão ver
seu voto e sua ação, que vai ser em cima disso ai. Ato contínuo o vereador Sr
Aquiles Moreira da Silva solicita aparte, fala que nós vereadores podemos fazer o
que determina a lei, porque o poder executivo não pode tomar decisões sem
conhecimento do poder legislativo, então que venha alguém da licitação para nos
explicar e ao público presente, de que maneira foi feito essa prorrogação da
concessão. Ato contínuo do vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira, afirma que
tudo que for para benefício da população está junto. Fala que às vezes, defende a
São Gabriel sim, em partes, afirma que não tem vinculo com ninguém da São
Gabriel a única coisa que a São Gabriel faz para ele, em vez em quando é trocar
dinheiro miúdo para ele poder trabalhar. Acha que é preciso cobrar mesmo, mas
tem que saber o quê que pode ser feito para ter uma conclusão. Ato contínuo o
vereador Sr Eneias Zanelato solicita aparte, fala que na Lei orgânica do município
no Artigo 25 das deliberações mediante ações do prefeito, está escrito que:
competem à câmara municipal com a sanção do prefeito, autorizar a concessão
para exploração de serviço público ou de utilidade pública respeitada as normas de
gestão financeira baixadas pela união. Então cabe a esta casa fazer a concessão
do serviço público seja ele qual for, se for transporte ou outros serviços. Afirma que
o fato do Sr prefeito ter concedido, pelo que foi informado, mais uma prorrogação
no contrato da São Gabriel, ele fez de forma ilegal. Existe uma lei que permitiu que
o prefeito fizesse o contrato por 15 anos, não existe outra lei concedendo nada,
não existe emergencial, então o prefeito fez de forma ilegal. Ato contínuo o
vereador Sr Vilmar fala que os procuradores da casa são para resolver isso ai, pra
eles ver o que esta acontecendo e agente fazer o que é certo. Ato contínuo o
vereador Sr Uarlan Fernandes solicita aparte, fala que sobre a prorrogação do
contrato da São Gabriel. Diz que quer saber onde saiu essa publicação, porque
tem que sair no diário oficial, se não saiu é porque está errado. Ato contínuo o Sr
presidente fala que foi o próprio gerente da São Gabriel que falou que foi feito um
aditivo. Ato contínuo o vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira solicita aparte, fala que
quem lhe falou sobre a prorrogação foi o próprio secretário Jadir, que fez um aditivo
de mais um ano. Fala que só quer saber com que base foi feito esse aditivo de um
ano para São Gabriel, porque não passou pela câmara em momento algum. Diz
que o contrato se encerrou, a concessão acabou ano passado e continuam
rodando. E como o vereador Sr Eneias falou se foi feito de forma ilegal, nós como
órgão fiscalizador temos que tomar providências. Ato contínuo o Sr presidente fala
que então seja feito um requerimento solicitando que o secretário Jadir venha até
essa casa, na tribuna, prestar esclarecimentos sobre esse aditivo. Ato contínuo o
vereador Sr Uarlan Fernandes solicita aparte fala que é cobrado muito da São
Gabriel, mas temos que cobrar do executivo, do secretário. Quando a comunidade
cobra, por exemplo: as linhas de ônibus, e nós cobramos na tribuna, quem da
autorização é o secretário de obras, então a culpa disso tudo que tem acontecido
no município é do executivo, do secretário. Às vezes é muito fácil chegar aqui e
falar da empresa, mas será que o município esta fazendo a parte dele? Reafirma
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que o executivo não esta fazendo a parte deles. Ato contínuo o Sr presidente diz
que vai mandar fazer o requerimento, mas que todos os vereadores assinem, para
quando chegar ao prefeito alguns não saiam fora, porque aqui dentro é uma coisa
e lá fora é outra. Ato contínuo o vereador Sr Vilmar fala que pra ele tanto faz como
tanto fez, porque o que ele fala na tribuna ele assume até no inferno. Acha que o
problema precisa ser resolvido. Ato contínuo o vereador Sr Eneias Zanelato solicita
aparte, fala que a lei do ano 99 que foi sancionada a concessão para São Gabriel,
no governo de Rui Baromeu, esta corretíssimo, e no Artigo 2° fala que o prazo de
prorrogação das atuais concessões e autorizações constante no Artigo 1°desta lei
será de 15 anos podendo ser prorrogada por igual período, a critério da
administração pública, mediante autorização do poder legislativo. E pelo o que
sabe, não autorizaram prorrogar nada. Fala que no ano passado o requerimento
que fez, foi perguntando quando terminaria o contrato da São Gabriel e quando
soltariam o edital para fazer a nova licitação, fala que perguntou tudo isso e eles
não informaram até hoje. Ato contínuo o vereador Sr Vilmar diz que está ai pro que
der e vier, e precisamos agir. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão
concedeu a palavra ao vereador Sr José Ferreira, que após congratular-se com
todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes; fala
que o debate dos Srs vereadores foi muito bom. Diz que na sexta-feira foi em uma
audiência pública no fórum de São Mateus pra falar sobre educação, e chegando
lá, diz que contou e só tinham 32 pessoas contando com os dois deputados
estaduais, dois vereadores e assessores, diz que ficou com vergonha, pra falar
sobre educação e só teve essa quantidade, só tiveram pais de alunos, acha que os
alunos tinham que participar. Diz que falaram que foi um boicote com um deputado,
mas acha que essa picuinha tem que ser deixada de lado e ter união quando se
refere à educação e melhoria do município e do estado. Fala que ontem teve uma
audiência pública sobre mobilidade urbana e ouviu varias cobranças, inclusive de
estacionamento de motos no lugar de carro. Diz que hoje pra estacionar, tem duas,
três motos e nós não podemos estacionar no lugar delas e elas podem estacionar
no nosso lugar. Fala que não sabe se pode fazer algum projeto. Diz que foi a
Linhares levar a esposa no médico e não viu moto nenhuma estacionada no lugar
de carro e em São Mateus é isso que se ver. Ato contínuo o vereador Sr Aquiles
Moreira da Silva solicita aparte; relata que não esteve na reunião porque estava no
mesmo horário em uma reunião no córrego grande, junto ao Sr Vereador Gil. E
sobre o projeto, diz que existe um vindo do executivo de estacionamento rotativo
que já foi protocolado e está aqui nesta casa para ser analisado, aprovado nesta
casa, vai depender da secretaria de Nilis para que seja aprovado e sancionado
pelo Sr prefeito e aplicado no município para termos um trânsito melhor. Ato
contínuo o vereador Sr José Ferreira diz que não critica quem não foi porque cada
um tem seus compromissos. Fala sobre o que ouviu e porque é sobre o município
e estamos aqui para atendê-los. E sobre os vereadores serem criticados, diz que
em tudo que fazem os vereadores só levam porrada. Fala que aumentaram os
salários dos deputados, senadores, prefeito, governadores, ministros e ninguém
falou nada, mas o vereador não pode fazer nada que o povo vem em cima. Diz que
às vezes é contra alguma coisa e decide não votar, mas jamais vai fazer criticas
aos outros colegas vereadores. Diz que os vereadores estão aqui é pra votar, no
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que tiver pra votar, acha que se o vereador quer votar ele deve votar. Diz que não
tem jeito para as críticas. Fala que fizeram uma montagem, e ele não tem vergonha
de falar porque não é ladrão, com ele e outros dizendo que servem para serem
tesoureiros do PT. Reitera que logo ele que não tem coragem de pegar uma caixa
de fósforos de outro. Fala que quer que provem, fala que ficou chateado, mas a
boca é deles eles falam o que querem. E falando sobre São Gabriel falaram que
foram os vereadores que votaram o aumento da passagem, esclarece que
vereador não vota o aumento de passagem, é apenas dois que participam e o
amigo e colega já esclareceu a porcentagem que votou agora quem participa e
vota são os presidentes de associação, diz que o povo sem informação só fazem
criticas em cima dos vereadores. Ato contínuo vereador Vilmar Gonçalves de
Oliveira solicita aparte; fala que quem faz parte do conselho de trânsito é ele e o
vereador Sr Eneias Zanelato e outras pessoas, mas o Sr Eneias não esteve na
reunião. Diz que foi, deu o seu voto e acha que cada um assume o eu voto e se o
prefeito achar que está errado é só não sancionar a Lei é ele que da a resposta.
Fala que se eles descem 20, 15 ou 10% de aumento, com certeza ele não ia
aprovar. Ato contínuo o vereador Sr José Ferreira fala que ficou muito chateado
porque foi na Escelsa ha três meses atrás requerer um relógio verde porque paga
73%mais barato, fala que a irmã pediu um mês depois e quando foi semana
passada o dela chegou, então fui pedir satisfação porque o dela chegou primeiro
que o meu, e lá me disseram que encontraram irregularidades no meu medidor.
Explana que se alguém achar irregularidade em sua vida dá a sua casa que vale
R$200.000,00, reitera que é um homem sério. Lá deram uma taxa de R$192.00
para pagar. Diz que falou que tinha pouco tempo que tinha trocado o relógio, e lá
lhe disseram que ainda era um provisório e não tinha sido pago. Diz que foi no
PROCON, e eles ligaram pra Escelsa, eles dão de 10 a 30 dias para responderem
e com três dias eles responderam e disseram que voltar lá porque não tinha nada
pendente lá. Diz que passou por vergonha, por constrangimento e vai pensar se vai
entrar ou não com ação contra Escelsa. ORDEM DO DIA: Ato contínuo o Sr
Presidente colocou em discussão e votação as Indicações nºs 272, 273, 274, 275,
276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, e 289/2015, sendo
as mesmas aprovadas por unanimidade dos presentes. Em discussão e votação o
Requerimento nº 030/2015, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento nº
031/2015, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento n° 032/2015, sendo
aprovado por unanimidade. Requerimento n° 033/2015, sendo aprovado por
unanimidade. Moção nº 008/2015 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão
que solicita: voto de congratulação à senhora Patrícia Negris Pereira Maestrini,
pela inauguração da loja mix do criador neste município; sendo aprovado por
unanimidade. Ato contínuo o Sr Presidente coloca em discussão e votação os
seguintes projetos: Em Primeiro Turno o Projeto de Lei Complementar n°
004/2015, com Emendas, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a
recuperação de Débitos Fiscais em atraso e dá outras providências”, sendo
aprovado por unanimidade. Em turno único o Projeto de Lei n° 010/2015, de
autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a
Celebrar Contrato de cessão de uso de bem imóvel público com a APTA –
Associação de Programas em Tecnologia Alternativa e dá outras providências”,
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sendo aprovado por unanimidade. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 020/2015,
de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal
a doar área de terras à Associação de Pequenos Agricultores e Produtores Rurais
e Descendentes de Quilombolas e Sapê do Norte da Comunidade de São Jorge
município de São Mateus, e dá outras providências, sendo aprovado por
unanimidade. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 033/2015, do Poder Legislativo,
que “Dá a atual Praça no bairro Pedra D‟Água, no município de São Mateus,
Estado do Espírito Santo, a denominação de Praça Santos Reis”, de autoria do
Vereador Eneias Zanelato Carvalho, sendo aprovado por unanimidade. Em Turno
Único o Projeto de Lei n° 034/2015, do Poder Legislativo, que “Dá a atual Rua
conhecida como „E‟ no bairro Aviação, no município de São Mateus, Estado do
Espírito Santo, a denominação de Rua Dario Martin”, de autoria dos Vereadores
Isaias Rosa de Oliveira e Eneias Zanelato Carvalho, sendo aprovado por
unanimidade. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 035/2015, do Poder Legislativo,
que “Da a atual Rua conhecida como „D‟ no bairro Aviação, no município de São
Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Nelson Mandela”, de
autoria dos Vereadores Isaias Rosa de Oliveira e Eneias Zanelato Carvalho, sendo
aprovado por unanimidade. Ato contínuo o Sr secretário solicita ao Sr Presidente
que, os Vereadores acima citados, no uso de suas prerrogativas regimentais, vêm
à presença de Vossa Excelência para requererem que seja o aludido o Projeto de
Lei Complementar dispensado das formalidades regimentais, isto é, o
INTERSTÍCIO, para a realização de uma SESSÃO EXTRAORDINÁRIA a fim de
que seja votado, Em Segundo Turno o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
004/2015, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a recuperação de Débitos
Fiscais em atraso e dá outras providências”. Sendo o pedido deferido pelo Sr
Presidente. Ato contínuo o Sr Presidente convoca Sessão Extraordinária logo após
esta sessão para que seja votado em Segundo Turno o Projeto acima citado. Não
havendo mais nada a tratar, o Sr Presidente declarou encerrada a presente
Sessão, e, para constar, eu................................................, Aquiles Moreira da Silva
– Secretário; conferi ha presente Ata, que por estar em conformidade será
assinada por mim, pelo Sr Presidente e demais membros da mesa.
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