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Ata n° 013/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 14 (quatorze) dias do mês de
Abril de 2015 (dois mil e quinze), ás 18:00 (dezoito) horas. Reuni-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
José Ferreira 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, o Sr Manoel Lapa Presidente da APESAM (associação dos pescadores de São
Mateus), e os Srs Promotores: Sr Paulo Henrique, Sr Lilia Paulo Ramos e o Sr Wilson
Alves Filho. 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 Projeto de Lei nº. 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”; Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
379/2015, da Superintendência de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
000572/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis para conhecimento e
arquivo as Leis n°s 1.450, 1.451, 1.452 e 1.453/2015; Leitura da Lei n° 1.450/2015,
que “Dispõe sobre a denominação da US – Unidade de Saúde de Santa Maria, Distrito
de Itauninhas”; Leitura da Lei n° 1.451/2015, que “Dispõe sobre a denominação da US
– Unidade de Saúde, na Comunidade de Santa Terezinha, BR 381, Rodovia Miguel
Curry Carneiro – Km 29, Distrito de Nestor Gomes; Leitura da Lei n° 1.452/2015, que
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito Especial no Orçamento de 2015
e dá outras providências; Leitura da Lei n° 1.453/2015, que “Autoriza o Chefe do
Poder Executivo Municipal Celebrar Termo de Permissão de Uso de Bem Imóvel
Público com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, e dá outras providências;
Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 380/2015, da Superintendência de
Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000573/2015, que encaminha a esta
Colenda Casa de Leis para discussão e votação o Projeto de Lei Complementar n°
005/2015; Leitura do Projeto de Lei Complementar n° 005/2015, de autoria do Poder
Executivo, que “Altera a Tabela II da Lei 343 datada de 16/12/1994”; Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 396/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000594/2015, que encaminha a esta Colenda
Casa de Leis, para proceder discussão e votação ao Projeto de Emenda a Lei
Orgânica Municipal n° 001/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a redação
do Artigo 24, inciso XV, dos §§ 3° e 5° do Artigo 91, dá nova redação e insere alíneas
“A” e “B” no inciso XI do Artigo 107 da Lei n° 001, de 05 de abril de 1990 – Lei
Orgânica Municipal; Leitura do Projeto de Emenda a Lei Orgânica Municipal n°
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001/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a redação do Artigo 24, inciso
XV, dos §§ 3° e 5° do Artigo 91, dá nova redação e insere alíneas “A” e “B” no inciso
XI do Artigo 107 da Lei n° 001, de 05 de abril de 1990 – Lei Orgânica Municipal;
Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 395/2015, da Superintendência de
Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000595/2015, que encaminha a esta
Colenda Casa de leis, para conhecimento e arquivo as Leis n°s 1.448, 1.454, 1.455,
1.456, 1.457, 1.458 2015 e Decreto n° 7.671/2015; Leitura da Lei n° 1.448/2015, que
“Autoriza o Executivo Municipal a permutar área de terra da municipalidade e dá
outras providências”; Leitura da Lei n° 1.454/2015, que “Altera a Lei Municipal n°
1.307/2013, a qual “Dá novo disciplinamento ao pagamento de gratificações de
produtividade fiscal aos servidores fiscais e dá outras providências”; Leitura da Lei n°
1.455/2015, que “Autoriza Abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras
providências”; Leitura da Lei n° 1.456/2015, que “Dá atual Rua 20, localizada no bairro
Ayrton Senna, a denominação de Rua Mário Raul de Moraes Andrade (Rua Mário de
Andrade)”; Leitura da Lei n° 1.457/2015, que “Dá atual Rua 21, localizada no bairro
Ayrton Senna, a denominação de Rua Cecília Meireles”; Leitura da Lei n° 1.458/2015,
que “Dá atual Rua 04, localizada no bairro Bonsucesso I, a denominação de Rua
Paulo Tito Reganini”; Decreto n° 7.671/2015, “permuta área”; Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
417/2015,
da
Superintendência
de
Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000604/2015, que encaminha a esta Colenda
Casa de Leis resposta a Indicação n° 084/2015, datada de 26/02/2015, de autoria do
Vereador Eneias Zanelato Carvalho, em que requer ao SAAE – Serviço Autônomo de
Água e Esgoto que retorne o atendimento ao público de 08 horas por dia, sendo
informado que , de acordo com Diretor Geral do SAAE, Sr. Luiz Carlos Sossai, a
Autarquia funciona das 07:30 às 12:30, com o atendimento ao público, em
cumprimento ao Decreto Municipal que regulamentou o horário de trabalho dos
servidores do Município; Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 418/2015,
da Superintendência de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000605/2015,
que encaminha a esta Colenda Casa de Leis resposta a Indicação n° 047/2015,
datada de 12/02/2015, de autoria do Vereador Gildevaldo Estevão Bispo, em que
requer interseção do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para viabilizar a
recuperação da referida Rua foi devidamente executado; PODER LEGISLATIVO:
Leitura do Projeto de Lei Complementar n° 001/2015, do Poder Legislativo, que “Altera
a Lei n° 1.059/2012, “Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de
São Mateus e dá outras providências e suas alterações”, de autoria da Mesa Diretora;
Leitura do Projeto de Lei n° 010/2015, do Poder Legislativo, que “Dá ao atual bairro
conhecido como Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a
denominação de bairro Liberdade”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes; Leitura
do Projeto de Lei n° 011/2015, do Poder Legislativo, que “Dá atual Rua conhecida
como Valdecir dos Santos no bairro Liberdade, no município de São Mateus, Estado
do Espírito Santo, a denominação de Rua Valdecir dos Santos”, de autoria do
Vereador Uarlan Fernandes; Leitura do Projeto de Lei n° 012/2015, do Poder
Legislativo, que “Dá atual Rua conhecida como Santana no bairro Liberdade, no
município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Antonio
Rocha Filho”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes; Leitura do Projeto de Lei n°
013/2015, do Poder Legislativo, que “Dá atual Rua conhecida como Santa Inês no
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bairro Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a
denominação de Rua Maria Helena Pereira, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes;
Leitura do Projeto de Lei n° 014/2015, do Poder Legislativo, que “Dá atual Rua
conhecida como Pôr do Sol no bairro Liberdade, no município de São Mateus, Estado
do Espírito Santo, a denominação de Rua Benvino Pereira da Silva, de autoria do
Vereador Uarlan Fernandes; Leitura do Projeto de Lei n° 015/2015, do Poder
Legislativo, que “Dá atual Rua conhecida como Padre José de Anchieta no bairro
Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de
Rua Padre José de Anchieta”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes; Leitura do
Projeto de Lei n° 016/2015, do Poder Legislativo, que “Dá atual Rua conhecida como
Maria Augusta Isabel Neto no bairro Liberdade, no município de São Mateus, Estado
do Espírito Santo, a denominação de Rua Maria Augusta Isabel Neto”, de autoria do
Vereador Uarlan Fernandes; Leitura do Projeto de Lei n° 017/2015, do Poder
Legislativo, que “Dá atual Rua conhecida como Manoel Pereira dos Santos no bairro
Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de
Rua Manoel Pereira dos Santos”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes; Leitura do
Projeto de Lei n° 018/2015, do Poder Legislativo, que “Dá atual Rua conhecida como
M no bairro Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a
denominação de Rua M”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes; Leitura do
Projeto de Lei n° 019/2015, do Poder Legislativo, que “Dá atual Rua conhecida como
Lagoa Santa no bairro Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito
Santo, a denominação de Rua Lagoa Santa”, de autoria do Vereador Uarlan
Fernandes; Leitura do Projeto de Lei n° 020/2015, do Poder Legislativo, que “Dá atual
Rua conhecida como Juvercino José Alves no bairro Liberdade, no município de São
Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Juvercino José Alves, de
autoria do Vereador Uarlan Fernandes; Leitura do Projeto de Lei n° 021/2015, do
Poder Legislativo, que “Dá atual Rua conhecida como Ernandes Severino da Silva no
bairro Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a
denominação de Rua Ernandes Severino da Silva, de autoria do Vereador Uarlan
Fernandes; Leitura do Projeto de Lei n° 022/2015, do Poder Legislativo, que “Dá atual
Rua conhecida como Duque de Caxias no bairro Liberdade, no município de São
Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Elza Helena Andrade
Santos”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes; Leitura do Projeto de Lei n°
023/2015, do Poder Legislativo, que “Dá atual Rua conhecida como Da Paz no bairro
Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de
Rua Da Paz”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes; Leitura do Projeto de Lei n°
024/2015, do Poder Legislativo, que “Dá atual Rua conhecida como Da Corrente no
bairro Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a
denominação de Rua Da Corrente”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes; Leitura
do Projeto de Lei n° 025/2015, do Poder Legislativo, que “Dá atual Avenida
conhecida como Vitória no bairro Liberdade, no município de São Mateus, Estado do
Espírito Santo, a denominação de Avenida Emilio Cruz”, de autoria do Vereador
Uarlan Fernandes; Leitura do Projeto de Lei n° 026/2015, do Poder Legislativo, que
“Dá a atual Avenida conhecida como Recanto no bairro Liberdade, no município de
São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Avenida Recanto”, de
autoria do Vereador Uarlan Fernandes; Leitura do Projeto de Lei n° 027/2015, do
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Poder Legislativo, que “Dá a atual Avenida conhecida como Posto da Mata no bairro
Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de
Avenida Posto da Mata”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes; Leitura do Projeto
de Lei n° 028/2015, do Poder Legislativo, que “Dá a atual Avenida conhecida como
Porto Seguro no bairro Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito
Santo, a denominação de Avenida Porto Seguro”, de autoria do Vereador Uarlan
Fernandes; Leitura do expediente protocolado sob o n° 00602/2015, de autoria do
Vereador Eneias Zanelato Carvalho, requerendo concessão de espaço na Sessão
Ordinária para que o Senhor Manoel Lapa Ferreira, Presidente da APESAMAssociação dos Pescadores de São Mateus, possa proferir pronunciamento com a
relação as resistências dos pescadores; Leitura das seguintes proposições sujeitas à
discussão e votação: Indicações: n° 197 a 200/2015 de autoria do Sr Vereador
Aquiles Moreira da Silva, que solicita: Construção de CEIM na Comunidade Córrego
do Milanez – Km 28, Distrito de Nestor Gomes; Instalação de Posto Policial na
Comunidade Km 28; Reforma do alambrado da quadra poliesportiva da EMEF
Marizete Venâncio do Nascimento, localizada no Bairro Aroeira, bem como
substituição dos refletores e as redes das traves; Reforma dos banheiros da EMEF
Marizete Venâncio do Nascimento, localizada no Bairro Aroeira. Indicações n° 201 e
202/2015 de autoria do Sr Vereador Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: Limpeza
do valão que corta o Bairro Pedra D’água; Reforma da praça e quadra de futebol de
areia, situadas no Bairro Pedra D’água, bem como instalação de parquinho e
alambrado. Indicações n° 203 e 204/2015 de autoria do Sr Vereador Gildevaldo
Estevão, que solicita: Viabilizar a entrega das casas do Programa “Minha Casa, Minha
Vida”; Instalação de CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) no Bairro
Aroeira. Indicações: 205 e 206/2015 de autoria do Sr Vereador Glesson Borges, que
solicita: Calçamento da Rua Elias Carneiro, situada no Bairro Residencial Park
Washington; Pavimentação asfáltica da Rua Zenor Pedrosa Rocha, situada no Bairro
Sernamby (trecho compreendido entre o Supermercado Rondeli até a Petrobras).
Indicações n° 207 e 208/2015 de autoria do Sr Vereador José Ferreira, que solicita:
Término do calçamento da Rua das Flores, situada no Distrito de Nestor Gomes – Km
41; Construção de área de lazer no Distrito de Nestor Gomes – Km 41. Indicações n°
209 e 210/2015 de autoria da Sr Vereadora Judite Ribeiro de Oliveira, que solicita:
Colocação de 02 (dois) postes com luminárias na Rua Marechal Floriano, situada no
Bairro Vila Verde; Limpeza de todas as ruas do Bairro Vila Nova. Indicações: 211 e
212/2015 de autoria do Sr Vereador Uarlan Fernandes, que solicita: Patrolamento da
Rua Pará, situada no Loteamento Caiçaras; Capina e limpeza da rua situada atrás do
CEIM Sementinha, no bairro COHAB. Indicações n° 213 e 214/2015 de autoria do Sr
Vereador Valdemar Moraes, que solicita: Construção de Centro de Vivência para a 3ª
idade na Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas; Construção de rede de
esgoto na Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas. Indicações n° 215 de
autoria do Sr Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira, que solicita: Implantação do
Programa “Escola Tempo Integral” no CEIM Meu Amiguinho, situado no Bairro SEAC,
para atender crianças menores de 02 anos de idade. Requerimento n° 024/2015 de
autoria do Sr Vereador Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: Que o SAAE – Serviço
Autônomo de Água e Esgoto forneça relatório do consumo das pessoas físicas de São
Mateus, referente ao ano de 2014. Requerimento n° 025/2015 de autoria do Sr
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Vereador Gildevaldo Estevão, que solicita: Fiscalização do cumprimento dos
dispositivos da Lei nº 948/2010 – Código de Postura do Município, no que diz respeito
à manutenção e limpeza, pelo proprietário, do terreno localizado na Rua da Liberdade,
situado no Bairro Sernamby (antigo estádio do mateense). Moção n° 006/2015 de
autoria do Sr Vereador Gildevaldo Estevão, que solicita: Voto de congratulação ao
JORNAL A ILHA, pelo 2º aniversário de fundação. Em Turno Único o Projeto de Lei
nº. 015/2015, do Poder Executivo, que “Altera os artigos 1º da Lei Municipal
777/2009, a qual dispõe sobre contratação de pessoal para o projeto sentinela –
CREAS – Centro de Referência Especializada em Assistência Social e dá outras
providências”; Em Turno Único o Projeto de Lei nº. 016/2015, do Poder Executivo,
que “Alteram os artigos 1º e 9º da Lei Municipal 1.081/2012, a qual dispõe: autoriza a
contratação temporária para execução dos programas e projetos da Rede do Sistema
Único da Assistência Social - SUAS, deste município e dá outras providências”.
Diversos: Sr Presidente Gildevaldo Estevão Bispo, os Vereadores junto afirmados
sob o uso de suas contribuições legais, substanciados pelo Artigo 158; Inciso IX do
artigo 160 do regimento interno dessa casa de leis; requer que seja incluso em ordem
do dia de imediato afim que seja votado os seguintes projetos: Emenda do Projeto de
Lei nº. 018/2015, que “Dispõe sobre a gratificação de produtividade para os
procuradores municipais de carreira da procuradoria do município de São Mateus,
Estado do Espírito Santo, e dá outras providências; Em Primeiro Turno o Projeto de
Lei complementar n° 001/2015 do poder legislativo que altera a Lei 1.059/2012,
dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de São Mateus e dá
outras providências; de autoria da mesa diretora, sendo deferido pelo Sr Presidente. A
seguir, o Sr Presidente suspendeu a sessão por tempo indeterminado para que as
Comissões emitissem parecer aos respectivos projetos. A seguir o Sr Presidente
reiniciou a sessão e determinou a verificação do Quorum Legal, sendo verificada a
presença de todos os Srs Vereadores. DO GRANDE EXPEDIENTE: A seguir o
Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Sr Manoel Lapa Presidente
da APESAM (associação dos pescadores de São Mateus), que após saudar todos da
Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, expõe através
de fotos como se encontra a sede da associação, sendo destruídas as janelas de
vidro, os vasos sanitários, roubada as portas, fechaduras por abandono e falta de
recursos para conclusão. diz que é uma obra de grande importância não só para
atender a associação, mas também atenderá 17 (dezessete) municípios. Já atende 34
(trinta e quatro) famílias que dependem desse projeto e do projeto de Tilapias. Diz ter
orgulho dessa casa do pescado, mas todos estão tristes por que se iniciou muito bem,
depois parou , continuou, parou novamente e está se arrastando para o quarto ano,
ainda falta muito, como a maquina de gelo, a câmara fria, mas diz ter esperança que
seja concluída e não vire um elefante branco, por isso conta com a ajuda dos Srs
Vereadores que sempre ajudaram, desde o início. Ato contínuo o Vereador Sr Aquiles
Moreira da Silva solicita aparte, pergunta se desde o inicio para a construção dos
tanques houve parceria, verba dos órgãos municipal, federal ou Privado? Ato contínuo
o Sr Manoel Lapa, responde que no inicio tiveram vários órgãos envolvidos como
parceiros, apoiando, o governo do estado, governo federal, mas agora depois de
passar por algumas dificuldades estamos em parceria com o programa Redes
Votorantim do BNDS para alavancar o projeto. Ato contínuo o Vereador Sr Aquiles
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Moreira da Silva solicita aparte, diz que esteve conversando com o Sr Manoel Lapa na
sede da associação anos atrás, mas não conheceu o projeto. Diz entender que
começaram como cooperativa um projeto bonito, com objetivo, mas falta muito
inclusive a licença ambiental. Pergunta como se inicia um projeto desse porte sem
liberação ambiental? Acha que o engenheiro que fez o projeto já começou errado, e se
só for liberado daqui a 10 (dez) anos, quando concluir vai ter que fazer outra. Ato
contínuo o Sr Manoel Lapa, responde que são dois projetos distintos, um é a casa do
pescado que foi iniciado a partir de recursos federais, buscado pelo território da
cidadania, que fez o projeto, foi aprovado deu-se a ordem de serviço, iniciou a obra,
mas o recurso não deu para terminar, foi feito outra solicitação de recursos em 2014,
mas houve alguns problemas e não foi liberado. Outro projeto é a criação de Tilápia,
que tinha a licença ambiental para funcionar com apenas 144 tanques, mas fizeram
um projeto de ampliação para 300 tanques, necessitando de outra licença, então
achando que fosse rápido, cancelaram a licença para 144 tanques e deram entrada na
de 300 tanques, foi onde ficaram parados porque o processo é demorado. Ato
contínuo o Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva solicita aparte, pergunta: para
concluir essa obra hoje, da casa do pescado não dos tanques, o recurso solicitado ao
governo federal ainda vai vir, ou vocês já estão em busca de outros recursos para
conclusão? Ato contínuo o Sr Manoel Lapa, responde que foi feito o pedido, tiveram
varias reuniões onde foi prometido pelo Deputado Dr. Jorge Silva que está
empenhado e se comprometeu em fazer outro projeto solicitando mais recursos esse
ano, pois já solicitou em 2014 dois valores, mas não conseguiu repasse por falta de
documentação. Diz que, a APESAM não tem condições de manter a obra e precisa de
ajuda dos órgãos competentes, é uma associação que já foi premiada em Brasília por
ter ficado entre as 20 melhores dentro de 185 associações, ressalta que já tem um
ano que as famílias esperam a conclusão dessa obra, desde já agradece a todos pela
atenção. Ato contínuo o Vereador Sr Uarlan Fernandes solicita aparte, relata a
parceria da associação com o Deputado Dr. Jorge Silva e diz que quando esteve em
Brasília junto a outros Vereadores, ouviram dentro dos gabinetes dos deputados que
ás vezes era destinado verbas para o município e quando chegavam ao município não
tinha projetos e assim eram perdidos os recursos. Então pergunta: porque o projeto
está parado? É culpa de quem? É por falta de empenho de alguma secretaria? O que
o secretário de agricultura fala? Ato contínuo o Sr Manoel Lapa, responde que o
secretário está sempre empenhado em ajudar buscando soluções, mas o que falta é o
recurso que também está sendo providenciado pelo Deputado Dr. Jorge Silva, mas
não é certo que será concedido. Ato contínuo o Vereador Sr Uarlan Fernandes solicita
aparte, conclui que, então o que está faltando é a licença ambiental. Ato contínuo o Sr
Manoel Lapa, responde que a licença já está em fase final para ser liberada. Ato
contínuo o Vereador Sr Eneias Zanelato solicita aparte, explica, sobre a questão do
projeto de criação de Tilápias, é que precisa de outra licença ambiental para funcionar
dentro do projeto de ampliação para 300 tanques, mas afirma que o processo está em
Brasília e existe varias forças buscando a liberação, junto ao IBAMA, para conseguir a
licença ambiental para produção de Tilápias. E sobre o projeto da casa do pescado,
que vem se arrastando por dois anos, é que a prefeitura está inadimplente com
relação à situação previdenciária, estava sem a certidão, e os recursos não foram
repassados. Faltou regularidade da prefeitura junto a Receita Federal. O município
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que é responsável pela obra, tem que concluir e depois discutir a gestão. A
preocupação agora é com a depredação do prédio que está abandonado, estão
roubando porta, fechadura, quebrando vidros, vasos e se continuar vai ser perdido o
que já foi investido. Enquanto isso é preciso algumas ações do município, como
exemplo: a câmara de congelamento que se encontra no SEASA, com vigia, e poderia
ser levada para Casa do pescado junto com o vigilante, até resolver essa situação. O
projeto começou de um jeito e foi crescendo, assim esgotou o recurso. A intenção é
que os Srs Vereadores se unam e usem suas influências para formular uma solução.
Ato contínuo o Sr Manoel Lapa diz que o prédio é para benefício dos dezessete
municípios, depois de concluída a obra todos irão se reunir para decidir a gestão da
casa de pescado. Ato contínuo o Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva solicita aparte,
fala que, se essa casa de pescado é para benefício de dezessete municípios, cadê a
parceria desses municípios agora para ajudar na construção. Ato contínuo o Sr
Manoel Lapa diz que a APESAM é uma das participantes desse projeto, que tem
direitos iguais aos outros, mas é a única que, está presente nas reuniões e debates
que acontecem sobre a casa do pescado, e busca soluções para o término da obra.
Agradece a todos pela oportunidade e apoio. 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, Diz
fazer uma reclamação em nome do povo de São Mateus e Guriri, sobre a empresa RT
de coleta de lixo, que esta fazendo vergonha, diz que já está cansativo esse mesmo
tema para todos, diz que foi aprovado em 2013 por todos os Srs Vereadores um
Projeto de Lei aumentando de R$ 6,00 (seis reais) para R$ 17,00 (dezessete reais) a
taxa de lixo, relata que achou justo, porque para ser retirado o lixo da porta das casas
quem tem que pagar é o morador, mas, quando o lixo é retirado. Esclarece, que a
situação de hoje é que um carro de coleta de lixo que começa a coleta as 06:00hs da
manhã até as 14:00hs, mesmo não terminando a rota vai embora, se o carro encher
de lixo também vai embora e não volta mais nas ruas, o lixo continua nas ruas e os
moradores continuam pagando a taxa de lixo. Diz que já está envergonhado de
receber ligações de moradores reclamando e não tem resposta. Diz que algo de
errado esta acontecendo, pois já foi feito cinco licitações e alguém sempre entra com
ação para abortar a licitação. Essa empresa já esta no emergencial ha três anos e
nada é resolvido. Então quer propor que dentro da legalidade que seja suspenso
temporariamente à taxa de lixo, até que se faça uma licitação descente. Lembra que
nós vereadores somos fiscalizadores, temos que ter resposta sobre o que esta
acontecendo, relata que a varredura das ruas foi diminuída de cinco mil km para três
mil e quinhentos km, eram oitenta funcionários da limpeza na equipe padrão, vinte
foram mandados embora, e já tem dezesseis em aviso prévio. Se a limpeza já era
péssima, agora dispensando trinta e seis funcionários, a limpeza simplesmente não
vai existir. Reitera que precisamos tomar providencias para que acabe essa questão
do lixo em nosso município. 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, fala que o município, na
verdade o Brasil inteiro esta passando por situações difíceis, crise econômica, o
escândalo da Petrobras, empresários sem poder investir, mas aqui no nosso município
às vezes procuramos alguma das secretarias e não somos atendidos por falta de

[Digite texto]

104

coisas básicas, como cascalho para colocar em uma ladeira, diesel para a máquina de
Patrola, é uma situação difícil. Então não podemos aceitar nomeações de pessoas de
fora com autos salários para inflar a folha de pagamento enquanto falta merenda nas
escolas, faltam postes e lâmpadas para iluminação pública, falta gasolina para as
ambulâncias. Diz que espera coerência do Sr Prefeito nessa fase de crise. 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 uma caminhada no Bairro pedra d’água e ficou muito
triste com o que viu na Avenida que vai até o cais, que é um longo percurso e está
praticamente sem iluminação com poucas lâmpadas funcionando, diz que fotografou
os estudantes passando no escuro, divulgou e a resposta da secretaria de
infraestrutura é que não havia lâmpadas para substituir, foi chamado o responsável e
nos foi dito que já havia sido regularizada a licitação. Reitera que iluminação pública
contribui para segurança pública e é pago pela população taxas pelos serviços, e os
serviços não estão sendo prestados. Fala que outra questão importante de nível
nacional é a aprovação do Projeto de Lei 4330 que regulamenta a terceirização, que
nos afeta diretamente aqui em São Mateus porque até hoje poderia ser terceirizado os
serviços de limpeza, vigilância, e serviços especializados, agora, órgãos públicos
como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras e até empresas Privadas
ao invés de abrir concursos públicos que promove plano de carreira, estabilidade, vão
terceirizar porque é mais barato, e tem muita influência política, uma empreiteira vai
poder contratar outra, promovendo a quarteirização dos serviços, deixando ainda mais
precária o fornecimento de serviços. 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, faz
cobrança por mais iluminação pública, porque a Br101, trecho que passa por nossa
cidade, se encontra na escuridão propiciando assaltos. Diz que entrou em contato com
o setor de iluminação pública e foi informado que seria de responsabilidade da
empresa do pedágio Eco101, e a mesma informou que esta obrigação não é deles e
sim do município. Reforça que é preciso descobrir de quem é a responsabilidade para
ser cobrado. E sobre a RT lembra que na ultima reunião a empresa se justificou
dizendo que é o Prefeito que está cortando gastos, diminuindo custos, porque eram
duas maquinas trabalhando agora é só uma, eram oitenta pessoas no quadro de
funcionários agora só são cinqüenta, e lembra que eles recebem é por produção.
Relata que não vê problema algum em aumentar a taxa de coleta de lixo se for pra ter
o serviço bem feito e acredita que a despesa com a coleta de lixo esta sendo maior
que a arrecadação. Fala que nós sabemos que quem paga a conta somos nós
mesmos, mas tem que o serviço ser feito. Diz que temos que nos reunir com o Sr
Prefeito para saber o que esta acontecendo. E sobre as nomeações citadas pelo
Vereador Sr Glesson Borges, expõe que, se for as vagas do primeiro escalão que é
dele, que fomos nós que aprovamos no inicio do mandato e demos a ele, ele pode
colocar ou tirar quem ele quiser, o que nós não podemos aceitar é se ele mandar abrir
mais vagas. 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 sobre a cooperativa
tem que haver a participação dos outros municípios para que a obra não se transforme
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em um elefante branco. E sobre a RT gostaria que os Sr Procuradores que fazem
parte da administração pública do município efetivos e tem conhecimento pelos jornais
sobre essa situação participassem das próximas licitações para nos trazer respostas
sobre o que esta acontecendo porque já foram feitas cinco licitações e não deram
certo, todos os outros municípios conseguem fazer licitações, porque só São Mateus
não consegue. Fala que sobre os dois projetos que favorecem as ações sociais e que
se encontra nessa casa para ser aprovado, gostaria que os servidores públicos se
fizessem presentes sempre, não só quando o assunto for de interesse próprio, pede,
para que participe mais, perguntem, dê suas opiniões para depois não haja
comentários que aqui não se faz nada. Diz que precisamos tomar providencias para
melhorar a segurança pública em nosso município, estamos perdendo muitos jovens
por falta de projetos sociais que atendam os jovens. Fala que temos que esquecer os
outros e cuidar do nosso município, temos vários deputados estadual e federal a quem
podemos recorrer. Sobre o lixo diz que a cidade Aracruz tem 90 mil habitantes e 400
funcionários na coleta do lixo enquanto São Mateus tem 130 mil habitantes e são 58
funcionários na coleta do lixo aqui e 20 em Guriri. Fala que não é digno, um município
deste tamanho com uma historia bonita como a que São Mateus tem passar por
situações como essa, hoje se paga o transporte do lixo até Aracruz porque lá tem
usina, porque não foi feito aqui um consorcio para construção de outra usina, talvez,
os custos seriam menores. Reitera que sobre as ambulâncias que estão sucateadas,
temos que continuar fiscalizando antes que o problema chegue a nossas portas, e
está fazendo requerimento e se não obtiver respostas tomará as devidas providências.
ORDEM DO DIA: Ato contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação as
Indicações nºs 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215/2015 sendo as mesmas aprovadas por unanimidade dos
presentes. Em discussão e votação o Requerimento de nº024/2015, sendo aprovado
com voto contrário dos Srs Vereadores Isaias Rosa de Oliveira, Ailton Caffeu, Vilmar
Gonçalves de Oliveira e Judite Ribeiro de Oliveira. Ato contínuo o Vereador Sr Vilmar
Gonçalves de Oliveira justifica seu voto contrário, dizendo que não há necessidade de
requerimento já que o Sr secretário já vai vir na próxima semana e tem certeza que se
for pedido ele trará e explicará o relatório, juntamente com os Vereadores Isaias Rosa
de Oliveira, Ailton Caffeu, e Judite Ribeiro de Oliveira. Em discussão e votação o
Requerimento de nº 025/2015, sendo aprovado por unanimidade. . Em discussão e
votação Moção nº 006/2015 de autoria do Sr Vereador Gildevaldo Estevão, que
solicita: Voto de congratulação ao JORNAL A ILHA, pelo 2º aniversário de fundação,
sendo aprovado por unanimidade. Ato contínuo o Sr Presidente coloca em discussão
e votação os seguintes projetos: Em discussão e votação Em Turno Único o Projeto
de Lei nº. 015/2015, do Poder Executivo, que “Altera os artigos 1º da Lei Municipal
777/2009, a qual dispõe sobre contratação de pessoal para o projeto sentinela –
CREAS – Centro de Referência Especializada em Assistência Social e dá outras
providências”, sendo aprovado por unanimidade. Em Turno Único o Projeto de Lei
nº. 016/2015, do Poder Executivo, que “Alteram os artigos 1º e 9º da Lei Municipal
1.081/2012, a qual dispõe: autoriza a contratação temporária para execução dos
programas e projetos da Rede do Sistema Único da Assistência Social - SUAS, deste
município e dá outras providências”, sendo aprovado por unanimidade. Emenda
modificativa n°001/2015 do Projeto de Lei nº. 018/2015, que “Dispõe sobre a
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gratificação de produtividade para os procuradores municipais de carreira da
procuradoria do município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, e dá outras
providências, sendo aprovado com voto contrário dos Srs Vereadores Eneias Zanelato
Carvalho e Uarlan Fernandes. Ato contínuo o Vereador Sr Eneias Zanelato justifica
seu voto contrário esclarecendo para que não fique mal entendido que não é uma
questão pessoal, é por uma questão de princípios, porque esse projeto cria uma
gratificação de produtividade de R$ 5.000 para os Procuradores elevando um salário
de R$ 3.700 do concurso público para R$8.700 inicialmente, então foi feito uma
emenda com o valor de R$3.000 que elevará o salário para R$6.700. Acha que
quando é colocada uma política de salário diferenciado para determinada categoria,
prejudica todo servidor, porque todos os servidores precisam ser valorizados em sua
função. Fala que é um projeto polêmico, que estamos em um momento difícil de
superação, o próprio Prefeito fez um projeto de Lei de recuperação fiscal pra ver se
consegue aumentar a arrecadação, então é um momento de conter e não de criar
mais despesas. Relata que o concurso foi feito há apenas seis meses e o salário
estava especificado no edital, então acha que fere o princípio do concurso, acha até
inconstitucional ter artifícios para dobrar um salário em menos de seis meses;
juntamente com o Vereador Sr Uarlan Fernandes. Em Primeiro turno o Projeto de Lei
complementar n° 001/2015 do poder legislativo que altera a Lei 1.059/2012, dispõe
sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de São Mateus e dá outras
providências. Em seguida o vereador Sr Eneias Zanelato, fala que atendendo ao
pedido do Presidente da Comissão de Justiça, ele como membro e relator pede vista
do projeto por até duas sessões para discutir com calma o Projeto. Sendo deferido
pelo Sr Presidente. A seguir o Sr secretário expõe ao Sr Presidente que os vereadores
acima citados, no uso de suas prerrogativas regimental, vem a presença de vossa
excelência para requerem que seja aludido o Projeto, dispensado das formalidades
regimentais o interstício para realização de uma sessão extraordinária afim que seja
votado em turno único o Projeto de Lei n°018/2015 sua Redação Final; 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.

GILDEVALDO ESTEVÃO BISPO
Presidente

AQUILES MOREIRA DA SILVA
1º Secretário
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Ata n° 014/2015– Sessão Extraordinária, realizada aos 14 (quatorze) dias do mês de
Abril de 2015 (dois mil e quinze), ás 20:28:(vinte horas e vinte e oito minutos). Reunise 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 Eneias Zanelato Carvalho para que efetuasse a leitura de um trecho da
Bíblia Sagrada. A seguir determinou ao Sr Secretário que efetuasse a chamada dos
Srs. Vereadores, para verificação do Quorum legal, responderam presente 11 (onze)
Srs. Vereadores. Em seguida passou para ORDEM DO DIA: Em discussão e votação
a Redação final do Projeto de Lei 018/2015, que “Dispõe sobre a gratificação de
produtividade para os procuradores municipais de carreira da procuradoria do
município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, e dá outras providências, sendo
aprovado com voto contrário dos Srs Vereadores Eneias Zanelato Carvalho que se
justificou, esclarecendo para que não fique mal entendido que não é uma questão
pessoal, é por uma questão de princípios, porque esse projeto cria uma gratificação
de produtividade de R$ 5.000 para os Procuradores elevando um salário de R$ 3.700
do concurso público para R$8.700 inicialmente, então foi feito uma emenda com o
valor de R$3.000 que elevará o salário para R$6.700. Acha que quando é colocada
uma política de salário diferenciado para determinada categoria, prejudica todo
servidor, porque todos os servidores precisam ser valorizados em sua função. Fala
que é um projeto polêmico, que estamos em um momento difícil de superação, o
próprio Prefeito fez um projeto de Lei de recuperação fiscal pra ver se consegue
aumentar a arrecadação, então é um momento de conter e não de criar mais
despesas; juntamente como o Vereador Sr Uarlan Fernandes. 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.

GILDEVALDO ESTEVÃO BISPO
Presidente

AQUILES MOREIRA DA SILVA
1º Secretário
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Vice-Presidente
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