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Ata nº 043/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 15 (dez) dias do mês de
Setembro 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 Aquiles Moreira da Silva 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: Diretora da EMEF Dora Arnizaut Silvares, Sra
Rosanni Machado da Costa, Pastor Osvaldo Luiz Francisco, e o Professor Alexandre
Marcelino de Melo. 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 Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal, Amadeu Boroto, Presidente do GGIM – Gabinete de Gestão
Integrada Municipal, convidando para participar da reunião do GGIM, a realizar-se
na Prefeitura Municipal de São Mateus, no dia 16 de setembro de 2015, às 10h,
tendo na pauta videomonitoramento, apresentação do REPAS, apresentação do
novo Comandante do 13° Batalhão da PMES. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 1067/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001358/2015, que encaminha a esta Casa
de a Lei n° 1500/2015, que Altera Unidade Gestoras. Leitura da Lei n° 1.500/2015,
que “Altera Unidades Gestoras”. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N°
1.128/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
001388/2015, que encaminha a esta Casa Legislativa resposta da Indicação n°
517/2015, de autoria do Vereador Valdemar Moraes, em que requer disponibilização
de retroescavadeira para atender os pequenos produtores rurais da localidade de
Nossa Senhora da Penha, na Comunidade Córrego São Domingos, sendo informado
que, de acordo com a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte,
será possível esta municipalidade atender tal indicação. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 1.138/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001389/2015, que encaminha a esta Casa
Legislativa a Lei n° 1.501/2015, que Dispõe sobre arquivo público municipal, define
as diretrizes da política municipal de arquivos públicos e privados de interesse
público e social e cria o Sistema Municipal de Arquivos - SISMARQ. Leitura da Lei
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n° 1.501/2015, que “Dispõe sobre arquivo público municipal, define as diretrizes da
política municipal de arquivos públicos e privados de interesse público e social e cria
o Sistema Municipal de Arquivos – SISMARQ”. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 1.134/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001390/2015, que encaminha a esta Casa
Legislativa resposta da Indicação n° 370/2015, de autoria do Vereador Eneias
Zanelato, em que requer concessão do tíquete alimentação a todos os servidores
em designação temporária, sendo informado pela Secretaria Municipal de Finanças
que o momento econômico atual é de extremo cuidado, já sendo de conhecimento
de todos que o cenário econômico nacional é de extrema instabilidade, demandando
dos gestores públicos maior cuidado com as despesas públicas. Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 1.133/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001391/2015, que encaminha a esta Casa
Legislativa resposta da Indicação n° 473/2015, de autoria do Vereador Isaias Rosa
de Oliveira, em que requer construção de 03 (três) salas de aula e ampliação da
cozinha, na EMEF Ouro Negro, situada no bairro Guriri, sendo informado que a
Secretaria Municipal de Educação já deu início ao Projeto de ampliação e reforma da
referida escola. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 1.132/2015, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001392/2015,
que encaminha a esta Casa Legislativa resposta da Indicação n° 510/2015, de
autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira, em que requer implantação de ponto
eletrônico nas Escolas e Unidades de Saúde do município, sendo informado que, de
acordo com a Secretaria Municipal de Saúde já existe, em tramitação, processo de
compra de relógios para registro de ponto eletrônico em todas as Unidades de
Saúde pertencente a este Secretaria, que será planejada para o exercício de 2015,
uma vez que no momento não há disponibilidade de recursos. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 1.145/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001397/2015, que encaminha a esta Casa
Legislativa a Lei n° 1.504/2015, que Dispõe sobre a denominação da Unidade de
Saúde, na Comunidade de Santa Leocádia Km 23, Distrito de Nestor Gomes – BR
381, Rodovia Miguel Curry Carneiro. Leitura da Lei n° 1.504/2015, que “Dispõe
sobre a denominação da Unidade de Saúde, na Comunidade de Santa Leocádia Km
23, Distrito de Nestor Gomes – BR 381, Rodovia Miguel Curry Carneiro”. Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 1.166/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001398/2015, que encaminha a esta Casa
Legislativa as Leis n° 1.505/2015, que Dá a atual Rua conhecida como 01 no bairro
Bonsucesso no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação
de “Rua Eugenio Cadorini”; 1.506/2015, que Dá a atual Rua conhecida como 02 no
bairro Bonsucesso no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a
denominação de “Rua Argentino José Teixeira”; n° 1.507/2015 que Dá a atual Rua
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conhecida como 03 no bairro Bonsucesso no município de São Mateus, Estado do
Espírito Santo, a denominação de “Rua Custódia Netto da Silva”; n° 1.508/2015 que
Da a atual Rua conhecida como 05 no bairro Bonsucesso no município de São
Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de “Rua Lucio da Hora”; n°
1.509/2015, que Dá a atual Rua conhecida como 06 no bairro Bonsucesso no
município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de “Rua Nair
Mendonça dos Santos”; n° 1.510/2015, que Dá a atual Rua conhecida como 08 no
bairro Bonsucesso no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a
denominação de “Rua Santos Antonio dos Santos”; n° 1.511/2015, que Da a atual
Rua conhecida como 11 no bairro Bonsucesso no município de São Mateus, Estado
do Espírito Santo, a denominação de “Rua Josias da Silva”; e n° 1.512/2015, que Da
a atual Rua conhecida como 12 no bairro Bonsucesso no município de São Mateus,
Estado do Espírito Santo, a denominação de “Rua Luiz João Berto”. Leitura da Lei
n° 1.505/2015, que Dá a atual Rua conhecida como 01 no bairro Bonsucesso no
município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de “Rua
Eugenio Cadorini”. Leitura da Lei n° 1.506/2015, que Dá a atual Rua conhecida
como 02 no bairro Bonsucesso no município de São Mateus, Estado do Espírito
Santo, a denominação de “Rua Argentino José Teixeira”. Leitura da Lei n°
1.507/2015 que Dá a atual Rua conhecida como 03 no bairro Bonsucesso no
município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de “Rua
Custódia Netto da Silva”. Leitura da Lei n° 1.508/2015 que Da a atual Rua
conhecida como 05 no bairro Bonsucesso no município de São Mateus, Estado do
Espírito Santo, a denominação de “Rua Lucio da Hora”. Leitura da Lei n°
1.509/2015, que Dá a atual Rua conhecida como 06 no bairro Bonsucesso no
município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de “Rua Nair
Mendonça dos Santos”. Leitura da Lei n° 1.510/2015, que Dá a atual Rua
conhecida como 08 no bairro Bonsucesso no município de São Mateus, Estado do
Espírito Santo, a denominação de “Rua Santos Antonio dos Santos”. Leitura da Lei
n° 1.511/2015, que Da a atual Rua conhecida como 11 no bairro Bonsucesso no
município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de “Rua Josias
da Silva”. Leitura da Lei n° 1.512/2015, que Da a atual Rua conhecida como 12 no
bairro Bonsucesso no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a
denominação
de
“Rua
Luiz
João
Berto”.
Leitura
do
expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 1.155/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001399/2015, que encaminha a esta Casa
Legislativa a Lei Complementar n° 106/2015, que Altera a Lei Complementar n° 085,
datada de 02 de julho de 2014, que Dispõe sobre a organização do espaço territorial
do município de São Mateus, conforme determina o disposto no Art. 182 da CRFB
de 1988 e o Art. 39, 40, 41, 42 do Estatuto da Cidade – Lei Federal n° 10.257 de
2001. Leitura da Lei Complementar n° 106/2015, que Altera a Lei Complementar n°
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085, datada de 02 de julho de 2014, que Dispõe sobre a organização do espaço
territorial do município de São Mateus, conforme determina o disposto no Art. 182 da
CRFB de 1988 e o Art. 39, 40, 41, 42 do Estatudo da Cidade – Lei Federal n° 10.257
de 2001. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 1.153/2015, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001400/2015,
que encaminha a esta Casa Legislativa a Lei Complementar n° 107/2015, que reduz
a área mínima permitida para os lotes do Loteamento “Vitória”, no lugar denominado
“Fazenda Bonsucesso”, hoje “bairro Vitória”, neste município e Comarca de São
Mateus. Leitura da Lei Complementar n° 107/2015, que reduz a área mínima
permitida para os lotes do Loteamento “Vitória”, no lugar denominado “Fazenda
Bonsucesso”, hoje “bairro Vitória”, neste município e Comarca de São Mateus.
Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 1.146/2015, da Superintendente
de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001401/2015, que encaminha a
esta Casa Legislativa a Lei n° 1.503/2015, que Autoriza o Executivo Municipal a
permutar área de terra da municipalidade e dá outras providências. Leitura da Lei
n° 1.503/2015, que Autoriza o Executivo Municipal a permutar área de terra da
municipalidade
e
dá
outras
providências.
Leitura
do
expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 1.158/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001403/2015, que encaminha a esta Casa
Legislativa a Lei Complementar n° 105/2015, que Altera os Anexos I, II e IV da Lei
Complementar n° 073, datada de 03 de dezembro de 2013, que Dispõe sobre o
Plano de Cargos e Carreiras do Quadro Técnico Administrativo da Prefeitura
Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, estabelece normas de
enquadramento e diretrizes para a avaliação de desempenho, institui tabela de
vencimento e dá outras providências. Leitura da Lei Complementar n° 105/2015,
que “Altera os Anexos I, II e IV da Lei Complementar n° 073, datada de 03 de
dezembro de 2013, que Dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras do Quadro
Técnico Administrativo da Prefeitura Municipal de São Mateus, Estado do Espírito
Santo, estabelece normas de enquadramento e diretrizes para a avaliação de
desempenho, institui tabela de vencimento e dá outras providências”. Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 1.162/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001404/2015, que encaminha a esta Casa
Legislativa a Lei n° 1.502/2015, que Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal
a celebrar contrato de cessão de uso de bem imóvel público com a APEPRUK –
Associação de Pequenos Produtores Rurais do Quilômetro 35. Leitura da Lei n°
1.502/2015, que Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar contrato
de cessão de uso de bem imóvel público com a APEPRUK – Associação de
Pequenos Produtores Rurais do Quilômetro 35. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 1.174/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001405/2015, que encaminha a esta Casa
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Legislativa resposta da Indicação n° 433/2015, de autoria do Vereador Isaias Rosa
de Oliveira, em que requer implantação de Serviço Social nas Escolas da rede
pública municipal de São Mateus, sendo informado que é de suma importância a
implantação de Serviço Social nas Unidades de Ensino nessa municipalidade, porém
é importante ressaltar que o município precisa do apoio financeiro das esferas
Estadual e Federal para que a implantação possa ser concretizada. A Secretaria
Municipal de Ação Social e Secretaria Municipal de Educação, cientes da imensa
importância da indicação reiteram o pedido assim que o mesmo se enquadre nas
Leis Municipais do município de São Mateus, uma vez que até o presente não há
regulamentação para tal. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N°
1.175/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
001406/2015, que encaminha a esta Casa Legislativa resposta da Indicação n°
385/2015, de autoria do Vereador Ailton Caffeu, em que requer instalação de
agência do BANESTES no Distrito de Nestor Gomes, sendo informado que é de
suma importância a implantação de uma agência do BANESTES, conforme ofício
Dired n° 022/2015. Sabedores da necessidade de utilização dos serviços pelo
público daquele Distrito e baseando em critérios técnicos e mercadológicos e sem
perder de vista a vocação do BANESTES. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 1.176/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001407/2015, que encaminha a esta Casa
Legislativa resposta da Indicação n° 033/2015, de autoria da Vereadora Judite
Ribeiro de Oliveira, em que requer reforma do CEIM “Paulo Freire”, situado no bairro
Vila Verde, sendo informado que é de suma importância a reforma, de acordo com a
Secretaria de Educação já foram feitos vários reparos na Unidade, e o prédio desta
referida CEIM está em melhores condições. Informando, ainda, que assim que os
repasses do Governo Federal regularizarem colocarão o mesmo no orçamento
vindouro. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 1.180/2015, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001415/2015,
que encaminha a esta Casa Legislativa resposta da Indicação n° 498/2015, de
autoria do Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira, em que requer criação de
Programa de Incentivo ao Cooperativismo no município de São Mateus, sendo
informado que de acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, o município de
São Mateus já tem em funcionamento um número expressivo de Cooperativas, nas
mais diversas atividades que recebem incentivos do Governo Federal, Estadual e
Municipal. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 1.189/2015, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001416/2015,
que encaminha a esta Casa Legislativa resposta da Indicação n° 492/2015, de
autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira, em que requer construção de prédio no
bairro Guriri, para instalação da Escola Municipal Ensino Fundamental Guriri, sendo
informado que, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, aguarda a
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abertura do Plano de Ações Articuladas (PAR) para solicitar a construção do novo
prédio da referida Escola ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE). Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 1.188/2015, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001417/2015,
que encaminha a esta Casa Legislativa resposta da Indicação n° 500/2015, de
autoria do Vereador Ailton Caffeu, em que requer reforma do CEIM „Lar da Criança‟,
situado no bairro Santa Tereza, sendo informado que, de acordo com a Secretaria
Municipal de Educação, reconhece a necessidade de reforma na citada Unidade
Infantil, entretanto não tendo orçamento para este ano, mas se esforçarão para os
vindouros. DIVERSOS: Leitura do expediente Ofício 023/2015, do Hospital
Meridional São Mateus S/A, convidando os Excelentíssimos Vereadores para uma
visita às instalações do Hospital Meridional São Mateus, proposta para o dia 24 de
setembro de 2015, às 14h. Solicitando que confirmem presença através do e-mail:
marlowa.ribeiro@gmail.com ou no telefone (27) 99826-6854 até o dia 22 de
setembro de 2015. Proposições sujeitas à discussão e votação: Indicações nº
571 e 572/2015 de autoria do vereador Sr Ailton Caffeu que solicita: Cascalhamento
da ladeira situada na estrada de acesso à Comunidade São João Bosco, Distrito de
Nestor Gomes; Cascalhamento da ladeira situada na estrada de acesso à
Comunidade Serraria – Km 29. Indicações nº 573 e 574/2015 de autoria do
vereador Sr Aquiles Moreira da Silva que solicita: Reitera a indicação de nº
216/2015, que diz respeito ao recapeamento asfáltico no final da Rua 20, situada no
Bairro Bonsucesso II; Extensão de rede elétrica e iluminação do trecho que interliga
a Comunidade Santa Leocádia – Km 23 à uma vila situada na estrada dos Aymorés
(aproximadamente 1 km de extensão, partindo da rodovia BR 381). Indicações nº
575 e 576/2015 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita:
Forneça banheiros químicos nas feiras livres dos Bairros Guriri e Vila Nova, para
atender os feirantes e consumidores; Retorne com o desfile cívico de sete de
setembro, unindo todas as escolas da cidade e do campo. Indicações nº 577 e
578/2015 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão que solicita: Sinalização com
pintura de faixas de pedestre na Avenida Dom José Dalvit, no Bairro Santo Antonio
(nas proximidades do acesso ao SENAI e Câmara Municipal de São Mateus);
Realocação do poste (nº 2692-A) situado na Rua Álvaro Leal Calmon (Rua 12), no
Bairro Guriri, lado sul, quadra MD-28, lote 19. Indicações nº 579 e 580/2015 de
autoria do vereador Sr Glesson Borges, que solicita: Construção de calçada cidadã
na Avenida João XXIII, lado esquerdo (trecho compreendido entre o Pronto
Atendimento Municipal e a 1ª Igreja Evangélica Assembléia de Deus); Substituição
de 03 postes de madeira situados na Rua Nery Frontino, no Bairro Ribeirão, por
outros de concreto. Indicações nº 581 e 582/2015 de autoria do vereador Sr Isaias
Rosa de Oliveira, que solicita: Calçamento da Rua Antonio Cunha Filho (Rua 30),
situada no Bairro Guriri, lado sul, 1ª quadra; Calçamento da Rua Maria Tezolin
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Carrafa (Rua 21), situada no Bairro Guriri, lado norte, 1ª quadra. Indicações nº 583
e 584/2015 de autoria do vereador Sr José Ferreira, que solicita: Que, em parceria
com o Governo do Estado do Espírito Santo, viabilize a construção de prédio para
instalação do Departamento de Polícia Judiciária no município de São Mateus;
Extensão de rede elétrica e instalação de 03 postes com luminárias na Rua Roberto
Carlos Xavier, situada na Comunidade Mariricu. Indicações nº 585 e 586/2015 de
autoria da vereadora Sra Judite Ribeiro de Oliveira que solicita: Reordenação do
Trânsito na Avenida Brasil, no Bairro Vila nova, tornando-a Mão única o trecho
compreendido entre a loja Caliman Tintas e o CEIM Dois Esquilos, para possibilitar o
estacionamento de veículos na mesma. Calçamento da Rua Antenor França, situada
no bairro Santo Antonio. Indicações nº 587 e 588/2015 de autoria do vereador Sr
Uarlan Fernandes, que solicita: Solucionar o problema da cascata localizada na
entrada do Bairro Guriri, que tem contribuído para a proliferação de mosquitos;
Reitera a indicação de nº 015/2015, que solicita reparo da pavimentação asfáltica da
Avenida Antônio Costa Leal, que interliga os Bairros COHAB e Residencial Park
Washington. Indicações nº 589 e 590/2015 de autoria do vereador Sr Valdemar
Moraes que solicita: Disponibilização de retroescavadeira para atender os pequenos
produtores rurais da Comunidade Nova Vista, Distrito de Itauninhas. Reforma do
muro do CEIM Santa Maria, situado na Comunidade Santa Maria. Indicações nº
591 e 592/2015 de autoria do vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira que solicita:
Reparo da rede elétrica da quadra poliesportiva da EMEF “Maria da Cunha Fundão”;
Construção de campo de futebol no Bairro Rodocon. Requerimento nº 057/2015 de
autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho e outros Vereadores que solicitam:
Que se aplique no município o dispositivo da Lei Complementar nº 102/2015, no que
se refere ao Inciso do artigo 188-A, que isenta os contribuintes da taxa do serviço de
protocolo. Moção nº 030/2015 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva
Voto de Congratulação à Diretora da EMEF Dora Arnizaut Silvares (CAIC), Sra.
Rosanni Machado da Costa, pelos relevantes serviços prestados ao município, na
área educacional. Moção nº 031/2015 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão
que solicita: Voto de Congratulação ao Pastor Osvaldo Luiz Francisco, pelos 13 anos
de ministério pastoral. Moção nº 032/2015 de autoria do vereador Sr Isaias Rosa de
Oliveira que solicita: Voto de Congratulação ao Professor Alexandre Marcelino de
Melo, por incentivar os alunos da Rede Pública na busca pelo conhecimento e a
ultrapassar seus próprios limites. Ato contínuo o Sr secretario solicita ao Sr
Presidente Gildevaldo Estevão Bispo, que representados o Artigo 243° inciso I,
inciso II da resolução 03 de 2009 do regimento interno dessa Casa de Leis
apresente representação para que seja tomada as providencias cabíveis, sobre o
desacato de atos e palavras nas redes sociais, de autoria dos Sr vereadores Aquiles
Moreira da Silva, Glesson Borges, Isaias Rosa de Oliveira, José Ferreira, Judite
Ribeiro de Oliveira, Valdemar Moraes e Vilmar Gonçalves de Oliveira. DO GRANDE
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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, fala sobre as acusações feitas nas redes
sociais que é grave e acha perigoso quando citam nomes de familiares. Adimira o
vereador Sr Eneias pela sua inteligência como vereador, mas às vezes ele deixa à
desejar, ele como parlamentar dessa casa com atitudes erronias, oportunistas e que
falta com a verdade, porque quando ele publicou que “o vereador Glesson tem
parentes na prefeitura” ele já errou usando o plural, porque só tem a sua esposa,
que trabalha desde 2009 e foi nomeada pelo prefeito Amadeu como compromisso de
campanha, e ela trabalha não é fantasma. Fala que o que lhe deixa mais indignado é
que a câmara não foi respeitada, quando citou “os vereadores”, porque existe a lei
então exonera, agora quando diz que tem um conchavo entre a câmara e a
prefeitura isso é grave e tem que ser provado, quando fala que existe o nepotismo
cruzado tem que provar qual o nome de parente do prefeito dentro dessa casa de
leis. Diz que não tem medo de expor seu nome em rede social porque o seu trabalho
todo mundo conhece, e é reconhecido pelo seu trabalho em São Mateus, e tem
nome. Reforça que câmara foi denegrida e ele foi capaz de mandar o texto para as
igrejas com os nomes dos familiares tentando denegrir a imagem dos vereadores.
Fala que o vereador Sr Eneias é um cara inteligente então pede que ele mostre
trabalho, mostre projetos, mostre indicações. Fala que é uma pessoas pública e não
tem medo de publicação. Fala que tem postura e um nome a zelar. Essas pessoas
que denigrem os outros têm que ser preso. 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, lembra que na
semana passada falou sobre os assaltos que estão acontecendo nos kilometros, e
novamente foram lá amarraram quatorze pessoas e roubaram tudo que tinham
alianças, cordão, relógios, café, dinheiro, televisão, computador, levaram tudo, e
ainda dois dos bandidos erraram a estrada e foram parar na comunidade Santa
Luzia, e lá trocaram tiros, levando à morte um cidadão, um dos assaltantes e o outro
tomou um tiro no braço. Então não sabe o que está acontecendo, pede pelo amor de
Deus que as autoridades tomem providências para mais segurança. Fala que as
pessoas estão abandonando suas casas por causa dos bandidos. Agradece o Sr
prefeito pela obra da unidade de saúde dos kilometros 29, e outra grande obra do
kilometros 23. Fala que esteve na prefeitura cobrando as ambulâncias e foi
informado que já foram compradas e estão sendo equipadas, então em breve
estarão atendendo as pessoas mais sofridas. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo
Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, por direito
de resposta ao Sr Glesson Borges, que após saudar todos da Mesa Diretora,
Vereadores, convidados de honra e demais presentes, esclarece ao vereador Sr
Glesson Borges que não foi ele quem citou o nome dele e nem dos demais
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vereadores, quem citou foi o ministério público, e esse é um documento público, e se
tiver errado, quem tem que ser cobrado é o Dr. Edilson Tigre foi ele quem me
mandou para tornar público, então têm que falar de quem elaborou o documento. Diz
que deu uma resposta sim ao Sr, e não citou os outros vereadores, porque têm
sofrido nas redes sócias com vários ataques mentirosos, fala que o que vota assume
o seu voto, e pode tornar público, agora deturpar as coisas não, porque uma das
coisas foi falar que queria silenciar as igrejas evangélicas com o projeto de poluição
sonora, e o projeto fala sobre barulho, ruído poluição sonora de qualquer natureza, e
na verdade o projeto fala de limites, não proíbe nada. Porque os horários têm que
ser regulados para sons autos, e em relação à igreja têm que igrejas inclusive a que
vereador Sr Glesson freqüenta, a qual visitou recentemente, têm tratamento
acústico, e realmente tem que ter, então, deturparam isso na rede. E outra situação
foi a do parquinho, falando que doei um parquinho para creche são João, diz que foi
lá e quem tinha ido lá, foi o Glesson Borges, isso ele não fala, esclarece que quem
deu o parquinho foram os pais das crianças. Fala que não estar aqui para falar de
ninguém, mas o documento está à disposição para quem quiser ter acesso. 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 que hoje se sentiu uma ovelha sozinha porque o ministro
de desenvolvimento agrário esteve em São Mateus e sentiu a falta dos vereadores
principalmente os da base do campo, mas ainda bem que não foram porque
chamaram todos para participar menos o vereador, por isso nem ficou muito. Sobre
as ambulâncias fala que saúde é tudo e teve um corte do governo federal de três
bilhões na saúde, se a saúde já está um caos imagina com esse corte. Falaram
sobre o transporte escolar quebrado nas estradas na semana passada, mas não tem
carro que agüente essas estradas esburacadas, e todos passam por uma
fiscalização e revisão, então tem que pensar antes de falar porque quebrar um carro
porque a estrada é ruim qualquer carro quebra. Fala que não tem rede social e não
dá atenção ao que falam, mas é solidário aos colegas vereadores. 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 que essa questão de rede social, tem muita coisa
destorcida, e o que questiona não é de ter colocado, é a colocação que foi dada, que
os parentes são nomeados enquanto votamos cegamente nas coisas do prefeito.
Fala que vota cegamente nas coisas para o povo e vai continuar, e o que for ruim vai
votar contra. Acha que o ministério público é um órgão recomendatório, ele
recomenda ao prefeito que exonere os parentes, se não for exonerado ele apresenta
a justiça e a justiça decide se acata ou não a recomendação do promotor, então
acha que não havia nenhuma necessidade dessa disposição. A questão não ta na
publicação e sim porque não está aqui para vender seu voto, seu voto é muito
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precioso, foi dado pelo povo para fiscalizar o executivo. Diz que vota segunda a sua
consciência e não achou justo dizer que a maioria dos vereadores votam os projetos
do prefeito, fala que o prefeito não manda na câmara, acha que o promotor errou
porque não houve nepotismo cruzado. Fala que sobre a fiscalização, foi marcado
uma reunião e o secretario não permitiu que os fiscais viessem dar explicações a
câmara, explica que não querem que os fiscais parem de notificar, porque a cidade
precisa ser limpa e cuidada, o que querem é que houve bom senso em algumas
situações que não está havendo. Então diante disso sugere que o procurador
elabore um Projeto de Lei de iniciativa popular para colher as seis mil assinaturas
para retirar a gratificação por produtividade dos fiscais da secretaria de obras,
porque é essa lei da gratificação por produtividade dada pela prefeitura e aprovada
pela câmara em caráter experimental, e que não deu certo, porque está
prejudicando as pessoas mais carentes usando de covardia. Ato contínuo o Sr
presidente solicita ao Sr procurador que o pedido do vereador Sr Isaias Rosa seja
atendido. Ato contínuo o vereador Sr Glesson Borges solicita aparte, pede dispensa
do decorrer da sessão por virtude do acontecimento da feira de ciência e tecnologia
a qual irá representar os vereadores do município. Sendo deferido pelo Sr
presidente. 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, lembra que chamou os
vereadores várias vezes para engessar o vereador Sr Eneias Zanelato, porque é
fácil, se ele tivesse citado o seu nome e dependesse dele ele não ia ter nenhuma
indicação dele aprovada nessa casa, só tem que ter coragem de chegar e pedir.
Fala sobre o projeto de roleta livre, que não foi o prefeito que fez, foi o vereador
Eneias e acha que ele tinha que colocar uma empresa para oferecer roleta livre. Fala
que não votou porque não é o dono da empresa e não pode dar o que não é seu, diz
que tem responsabilidade daquilo que vota. Ato contínuo o vereador Sr Eneias
Zanelato solicita aparte, fala que não citou o nome de ninguém, quem citou foi o
ministério público. E sobre a roleta livre, apresentou o projeto e foi derrubado aqui,
hoje a São Gabriel já está implantando a roleta livre porque está chegando á
licitação de concessão do contrato e ela ta dando uma de boazinha, chamou o
conselho do idoso pra discutir a implantação da roleta livre espontaneamente, então
era possível sim naquela época e os idosos estão até hoje sendo bem tratados. Ato
contínuo o vereador Sr Vilmar fala que podia ser possível, mas quem tinha que fazer
era a empresa, agente dá o que é nosso e não o que é dos outros. Acha que isso
deve parar, porque o povo sabe quem ta fazendo e o que ta fazendo, não precisam
ficar inventando calunia contra ninguém. 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, fala que agradece a Deus porque passou por uma cirurgia e foi tudo bem,

313

agradece aos vereadores que foram solidários e em especial, ao presbítero
Marques, ao Pastor Roberto, ao funcionário Jhonata, a Rose do legislativo e ao
amigo Caffeu. Falando sobre a rede social, achou insensato o ministério público ligar
e entregar uma lista para publicar. Relata que o ministério público federal divulga
sobre os deputados federais e ninguém posta nada na rede social, ninguém divulga.
Agora para denegrir a imagem das pessoas têm tempo, porque não divulga a deles.
Fala que sua esposa é efetiva na prefeitura há vinte anos, então foi uma publicação
equivocada. Ato contínuo o vereador Sr José Ferreira solicita aparte, fala que já viu
um monte ser preso e ainda quer ver mais. Fala que citaram seu nome, mas já
provou que não existe parentesco nenhum. Ato contínuo o vereador Sr Aquiles fala
que a questão não é que o ministério público está errado, é a maneira que foi
publicada. Ato contínuo o vereador Sr Eneias Zanelato solicita aparte fala que tem o
registro da ligação do ministério público, e autoriza a promotoria a ligar para o Dr.
Edilson e confirmar, porque não quer a sua palavra sobre suspeita. Ato contínuo o
vereador Sr Aquiles pergunta por que o vereador não divulga o que acontece com o
seu partido. Faz cobrança ao secretário de obras, porque recentemente viu um
caminhão da prefeitura batendo barro na sua rua, e se não é para um não pode ser
para outro, tem que ser para todos. Ato contínuo o vereador Sr Judite Ribeiro solicita
aparte, pergunta por que ele recebeu a ligação e o documento do procurador. Ato
contínuo o vereador Sr Eneias Zanelato fala que não fez essa denuncia, apenas
publicou. Ato contínuo o Sr Aquiles pede para que seja feito um documento
encaminhando para o ministério público, pedindo esclarecimentos porque foi enviado
esse documento a um vereador a publicar. Quer saber se é lei e se é permitido. Ato
contínuo o Sr presidente reforça o pedido do vereador aos procuradores para que
seja feito esse pedido de esclarecimentos. Ato contínuo o vereador Sr Aquiles fala
sobre a São Gabriel e a concessão vencida, da qual não teve resposta do ministério
público de atitudes corretivas, e sobre a RT que até o presente momento não houve
satisfação sobre a licitação. Achou bonita as palavras do vereador Sr Ailton Caffeu
porque até hoje a conversa foi sempre essa. ORDEM DO DIA: Ato contínuo o Sr
Presidente colocou em discussão e votação as Indicações nºs 571, 572, 573, 574,
575, 576, 577, 578, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591,
592/2015. Sendo todas aprovadas por unanimidade dos presentes. Exceto
indicações 579 e 580/2015 retiradas pelo autor que se ausentou. Em discussão:
Requerimento n° 057/2015. Em votação: sendo aprovado, com voto contrário do
vereador Sr Valdemar Moraes e ausência do Sr Glesson Borges. Em discussão:
Moção nº 030/2015. Em votação: sendo aprovada por unanimidade dos presentes.
Em discussão: Moção nº 031/2015. Em votação: sendo aprovada por unanimidade
dos presentes. Em discussão: Moção nº 032/2015. Em votação: sendo aprovada por
unanimidade dos presentes. Não havendo mais nada a tratar, o Sr Presidente
declarou
encerrada
a
presente
Sessão,
e,
para
constar,
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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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