198

Ata n° 029/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 16 (dezesseis) dias do mês de
junho 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 Valdemar Moraes 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 10 (dez) Srs.
Vereadores: Ailton Cafeu, Aquiles Moreira da Silva, Eneias Zanelato Carvalho,
Glesson Borges (ausente), Gildevaldo Estevão, Isaias Rosa de Oliveira, José
Ferreira, Judite Ribeiro de Oliveira, Uarlan Fernandes, Valdemar Moraes e Vilmar
Gonçalves de Oliveira. Ato contínuo, o Sr Presidente convidou para tomar assento
de honra na cadeira de convidados desta Casa de Leis: Maria Tomaz Nascimento,
Acacio de Oliveira Campos, Antonio Carlos Sossai e Luiz Carlos Sossai. 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/SEMUS/GAB/N° 415/2015, da
Secretaria Municipal de Saúde protocolizado sob o n° 000940/2015, que
encaminha a esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n° 021/2015, de
autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva, que solicita reforma e ampliação da
Unidade de Saúde, situada no bairro Bonsucesso II, sendo informado que a
reforma e ampliação da UBS do bairro Bonsucesso II não está prevista no
orçamento da Secretaria Municipal de Saúde para este exercício; que tem
conhecimento da necessidade de ampliação e melhoria da unidade, mas ainda
estão finalizando o primeiro ciclo de obras e reformas previstas para a saúde
municipal até a presente data; e que ficou o registro para que seja incluída a
indicação
para
o
exercício
de
2016.
Leitura
do
expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 671/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000947/2015, em resposta ao OF/CMSMES/SL/N° 422/2015 deste Poder Legislativo, informa a esta Colenda Casa de Leis o
próximo número seqüencial disponibilizado de Lei Complementar: LEI
COMPLEMENTAR n° 103/2015. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
679/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
000955/2015, que encaminha a esta Colenda Casa Legislativa a Lei n° 1.489/2015,
que “Dispõe sobre autorização para contratação de Pessoal por Tempo
Determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público e dá outras providências”. Leitura da Lei n° 1.489/2015, que “Dispõe sobre
autorização para contratação de Pessoal por Tempo Determinado para atender a
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necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências”.
Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 678/2015, da Superintendente de
Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000956/2015, que encaminha a
esta Colenda Casa de Leis resposta ao Requerimento n° 024/2015, de autoria do
Vereador Eneias Zanelato Carvalho, em que requer ao SAAE – Serviço Autônomo
de Água e Esgoto que forneça Relatório do consumo das Pessoas Físicas de São
Mateus, referente ao ano de 2014, sendo por solicitação do Sr. Luiz Carlos Sossai,
Diretor Geral do SAAE de São Mateus, enviado a documentação requerida. Leitura
do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 689/2015, da Controladora Geral,
protocolizado sob o n° 000957/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis
o Projeto de Lei n° 031/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza
Celebração de Convênio de Cooperação Financeira e dá outras providências”.
Leitura do Projeto de Lei n° ° 031/2015, de autoria do Poder Executivo, que
“Autoriza Celebração de Convênio de Cooperação Financeira e dá outras
providências”. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 680/2015, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000958/2015,
que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, de autoria do Poder Executivo, o
Projeto de Lei n° 029/2015, que “Autoriza Abertura de Crédito Adicional
Suplementar e dá outras providências”, Projeto de Lei n° 030/2015, que “Autoriza
Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências” e Projeto de
Lei Complementar n° 013/2015, que “Institui e aprova o Plano de Educação no
município de São Mateus e dá outras providências”. Leitura do Projeto de Lei n°
030/2015, que “Autoriza Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras
providências”, de autoria do Poder Executivo. Leitura do Projeto de Lei
Complementar n° 013/2015, que “Institui e aprova o Plano de Educação no
município de São Mateus e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo.
Leitura do expediente OF/PMSM/SME/N° 1078/2015, da Secretaria Municipal de
Educação, que encaminha resposta a Indicação n° 257/2015 que requer realização
de ajustes nos cardápios da merenda escolar, de acordo com a realidade de cada
escola, bem como a fixação dos mesmos em local de fácil acesso aos pais, alunos
e a fiscalização, de autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho, através do
OF/PMSM/SME/N° 038/2015 das Nutricionistas da Secretaria Municipal de
Educação. PODER LEGISLATIVO: Leitura do expediente protocolizado sob o n°
000936/2015, de autoria do Vereador Uarlan Ferreira Fernandes, que requer seja
justificada sua ausência na Sessão Ordinária do dia 09 de junho de 2015, conforme
atestado encaminhado em anexo. Leitura do Projeto de Lei n° 036/2015, do Poder
Legislativo, que “Dá Denominação à Rua localizada as margens da Rodovia Miguel
Curry Carneiro na Comunidade do Km 34, de Rua Zenilson Cosme”, de autoria do
Vereador José Ferreira. Leitura do Projeto de Lei n° 039/2015, do Poder
Legislativo, que “Dá a atual Avenida conhecida como Projetada no bairro Colina, no
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município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Avenida
Maria Tomaz Nascimento”, de autoria do Vereador Gildevaldo Estevão. Leitura do
Projeto de Lei n° 040/2015, do Poder Legislativo, que “Dá a atual Rua conhecida
como Projetada no bairro Colina, no município de São Mateus, Estado do Espírito
Santo, a denominação de Rua Acácio de Oliveira Campos”, de autoria do Vereador
Gildevaldo Estevão. Leitura do Projeto de Resolução n° 003/2015, do Poder
Legislativo, que “Altera a Resolução 001/2015 que Dispõe sobre as verbas
indenizatórias do exercício parlamentar e dá outras providências e suas
alterações”, de autoria da Mesa Diretora. DIVERSOS: Leitura dos expedientes
COMUNICADOS N°s CM135268, CM139351 e CM139352/2015, informando as
liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor da Prefeitura
Municipal de São Mateus, no montante de R$ 703.447,14 (Setecentos e três mil
quatrocentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos). Indicações n° 365 e
366/2015 de autoria do Sr vereador Ailton Caffeu que solicita: Sinalização com
pintura de faixas de pedestre na Rodovia BR 381 ( trecho compreendido entre os Km
35 e 41); Construção de ponte sobre o rio Cricaré na Comunidade Córrego do
Aterro, Distrito de Nestor Gomes. Indicações nº 367 e 368/2015 de autoria do Sr
vereador Aquiles Moreira da Silva que solicita: Instalação de luminária no poste
situado na Rua 15, no Bairro Ayrton Senna (nas proximidades do Loteamento
Parque das Brisas); Substituição de poste de madeira por outro de concreto, na
Rua 13, Beco 16, no Bairro Bonsucesso II. Indicações n° 369 e 370/2015 de
autoria do Sr vereador Eneias Zanelato que solicita: Entregar a Praça Ayrton Senna
à comunidade, para que a mesma usufrua dos seus benefícios e garanta sua
preservação; Concessão do tíquete alimentação a todos os servidores em
Designação Temporária. Indicações n° 371 e 372/2015 de autoria do Sr vereador
Gildevaldo Estevão que solicita: Calçamento da Avenida Gileno Santos, situada no
Bairro Ayrton Senna; Calçamento da Rua Maria Elisa Rios, situada no Bairro Ayrton
Senna. Indicações n° 373 e 374/2015 de autoria do Sr vereador Glesson Borges
foram prejudicadas pela ausência do autor. Indicações n° 375 e 376/2015 de
autoria do Sr vereador Isaias Rosa de Oliveira que solicita: Construção de
passarela ecológica com rampa de acesso na Avenida Oceano Atlântico, no Bairro
Guriri (na altura da Avenida Mar Negro); Calçamento da Avenida Homero Zordan,
situada no Bairro Guriri, lado sul (trecho compreendido entre as Ruas 20 e 21, na
altura do Supermercado Casagrande). Indicações n° 377 e 378/2015 de autoria do
Sr vereador José Ferreira que solicita: Reparo no calçamento da Travessa São
João, situada no Bairro São Pedro; Calçamento da Rua Sebastião Soares, situada
no Bairro Bela Vista. Indicações n° 379 e 380/2015 de autoria do Sr vereador
Uarlan Fernandes que solicita: Construção de ciclovia em toda a extensão da
Avenida Monsenhor Guilherme Schimidt; Substituição de 06 (seis) luminárias e
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respectivas lâmpadas dos postes situados na estrada de acesso à sede do Distrito
de Nativo de Barra Nova (nas imediações do Bairro Liberdade). Indicações n° 381
e 382/2015 de autoria do Sr vereador Valdemar Moraes que solicita: Colocação de
04 (quatro) postes com luminárias na Rua Projetada, situada na Comunidade Santa
Maria, Distrito de Itauninhas (nas proximidades da Igreja Assembléia de Deus SulFluminense); Nivelamento do campo de futebol da Comunidade São Domingos,
Distrito de Itauninhas. Indicações n° 383 e 384/2015 de autoria do Sr vereador
Vilmar Gonçalves de Oliveira que solicita: Que, em parceria com o SAAE, articule
junto ao Governo do Estado a reabilitação da estação de tratamento de esgoto do
Bairro SEAC, para receber o esgoto da região e do Presídio Estadual; Aquisição de
cadeiras de rodas para a Unidade de Saúde do Bairro SEAC, para o atendimento
de pacientes com dificuldades de locomoção. Requerimento nº 041/2015 de
autoria do Sr vereador Eneias Zanelato que solicita: Construção e aparelhamento
do Centro de Convivência do Idoso, de acordo com os recursos disponíveis na Lei
n° 1.428/2015 – que “Estima a receita e fixa a despesa do município de São
Mateus para o exercício financeiro de 2015”. Moção nº 014/2015 de autoria dos
Srs Aquiles Moreira da Silva e Judite Ribeiro de Oliveira que solicitam: voto de
congratulação ao senhor Antônio Carlos Sossai pelo seu empenho, respeito e
colaboração para melhora desse município através dos anos dedicados ao serviço
público. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 028/2015, de autoria do Poder
Executivo, que “Autoriza Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras
providências”. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 001/2015, do Poder
Legislativo, que “Dá a atual Travessa conhecida como Barão do Rio Branco,
situada no Centro, a denominação de Rua Ivo Berger”, de autoria do Vereador
Vilmar Gonçalves de Oliveira. Sr Presidente os Vereadores acima citados, no uso
de suas atribuições legais, consubstanciados no que preceitua o artigo 158 Inciso
IV e o Art.160 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerem que sejam
incluídos na Ordem do Dia de imediato, o seguinte projeto a fim de que os mesmos
sejam votados: Projeto de Lei nº. 036/2015, do Poder Legislativo que “Da á atual
rua localizada as margens da Rodovia Miguel Curry Carneiro na Comunidade do
KM 34, de Rua Zenilson Cosme; Projeto de Lei nº. 039/2015, do Poder Legislativo
que “Da à atual Avenida conhecida como projetada, no Bairro Colina, no Município
de São Mateus Estado do Espírito Santo, a denominação de Avenida Maria Tomaz
Nascimento; Projeto de Lei nº. 040/2015, do Poder Legislativo que “Da à atual
Rua conhecida como projetada no loteamento São Miguel, no Bairro Aroeira, no
Município de São Mateus Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Acacio
de Oliveira Campos. Sendo deferido. 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
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Vereadores. Ato contínuo o Sr Presidente saúda aos presentes, aos Jovens na
luta, em especial o pessoal da UMES ( União Municipal dos Estudantes), o Grêmio
Estudantil do Bairro Santo Antônio, e o movimento Sama7, pede para que se
levantem para que todos possam vê-los, fala que o movimento que vêm fazendo,
as bandeiras que carregam, enchem de orgulho esta Casa de Leis, e pessoalmente
é muito fã do trabalho que realizam, apóia e pede o apoio de todos porque o futuro
pertence aos Jovens, sejam sempre bem vindos. 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, diz que está fazendo uma indicação
pedindo ou sugerindo ao prefeito municipal, porque é papel do vereador também
fazer as indicações, que é incluir no orçamento e pagar o tíquete alimentação para
os professores profissionais que são DTS, que não são efetivos, mas que são de
designação temporária, por quê? Fala que tem circulado em algumas unidades e
viu uma tamanha injustiça, porque trabalham na mesma unidade o servidor que é
efetivo e do lado fazendo a mesma função o servidor que é DT, e um recebe
tíquete alimentação e o outro não recebe, parece que o DT não tem fome, parece
que ele não precisa comer, mas precisa sim, e quando é permitido que o um
servidor DT deixe de ganhar um beneficio que é do efetivo, fica mais fácil colocar
um DT, então pra que fazer concurso, se pode ser colocado um DT, pagando
menos, sem pagar o tíquete, fica barato, então, faz esse pedido ao prefeito que
leve em consideração os profissionais DT desse município porque eles também
precisam se alimentar e receber o tíquete de alimentação. Ato contínuo o Sr
vereador Ailton Caffeu solicita aparte, fala que podem contar com o seu voto. Ato
contínuo o Sr vereador Eneias Zanelato, fala que deu umas voltas pelas cidades e
viu a Praça do Airton Senna, que é uma Praça construída recentemente, na
verdade deveria ter sido entregue desde 2013, essa Praça está praticamente
pronta, concluída, com instalações elétricas, hidráulicas, a grama já plantada,
aparelhos para musculação, pista de skate, falta pouca coisa, então acha um
absurdo ter uma Praça dessas em São Mateus que está fechada, se perdendo no
tempo. Fala que a Praça pode ser utilizada do jeito que está, precisa de alguns
equipamentos, sim precisa, mas tem uma quadra coberta que a juventude pode
usar, tem quase todos os equipamentos prontos, falta tirar os tapumes, limpar a
Praça, acertar a grama e fazer a limpeza. Porque do jeito que está alguns tapumes
já foram derrubados, há noite fica tudo no escuro inclusive colocando em risco a
própria comunidade, portanto o seu pedido hoje é para que o prefeito inaugure
essa Praça porque tem condições de usar, foi gasto um milhão e seiscentos, pra
deixar fechada e daqui a pouco irem lá tirar os fios, roubar as lâmpadas, os
interruptores, até a Praça ficar destruída. Fala que a comunidade, ela tem que se
apoderar dessa Praça de qualquer forma para usar da melhor forma, tem pista de
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caminhada em volta, então pede ao prefeito que inaugure e entregue a
comunidade ela tem condições de cuidar dessa Praça. Ato contínuo o Sr
Presidente fala que em conversa com o Sr prefeito ele disse que vai entrar com
recursos municipais para terminar essa obra, porque ela é federal e a verba foi
travada, tanto essa obra como a do túnel bala, também perguntou sobre a Praça do
bairro Vitória e ele disse que vai até Brasília ver com a Dilma a verba para terminar
obra. Ato contínuo o Sr vereador Eneias acha que cada um tem que se
movimentar. Fala que ontem o secretário de obras falou que foi alterado o projeto e
ele teve que encaminhar novamente para Brasília, diz que o que esta pegando é
isso, mas o dinheiro está na conta. Concluindo sua fala, diz que esteve na
conferência de segurança alimentar que foi feita lá no CRAS quilombola na estrada
que liga à Santa Maria. Diz que ficou muito satisfeito com o evento, porque foi um
evento que discutiu a fome, que discutiu a qualidade dos alimentos e coincidiu que
está fazendo um trabalho nas escolas começando pelos CEIM, pelas creches que
é fiscalizar a merenda das escolas, e já esteve em varias creches, teve lugar em
que chegou como no bairro Bom Sucesso, que é digno de elogio apesar do local
ser um local precário, a estrutura, o prédio ruim, mas a equipe que trabalha lá se
dedica, tem alimento com fartura e as crianças se alimentam muito bem, agora já
viu outros locais e vai apresentar um relatório até o final do mês, que não tinha uma
fruta, não tinha feijão, não tinha carne, não tinha ovos, uma situação muito precária
as crianças estavam tomando um caldo de aipim que não é ruim a principio, mas
só isso na merenda se tem dinheiro pra comprar todos os alimentos. Diz que esta
fazendo esse levantamento para saber como está sendo aplicado esse recurso em
outras merecem o elogio e vai dar o elogio a todas. Ato contínuo o Sr vereador
Vilmar Gonçalves de Oliveira solicita aparte, pergunta qual o colégio que a
merenda não estava boa? Ato contínuo o Sr vereador Eneias responde que vai
falar, mas deixa claro que o seu objetivo como vereador e fiscalizador é fazer o
bem, vai promover o bem para as crianças terem uma boa alimentação, promover
os professores, profissionais, os estudantes então às vezes é mal interpretado, o
seu objetivo não é expor ninguém. Fala que antes de falar o nome dela ainda quer
ouvir o porquê? Porque ela pode está sobrecarregada, mas acha que nada
justifica, diz que quer tomar um pouco de cuidado para não expor as pessoas. Ato
contínuo o Sr vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira fala que é justamente por isso
que perguntou, porque o dever do vereador é fiscalizar com o objetivo correto e
todas as escolas recebem a verba para merenda escolar é o diretor ou a diretora
que está sendo irresponsável, não é culpa da prefeitura o dinheiro todo mês vai pra
conta. Ato contínuo o Sr vereador Eneias fala que seu objetivo é fazer o bem as
crianças, porque não é só a diretora, tem a associação dos pais de alunos o AEC,
tem o conselho, então não é só a diretora não vai jogar a carga toda em cima dela,
então quer ir com calma e botar pra funcionar a merenda escolar do município.
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Fala que na conferência uma coisa interessante na merenda escolar, que é uma
política de governo, é que na merenda escolar tem que ter 30% no mínimo de
produtos que vem da agricultura familiar, pra quê, para valorizar o homem do
campo que não tem como escoar a produção, é obrigatório, o dinheiro que vem
para a diretora ela tem que pegar 30%, e investir comprando da agricultura familiar
ai o dinheiro vai circular no campo, e o alimento que vai para o prato da criança é
um alimento sem agrotóxico, então assim tem coisas interessantes que realmente
precisamos conhecer e está conhecendo esta área da segurança alimentar. Fala
que ano passado a ONU (Organização das Nações Unidas) declarou o Brasil fora
do mapa da fome, tem gente que ainda passa necessidade, tem, mas pela
quantidade que tinham há dez anos atrás, saímos do mapa da fome e o Lula foi
homenageado em Paris e na semana passada em Roma como um dos presidentes
que contribuíram para tirar o Brasil do mapa da fome. A seguir o Presidente Sr
Gildevaldo Estevão 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 par o Sr vereador Eneias que
quando ele for falar do tíquete alimentação para os DT, ele tem que usar a palavra
correta, porque ele foi a Radio Ronda da cidade e falou sobre o tíquete que foi
cortado, mas não falou dos vereadores que votaram contra que acompanhou ele
no voto, deveria ter falado se não, não fala. Fala também sobre a Praça, que
precisa sim, de área de lazer para os jovens, mas também precisam trabalhar
porque quando passam nas casas das pessoas pedindo voto e apoio, prometem
muita coisa como a presidente da república que prometeu e a única coisa que sabe
fazer é cobrar impostos caros. Ato contínuo Sr vereador Aquiles Moreira da Silva
solicita aparte, fala que, sobre empregos para Jovens foi aprovado nessa Casa de
Leis um Projeto de sua autoria, que determina que todas as empresas que se fixam
em São Mateus têm que disponibilizar 10% de suas vagas para Jovens, então
temos que cobrar e fiscalizar a Lei municipal existe. Ato contínuo o Sr vereador
Vilmar diz que está dando resposta ao Sr Eneias, porque uma pessoa com baixa
renda que pagava uma conta de energia de 40 reais hoje ela paga 120 reais, acha
isso um absurdo, se olharem na conta de energia estão cobrando 50 reais de
iluminação pública, dos pobres que às vezes não tem uma geladeira dentro de
casa. Acha isso uma brincadeira, ai o vereador chega nessa Tribuna e fala que o
Presidente foi isso, foi aquilo, o que ele fez muito foi colocar no bolso dele, porque
hoje a região do Pará é quase toda de Lula, afundou o nosso País e agora quem
estar pagando somos nós. Ato contínuo o Sr vereador Ailton Caffeu solicita aparte,
fala que a Presidente Dilma mais o Lula vão aumentar de novo a gasolina e a
energia nos próximos dias, porque ele é quem manda ela só obedece, agora, quem
vai agüentar? O PT quebrou o Brasil. Ato contínuo o Sr vereador Eneias Zanelato
solicita aparte, fala para o Sr vereador Ailton Caffeu, que tem certeza que antes do
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governo Lula ele tinha uma situação e hoje tem certeza que ele está em situação
melhor. Fala ao Sr vereador Vilmar que é claro que eles têm posições diferentes,
mas ninguém pode negar que a vida do Brasileiro melhorou, e fala que em 98
antes do PT entrar a preocupação era com a desnutrição no País, morriam
milhares de crianças com desnutrição, hoje a preocupação é da classe média que
esta gastando mais energia porque conseguiu comprar freezer, televisão, geladeira
e aumentou a conta, hoje todo mundo tem. Ato contínuo o Sr vereador Vilmar fala
que sobre a merenda escolar, o município esta fazendo a parte dele, fazendo o
repasse para as diretoras, então se esta acontecendo algo errado é
irresponsabilidade da diretora e é preciso expor o nome dela para ela trabalhar
corretamente. E sobre agricultura familiar fala que não podem dizer que o
município não esta fazendo a parte dele, porque o município, deputados estão
doando tratores, caçamba, as pessoas é que precisam trabalhar. A seguir o
Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao vereador Sr Uarlan
Fernandes que após congratular-se com todos da Mesa Diretora, Vereadores,
convidados de honra e demais presentes, fala que à trinta dias atrás participaram
de uma audiência pública sobre o PME (plano municipal de educação) e nessa
audiência foram convidados; a comunidade e lá infelizmente não puderam
participar, dar sugestões, fazer emendas, o plano já estava pronto só foram lá falar
que aprovaram o plano, mas no dia usou a fala e falou que logo que o plano
chegasse nessa Casa iria convocar uma audiência para que a comunidade
pudesse participar e dar suas sugestões, mas infelizmente o plano chegou
hoje,trinta dias depois quase encerrando o prazo já para que não pudéssemos
fazer nenhuma emenda, mas estão muito enganados, porque pessoas técnicas
junto com o conselho municipal de educação e entidades como o IFES, instituições
privadas foram convidadas para estar presentes e estamos fazendo emendas para
o plano municipal de educação, e amanhã irá acontecer uma reunião as 14:00
horas no conselho municipal de educação e convida a todos presentes para que
participem. Deixa claro que o prazo para o plano é até dia 24 e vão votar no dia 23.
Diz que é favorável a eleição para Diretor, não tem nada contra a indicação de
nenhum Diretor, mas a comunidade, os estudantes, tem que participar. Fala que
sobre o pedido do colega Sr Eneias em relação à entrega da Praça como ela está,
diz ser contra porque tem dinheiro público ali e tem que ser entregue terminado,
pronto para a comunidade, se faltou recurso pra finalizar a obra, a comunidade não
tem que receber do jeito que está, merecem o espaço pronto para uso. Fala que da
mesma forma, a Unidade de Saúde do bairro Sernamby iria ser entregue esses
dias de tanto que a comunidade cobrou, foram até a TV Gazeta, e não tem nada
contra, fala até que ela ajuda porque infelizmente o que não conseguem pedindo a
TV consegue publicando. Fala que tem um problema em seu bairro e em várias
outras comunidades que reivindica, reivindica e a imprensa vem e fala que a
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comunidade esta reivindicando como se os vereadores não fizessem o seu papel,
mas fazem o seu papel só não são atendidos. Ato contínuo o Sr vereador Aquiles
Moreira da Silva solicita aparte, fala que esteve na conferência do plano junto ao
presidente da comissão de educação que é o nobre vereador, e foi falado no dia
que quando o plano chegasse aqui á comissão estaria aqui para discutir e colocar
alguma emenda, sobre a eleição de Diretora, também consta no plano há ser
aprovado, só que está no Projeto que seria um ano e o sindicato quer que seja de
dois em dois anos, essa seria a decisão á ser tomada antes da votação, então o
colega como presidente da comissão de educação deveria convidar-los para vir
aqui na segunda discutirmos, porque o plano tem que ser votado se não votar o
município perde o recurso. Ato contínuo o Sr vereador Uarlan Fernandes solicita ao
Sr presidente que agende aqui na segunda-feira as 14:00 horas pra quem quiser
participar, os nobres vereadores, todos presentes que possam participar, dar
sugestões. Ato contínuo o Sr presidente solicita à secretária que faça o ofício
solicitando a presença de todos na segunda-feira. Ato contínuo o Sr vereador
Uarlan Fernandes fala que para finalizar, o referido vereador não está presente,
mas semana que vem fala novamente, porque quando é derrubado um
requerimento aqui ninguém fica ofendido, mas quando derruba o requerimento de
certo vereador, alguns se empolgam e acham que não estão fazendo o seu dever,
diz que não vota contra requerimento, mas quando fez um esse votou contra, então
tem que justo e claro. Ordem do Dia: Ato contínuo o Sr Presidente colocou em
discussão e votação as Indicações nºs 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372,
375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383 e 384/2015. Sendo as mesmas
aprovadas por unanimidade. Sendo prejudicadas, por ausência do autor, as
indicações n° 373 e 374/2015. Em discussão e votação o Requerimento n°
041/2015. Sendo aprovado por unanimidade. Em discussão e votação a Moção n°
014/2015 de autoria dos Srs Aquiles Moreira da Silva e Judite Ribeiro de Oliveira
que solicitam: voto de congratulação ao senhor Antônio Carlos Sossai pelo seu
empenho, respeito e colaboração para melhora desse município através dos anos
dedicados ao serviço público. Sendo aprovada por unanimidade. Em discussão e
votação; Em Turno Único o Projeto de Lei n° 028/2015, de autoria do Poder
Executivo, que “Autoriza Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras
providências”. Sendo aprovada por unanimidade. Em discussão e votação; Em
Turno Único o Projeto de Lei n° 001/2015, do Poder Legislativo, que “Dá a atual
Travessa conhecida como Barão do Rio Branco, situada no Centro, a denominação
de Rua Ivo Berger”, de autoria do Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira. Sendo
aprovado por unanimidade. Em discussão e votação o Projeto de Lei nº.
039/2015, do Poder Legislativo que “Da à atual Avenida conhecida como projetada,
no Bairro Colina, no Município de São Mateus Estado do Espírito Santo, a
denominação de Avenida Maria Tomaz Nascimento. Sendo aprovado por
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unanimidade. Em discussão e votação o Projeto de Lei nº. 040/2015, do Poder
Legislativo que “Da à atual Rua conhecida como projetada, no Bairro Colina, no
Município de São Mateus Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Acacio
de Oliveira Campos. Sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a
tratar, o Sr Presidente declarou encerrada a presente Sessão, e, para constar,
eu............................................., Aquiles Moreira da Silva - Secretário, conferi a
presente Ata, que por estar em conformidade será assinada por mim, pelo Sr.
Presidente e demais membros da mesa.
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