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Ata nº 038/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de
Agosto 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 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: Major Sartório e o Tenente Carvalho. A seguir o Sr Presidente
solicitou ao Secretário da Mesa que procedesse a leitura dos expedientes enviados
a esta Casa de Leis, e informasse qual a Pauta da Ordem do Dia. Assim sendo, o Sr
Secretário, procedeu à leitura que constou do seguinte: PODER EXECUTIVO:
Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 712/2015, da Superintendente de
Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000993/2015, que encaminha a
esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n° 259/2015, de autoria do
Vereador Gildevaldo Estevão, em que requer Instalação de bebedouro nas
Secretarias Municipais de São Mateus, sendo informado que, de acordo com a
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, será realizado estudo
no intuito de minimizar a problemática indicada, e ainda, que o contrato de
fornecimento de água mineral está vigente e possui saldo contratual. Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 969/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001268/2015, que encaminha a esta
Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n° 436/2015, de autoria da Vereadora
Judite Ribeiro de Oliveira, em que requer Instalação de brinquedos no “CEIM
PAULO FREIRE”, situado no bairro Vila Verde, sendo informado que de acordo com
a Secretaria Municipal de Educação, não será possível a Municipalidade atender tal
requerimento, no atual exercício, devido à crise econômica de dimensões expressiva
e em âmbito nacional. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 971/2015,
da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
001269/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n°
307/2015, de autoria do Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira, em que requer
Viabilizar a construção de Estrutura com cobertura e banheiros, em local adequado,
para realização das aulas práticas dos candidatos/condutores de motocicletas,
sendo informado que, de acordo com OF/DETRAN-ES/GEOP/SGC N.311/2015,
autuado no DETRAN-ES sob o n.70664706, os municípios que possuem área de

261

provas para motociclistas em espaço privado, o procedimento de locação ocorreu
antes do Decreto n. 3.755-R de 02 de janeiro de 2015, publicado no DIO-ES em 05
de janeiro de 2015. No entanto, existem Projetos que visam melhorar as condições
estruturais das áreas de provas. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
991/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
001270/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis o Projeto de Lei n°
042/2015, 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 Projeto de Lei n°
042/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo
Municipal a Celebrar Contrato de Cessão de Uso de Bem Imóvel Público com a
APEPRUK – Associação de Pequenos Produtores Rurais do Quilômetro 35”. Leitura
do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 992/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001271/2015, que encaminha a esta
Colenda Casa de Leis o Projeto de Lei Complementar n° 016/2015, 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 Projeto de Lei Complementar n° 016/2015, de autoria do
Poder Executivo, 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”. PODER LEGISLATIVO: Leitura do
expediente protocolizado sob o n° 001240/2015, de autoria da Vereadora Judite
Ribeiro de Oliveira, encaminhando atestado para justificar as ausências no período
de 05 a 11 de agosto de 2015. Proposições sujeitas à discussão e votação:
Indicações nº 499 e 500/2015 de autoria do vereador Sr Ailton Caffeu, que solicita:
Reforma do CEIM „Lar da Criança‟, situado no Bairro Santa Tereza; Construção de
campo de futebol no Bairro Santa Tereza (atrás da Escola Santa Terezinha);
Indicações nº 501 e 502/2015 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva,
que solicita: Colocação de luminária no poste de iluminação pública situado na Rua
das Flores, no Bairro Aroeira (nas proximidades da antiga escola); Sinalização com
pintura de faixas de pedestre na Avenida Gileno Santos (nas imediações da EMEF
Bom Sucesso). Indicações nº 503 e 504/2015 de autoria do vereador Sr Eneias
Zanelato Carvalho, que solicita: Instalação de forro nas dependências do CEIM São
João, situado no Bairro Sernamby; Que, por meio da Secretaria Municipal de
Educação, ofereça curso de intérprete de libras aos professores e demais
profissionais da educação da rede pública municipal. Indicações nº 505 e 506/2015
de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão, que solicita: Recapeamento asfáltico
da Avenida França, situada no Bairro Novo Horizonte; Realocação do poste (nº
8735) situado na Rua Casimiro de Abreu, no Bairro Ayrton Senna (nas imediações
da residência de nº 153). Indicações nº 507 e 508/2015 de autoria do vereador Sr
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Glesson Borges, que solicita: Calçamento da Rua Otávio Boroto, situada no Bairro
Guriri, lado sul; Instalação de semáforo na Rodovia Othovarino Duarte Santos (em
frente ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares). Indicações nº 509 e 510/2015 de
autoria do vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira, que solicita: Construção de quadra
poliesportiva coberta na Escola Municipal Ensino Fundamental Ouro Negro,
localizada no Bairro Guriri; Implantação de ponto eletrônico nas Escolas e Unidades
de Saúde do município. Indicações nº 511 e 512/2015 de autoria do vereador Sr
José Ferreira, que solicita: Reitera a indicação nº 133/2015, que diz respeito à
extensão de rede elétrica com instalação de postes com luminárias na Rodovia BR
381 (da VAVERSA às imediações do antigo Projeto „Quero Viver‟); Instalação de
faixa refletiva nos Containers utilizados no recolhimento de entulhos no município.
Indicação nº 513/2015 de autoria da vereadora Sra. Judite Ribeiro de Oliveira, que
solicita: Reforma do campo „bom de bola‟ situado no Bairro Vila Nova. Indicações nº
514 e 515/2015 de autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes, que solicita:
Recapeamento asfáltico da Rua Dagoberto Fundão (trecho compreendido entre a
ponte sobre o Córrego Abissínia e a Petrobras); Construção de praça e área de lazer
no Bairro COHAB. Indicações nº 516 e 517/2015 de autoria do vereador Sr
Valdemar Moraes, que solicita: Disponibilização de trator de pneu para atender
aproximadamente 45 pequenos produtores rurais da localidade de Nossa Senhora
da Penha, na Comunidade Córrego São Domingos; Disponibilização de
retroescavadeira para atender os pequenos produtores rurais da localidade de
Nossa Senhora da Penha, na Comunidade Córrego São Domingos. Indicação nº
518/2015 de autoria do vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, que solicita:
Criação de ponto de ônibus e construção do respectivo abrigo na Rodovia BR 101,
na altura do Posto Rio Negro, acesso ao Bairro SEAC. Requerimento nº 052/2015
de autoria de todos os vereadores Srs Eneias Zanelato Carvalho Ailton Caffeu,
Aquiles Moreira da Silva, Gildevaldo Estevão, Glesson Borges, Isaias Rosa de
Oliveira, José Ferreira, Judite Ribeiro de Oliveira, Uarlan Fernandes, Valdemar
Moraes, Vilmar Gonçalves de Oliveira, que solicitam: Que o Exmº Sr Presidente da
Câmara Municipal de São Mateus, providencie: realização de audiência pública com
todos os segmentos da sociedade mateense para discussão do seguinte tema:
“Regularização fundiária urbana e rural – como escriturar sua moradia”, no mês de
setembro em local e data a serem definidos pela Comissão de Obras, Infraestrutura
e Urbanismo. Moção nº 024/2015 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da
Silva, que solicita: Voto de Congratulação à Diretora da EMEF Bom Sucesso, Sra.
Rosangela Machado Gambarine, pelos 06 anos de gestão escolar. Moção nº
025/2015 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: Voto de
Pesar aos familiares do Sr. Sérgio Beltrame, em virtude do seu falecimento ocorrido
no dia 27 de julho do corrente ano. Moção nº 026/2015 de autoria do vereador Sr
Gildevaldo Estevão, que solicita: Voto de Congratulação ao Pastor Ednan Santos,
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pelos 13 anos de Ministério Pastoral e 30 anos da 2ª Igreja Batista em São Mateus.
Ato contínuo o Sr Secretário fez a leitura dos Projetos a seguir: Em Turno Único o
Projeto de Lei n° 036/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza Abertura de Crédito
Adicional Suplementar e dá outras providências”. Em Turno Único o Projeto de Lei
n° 038/2015, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a criação do Sistema Municipal
de Ciência, Tecnologia e Inovação do município de São Mateus e dá outras
providências”. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 041/2015, do Poder Legislativo,
que “Dá a atual Rua conhecida como 1 no bairro Bonsucesso no município de São
Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Eugênio Cadorini”, de
autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva. Em Turno Único o Projeto de Lei n°
042/2015, do Poder Legislativo, 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”, de autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva.
Em Turno Único o Projeto de Lei n° 043/2015, do Poder Legislativo, 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”, de autoria do
Vereador Aquiles Moreira da Silva. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 044/2015,
do Poder Legislativo, que “Dá 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”, de autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva. Em Turno Único o
Projeto de Lei n° 045/2015, do Poder Legislativo, 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”, de autoria do Vereador
Aquiles Moreira da Silva. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 046/2015, do Poder
Legislativo, 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”, de autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva. Em Turno
Único o Projeto de Lei n° 047/2015, do Poder Legislativo, que “Dá 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”, de autoria do Vereador
Aquiles Moreira da Silva. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 048/2015, do Poder
Legislativo, que “Dá 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”, de autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva. DO GRANDE
EXPEDIENTE: A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao
Vereador Sr Glesson Borges, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores,
convidados de honra e demais presentes, expõe preocupação com a situação da
falta de água em alguns bairros de São Mateus, como no Jambeiro, Morada do
Lago, Bom Sucesso, Nova Era, Liberdade, Jardim Eldorado, e outros, então
pergunta, há quantos anos que o SAAE não tem investimentos? Relata que São
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Mateus cresceu, bairros novos foram criados, surgiram, às vezes sem controle, não
legalizados, e o município tomou proporção muito grande perdendo o controle, e
passado tantos prefeitos. Reitera que mora a vinte e sete anos em São Mateus e
sempre existiu o problema com água no verão. Diz que não culpa só o atual prefeito
Amadeu, porque tantos outros passaram e não se prepararam para isso, e nem
investiram no SAAE, agora o SAAE está sucateado, sem poder de investimento, os
esgotos não são tratados, são jogados nos valões onde o mau cheiro é insuportável
atraindo ratos e insetos que atacam as casas, ai vem à água que falta nas casas.
Fala que tem certeza que será resolvido assim como foi resolvido em outros
municípios, porque existe a preocupação, não é barato, é uma despesa de milhões,
mas o poder executivo junto ao legislativo arranjará uma solução para tentar resolver
o problema. Fala que a população está sofrendo com a falta de água, mas a conta
está chegando todo mês e se atrasar é cortado a água, então tem que ser resolvido.
Agradece ao secretário José Roberto porque atende tão bem aos vereadores e não
mede esforços para ajudar. Agradece ao prefeito que já liberou a verba da indicação
que fez com a aprovação dos colegas vereadores porque um só vereador não
consegue fazer nada todos dependem da parceria um do outro, já foi concluído o
projeto para começar a construção da cobertura da quadra da escola do Bairro
Morada do Ribeirão que há quinze anos espera por essa benfeitoria. 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, aborda a questão da água da qual o
colega vereador Glesson citou e diz que foi muito duro com o Sr prefeito Amadeu
Boroto através das redes sociais e realmente colocou a culpa no prefeito e explica o
porquê, porque o problema da salinidade na água de São Mateus não é a primeira
vez que acontece. Lembra que o Sr Amadeu está no poder ha seis anos e desde
que entrou nessa câmara que vem colocando nos orçamentos, e todo mundo aqui
aprova, uma rubrica para fazer a mudança do ponto de capitação de água da ladeira
do besouro para o jambeiro, não é de hoje que estão cobrando, lembra que ano
passado também nesse período do inverso sempre tem está estiagem e realmente
continua essa seca que atinge toda região e mais uma vez a água de São Mateus se
encontra salgada afetando todos os lares, inclusive hoje recebeu um recado da
diretora da escola onde seu filho estuda, pedindo que levasse uma garrafa de água
para escola porque a água de lá já não tem condições de ser consumida, e isso
afeta todos, principalmente as crianças, as pessoas hipertensas, quem não tem
problema de saúde acaba adquirindo problemas, reforça que é uma situação grave,
pois a água é fundamental para saúde da população e uma água de qualidade com
certeza a população terá uma saúde melhor, não resta menor duvidas disso, agora
quem pode comprar água mineral não tem problemas, e quem não pode comprar
água mineral? Tem que consumir água salgada. Ressalta que não foi por falta de
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aviso, porque foi feito uma reunião especialmente para tratar esse tema, pedindo
para mudar o ponto de capitação. Sabe-se que mudar todas as instalações do SAAE
precisa-se de muito dinheiro e o município não conseguiria sozinho, mas mudar o
ponto de capitação e colocar ao lado aonde o município de Conceição da Barra vem
aqui em São Mateus no nosso Rio pegar água, o município tem condições de fazer e
já deveria ter sido feito, não passa de 3 milhões uma obra dessa que é trocar o
ponto, fazer a tubulação e ligar, inclusive para Guriri que também sofre assim como
os outros bairros. Portanto foi colocado no orçamento, foi chamado à atenção e não
foi feito. Acha que a prioridade tem que ser a água, por isso foi duro e cobrou do
prefeito que tem que ser feito essa obra, não importa se vai passar a concessão
para outra empresa, não importa se os prefeitos anteriores erraram porque erraram
mesmo não investindo no SAAE, mas agora está pior, não tem um centavo de
investimento. Então endente que o prefeito que está no seu segundo mandato teve
sim tempo suficiente, em seis anos, para mudar o ponto de capitação. Relata que
fazer nova estação já exige novos investimentos, tratar o esgoto exige muito mais
recursos, mas o ponto de capitação não, porque Conceição da Barra rodou 30 km,
mais ou, para vim capita aqui em São Mateus e teve condições, então porque aqui
com um orçamento de mais de 300 milhões por ano não consegue fazer uma obra
dessas. Afirma que consegue sim, quando tem vontade política e nesse caso o
prefeito não teve capacidade, não teve prioridade, porque ele, por exemplo, como
cidadão mateense, ele tem um poço artesiano em sua casa então a água na casa
dele não está salgada e mesmo se estivesse teria condições de comprar água
mineral, portanto tem que ser cobrado responsabilidade dele sim, se o nome não é
culpa é responsabilidade. Mudando de assunto, expõe que fez uma denúncia no
Ministério Público, porque a São Gabriel transporte coletivo junto aos vereadores de
1999 fizeram a Lei n° 656/1999 nessa câmara concedendo uma prorrogação de
quinze anos do contrato de serviços, que já estava ha quinze anos, então,
calculando do ano 1999 mais quinze anos, venceu em julho de 2014 a concessão da
São Gabriel em São Mateus. Lembra que foi feito um requerimento pedindo a
prefeitura esclarecimento sobre esse tema e não responderam nada, então foi ao
Ministério público e eles cobraram resposta da prefeitura e a prefeitura respondeu
que realmente venceu em julho de 2014, só que, não sabe o porquê e nem quem,
fez um aditivo por mais doze meses assinado pelo Sr Jadir Carminati Bachetti, foi
feito em setembro então no dia cinco de setembro vence. Então esse aditivo foi feito
de forma ilegal, o Sr Jadir juntamente com o Sr prefeito está na ilegalidade. Relata
que não culpa a São Gabriel porque ela está cumprindo o que está assinado. Ato
contínuo o vereador Sr Aquiles Moreira da Silva solicita aparte, pergunta sobre a
ilegalidade, qual providência o ministério público tomou? Ato contínuo o Sr Eneias
responde que além de está ilegal é um desrespeito com essa casa de vereadores
porque ele realmente colocou os vereadores na lata do lixo porque o Artigo II da Lei

266

de prorrogação fala que o prazo é de quinze anos podendo ser prorrogada por igual
período a critério da administração mediante a autorização do Poder Legislativo.
Afirma que quem está errado é o gestor que fez de forma irregular, e sobre o
ministério público, até agora ele não falou de nenhuma providência tomada. Coloca
que é presidente da Comissão de Obras, Infraestrutura e Urbanismo, e já decidiu
que vai impetrar, não lembra o termo como se chama, uma denuncia de improbidade
administrativa e se os demais não quiserem assinar vai assinar sozinho porque está
irregular, e se o Ministério Público não entrar com a ação de improbidade
administrativa ai vai tomar outras providências porque só informaram o que foi
pedido, mas já deveriam ter tomado providências, que por sinal deveriam tomar
medidas mais firmes aqui em São Mateus. Concluindo sua fala reforça que é um
assunto que merece maior debate, mas faz denúncia com a falta de consideração
com a câmara, com a ilegalidade e pra não dizerem que só faz crítica, faz um elogio
à prefeitura agradecendo a Secretaria de Obras que deu início a um serviço simples,
mas necessário que é as placas com nomes das ruas, porque acha que a cidade
tem que se organizar para os moradores e para os visitantes. A seguir o Presidente
Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Valdemar Moraes, que
após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais
presentes, expõe que com muita alegria faz um elogio referente aos benefícios que
sua comunidade vem recebendo, ao Sr prefeito com sua secretaria de agricultura e
de obras, dentro dessa crise que o estado vem passando, agradece o patrolamento
da estrada que iniciou na comunidade São Jorge e chegou até a comunidade Nova
Lima, mas que infelizmente com a chuva que caiu, desfez todo o serviço que foi
feito, mas não deixa de agradecer a Deus porque a chuva é preciso, e ao secretário
porque atendeu a necessidade do pequeno e médio produtor. Diz que viu o
companheiro fazendo crítica da grande necessidade do município e do Brasil que é a
água, e está na TV, no jornal a escassez da água em todo território Brasileiro, mas
acha que falta conhecimento e habilidade de aproveitamento da água, e acha que a
culpa é de todos, fala que o povo tem que se unir para reivindicar providências em
relação á água. Agradece ao secretário de obras pelo calçamento que está fazendo
em Santa Maria porque é uma alegria muito grande da comunidade, então agradece
por eles também. 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. Parabeniza alguns
Lideres de comunidade pela presença porque a participação da comunidade é muito
importante para se informar e saber responder à comunidade. Agradece ao Prefeito
Amadeu Boroto junto ao secretário José Roberto, porque pediu para que fosse feito
um Projeto de ampliação do CEIM do SEAC e eles rapidamente se comprometeram
em fazer, e essa semana esteve com o Prefeito e ele garantiu que será feito,
também o esgoto do Bairro Nova Era, mais o calçamento de pelo menos mais três
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ruas do bairro Nova Era. Fala que acredita que não vai se decepcionar e quer sair da
política com a certeza que fez tudo que prometeu ao povo, para que um dia o povo
lembre aquele vereador passou, prometeu e fez. Relata que cada um dos
vereadores tem trezentos quatrocentos mil reais de obras, então, lembra e pede aos
colegas vereadores que passaram no Bairro Nova Era pedindo voto, que peguem
pelo menos cinqüenta mil reais e coloquem lá, pro calçamento também, para poder
completar as ruas que o prefeito vai calçar, porque se passarem lá de novo, sem
terem investido em nada, mesmo não sendo candidato vai chamar à atenção.
Agradece ao João Henrique da São Gabriel, por ter melhorado a linha do bairro
Nova Era, lembra que o pessoal do SEAC não concordou muito, mas tem que olhar
a necessidade e o direito de todos. Fala ao colega vereador Sr Eneias Zanelato que
quando ele culpou o Prefeito pela situação da água salgada, deveria ter culpado
também todos os outros prefeitos que passaram, porque eles também não tomaram
providências, mas o Sr vereador também tem culpa porque o governador no primeiro
mandato chamou os vereadores em vitória e pediu para que aprovássemos a passar
para SESAN e o colega vereador foi contra, e ele só fazia se tivesse os onze votos e
o vereador sabia disso, então também tem culpa. Reitera que se conceição da Barra
tem água boa capitada aqui em São Mateus é por que lá foi passado para a SESAN,
então se tivesse passado para o estado, talvez não estaria melhor, mas já teriam
melhorado. Ato contínuo o vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho solicita aparte, diz
que gosta de debates e o colega vereador lembrou bem, mas esqueceu de um
detalhe, quando foram à presença do governador, que na época era Paulo Hartung,
e ele pediu unanimidade para mudar para SESAN, e falou como sempre que
gostaria de um tempo para analisar porque eles não queriam reaproveitar os
funcionários, só queriam atender a cidade que é a maioria da população no caso
São Mateus e Guriri que é onde tem a concentração de arrecadação, que ai seria
moleza, não queriam atender o interior. Fala que participou de uma única reunião
que foi no Norte Palace Hotel com o presidente da SESAN que na época era Rui
Costa, e eles apresentaram uma planilha onde eles iam investir quinze milhões
inicialmente e buscar recursos federais, até questionou na época que se era pra
buscar recursos federais o SAAE também poderia, ai só teve essa reunião e
mudaram de idéia, aí vieram com a locação de ativo que o tribunal de contas não
aprovou, então não houve um debate, porque se quisesse mudar teria chamado a
sociedade para discutir, diz que quem é ele para impedir o poder de um prefeito
igual a Amadeu que, por exemplo, elegeu dos onze dez vereadores. Ato contínuo o
vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira fala que o colega não impediu, mas o
governador falou que só fazia com os onze votos porque não ia dar palanque a
ninguém. E fala ao colega vereador Valdemar Moraes que quando falam em crise
não acredita, acha que é safadeza porque antes da campanha política não tinha
crise, não tinha crise federal, não tinha crise estadual, não tinha crise municipal, as

268

obras estavam todas em andamento, corretamente, tinha dinheiro, porque depois
que demos nossos votos lá apareceu à crise? Depois que elegeu, apareceu a crise,
fala que é safadeza do político, safadeza do governo federal, safadeza do governo
estadual e safadeza do governo municipal porque não alisa ninguém, não concorda
com isso e desculpa ai se não ouviram o que quis. A seguir o Presidente Sr
Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr José Ferreira, que após
saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais
presentes, fala sobre a capitação da água que realmente deveria ser mudada porque
a água salgada está prejudicando a população e não é brincadeira. Expõe que tem
pessoas com poços artesianos no seu quintal e não dá um balde com água para
beber a quem precisa. Fala que tem uma cacimba na roça e sempre trás água pra
quem pede. Concorda como o colega vereador Vilmar sobre a presença das
pessoas nas sessões, para que elas vejam o trabalho dos vereadores, porque estão
sempre brigando pela melhoria dos bairros. Lembra que ano passado o Ministério
Público notificou essa casa para que fiscalizassem a empresa RT, e agora vimos um
erro do Ministério Público aqui, na concessão para São Gabriel que foi ilegal, ou eles
não sabem ler, porque não passou por essa Casa de Leis, e eles aceitaram e
liberaram. Lembra que no dia anterior os vereadores, menos o colega vereador Sr
Eneias Zanelato que mandou um representante, tiveram uma reunião com os fiscais
para falar dos abusos que estão acontecendo com as pessoas menos favorecidas,
porque as pessoas culpam os vereadores, por isso que é bom a presença dos
eleitores para que vejam o trabalho do vereador, mas, relata que os fiscais não estão
errados porque estão seguindo o código de postura, o problema é que só estão
fiscalizando os bairros pequenos e periferias, então cobraram o porquê que não
fiscalizam o centro da cidade onde existe muitos erros principalmente nos comércios
a noite. Ressalta que a fiscalização tem que ser para todos, sem distinção. Diz que
fica constrangido quando um cidadão cobra as coisas, agradece a participação das
pessoas presentes e convoca para que participem sempre. Fala que a segurança
também não está fácil e é no Brasil todo, lembra de um cidadão de bem trabalhador
que morreu porque foi dar ré no carro e encostou em outro carro e o dono do carro
matou o cidadão. Fala que perderam o respeito com o cidadão, não podem nem ir a
bares mais, relata que em São Paulo fizeram uma chacina matando dezenove
pessoas na porta de um bar e desses doze não tinha passagem pela policia, os
outros tinham, os doze eram inocentes disseram na reportagem. 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 o que falta na política do Brasil é boa vontade e
o que sobra nos políticos Brasileiros em várias classes chama-se má vontade
política porque tem coisas que acontecem por vinte trinta anos e ninguém resolve,
dá exemplo do alagamento em Guriri que é uma Praia com vinte e cinco mil
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habitantes, recebe pessoas de todo o Brasil e até do exterior, aonde passa uma
população de até cento e cinqüenta mil pessoas durante o verão, e existe um
alagamento no centro que ninguém resolve, então falta o quê? Bom censo responde.
Porque dinheiro não falta não. Lembra que em 2013 e 2014 tinham o apoio de um
governador do PSB, de um Deputado do PSB, o Prefeito do PSB e tinha o
Presidente da Câmara do PSB, então faltou foi boa vontade. Relata sobre a
mudança de capitação da água, o que está faltando é dinheiro? Não! É boa vontade.
Reitera que a água é essencial para vida humana e dá para resolver, desde que se
dê prioridade. Ato contínuo o vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira solicita
aparte, fala que discorda do colega vereador quando ele fala que há má vontade do
Prefeito Amadeu Boroto, principalmente por que o colega faz parte do mesmo
Partido, e desde que entrou nessa Casa de Leis junto ao Prefeito, que ele tenta
mudar essa situação da água, falta boa vontade, mas da outra vez a Câmara não
votou o que ele queria e agora já tem outro Projeto pra ser votado vai ver se todos
os vereadores vão aprovar ou vai ter alguém contra. Ato contínuo o vereador Sr
Isaias Rosa fala que talvez o colega não entendeu porque também se culpou, era o
Presidente da Câmara e pediu e não foi atendido, mas não foi por falta de dinheiro.
Coloca que, sobre a fiscalização, não é que essa Casa queira que a fiscalização não
trabalhe ou deixe de multa e notificar, e sim que eles melhorem a atuação dentro de
São Mateus porque está vergonhosa, estão usando de dois pesos e duas medidas,
como que notificam um lote sujo de um cidadão se tem área pública suja e cheia de
mato. Querem mudanças e se não mudar vão tirar a Lei de Produtividade de um jeito
ou de outro. Reforça que a Câmara está unida em prol da população e vão acabar
com isso. Aborda sobre o ponto eletrônico para as unidades de saúde porque todo
mundo reclama que os médicos e funcionários públicos não cumprem horários e os
coordenadores às vezes são coniventes, então é só implantar o ponto eletrônico que
acaba com essa bagunça, que é uma vergonha, que existe na área pública do
município. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Sr
Major Sartório que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de
honra e demais presentes, relata que em julho foi homenageado pela prestação de
serviços diante da sociedade mateense e ao ir embora e nos dias seguintes refletiu
muito, que não só de elogios agente tem viver, porque ao invés de nos orgulharmos
temos que cada vez mais trabalhar para melhorar a prestação de serviços, então em
uma oportunidade pediu ao vereador Sr Eneias e posteriormente ao Sr Presidente
da Câmara, que concedeu um período para estar falando das dificuldades e algumas
ações que lidam no dia-dia na cidade das quais é muito importante que as
autoridades tenham conhecimento. Lembra que foi citado em julho e alguns anos
atrás que pessoas com problemas psíquicos precisam de um tratamento especial, e
hoje na cidade vê essa carência, porque quando são acionados para fazer uma
abordagem em uma pessoa que precisa desse tratamento, o procedimento é pegar,

270

levar ao hospital onde é receitado para um medicamento e logo em seguida é dado
alta ao paciente, então trás essa situação para que seja refletida e trabalhem no
desenvolvimento para um tratamento melhor para esse cidadão que precisa de um
tratamento especial. Achou muito interessante em julho quando o vereador Vilmar
comentou sobre um semáforo na pista e aí trouxe uma resposta da empresa ECO
101, porque já haviam feito três sugestões pedidas por iniciativa do próprio efetivo
da companhia, das quais uma foi solucionada, que era um degrau em frente a Fiat, a
Honda (Mol) onde até o veículo mais pesado no caso bomba tanque raspava ao
descer, ressalta que a mais fácil e menos importante, mas foi solucionada. As outras
duas que são bem importantes que trás por realidade de trabalho, é aquele
semáforo em frente à Petrobras no sentido Vitória São Mateus, quando fica fechado
em determinado horário, forma uma fila de veículos, e a preocupação é que no topo
da subida um veículo com uma velocidade mais imprimida possa fazer uma colisão
na traseira de outro veículo, então sugerimos a empresa que coloque um semáforo
de alerta em cima para evitar, porque hoje diminuiu, mas já teve bastante acidente
naquela localidade, a empresa respondeu que iria mandar um técnico ao local para
fazer averiguação. O outro item é que em frente ao Posto Trevo, na lateral no
sentido bairro Santo Antonio, tem uma placa Pare, mas não é o suficiente, tem que
ser o semáforo já colocou documento, e é importante somar esforço nesse
momento, então esses dois itens dentro de um tempo não sendo atendidos gostaria
de novamente vir há Câmara em outro momento para somar esforços nessas duas
situações. Outro ponto importante que é notificado é a questão de obra de
escavação, que hoje já tem uma cultura diferenciada pelo município, infelizmente um
aprendizado em cima de fatos lamentáveis onde ocorreram vitimas fatais, mas fica
satisfeito de saber a mudança na postura na hora de fazer uma licitação, onde em
uma oportunidade o Prefeito junto ao Diretor do Saae relatou que nas licitações de
obras de escavações profundas, já estão previstas nas licitações o uso da gaiola de
proteção e escavadeira com lança comprida, que são alguns somatórios para
contribuir na sociedade no geral. Aborda uma situação do verão que é a questão do
guarda vida, que gera muito desgaste. Esclarece que não é uma atividade prazerosa
ficar na praia o dia inteiro trabalhando como guarda vida ou bombeiro coordenando,
não é a mesma coisa que ir a praia e ficar três horas no sábado, no domingo ou dia
útil só naquele período gostoso onde se aproveita o laser, ficar o dia inteiro é
diferente, e vêm buscando algumas tentativas de soluções ao longo do tempo,
sugerindo uniforme de manga comprida, protetor solar, alimentação melhor com o
ticket, uma reação salarial melhor porque até num passado recente não tinham
candidatos suficientes para preencher as vagas e agora deu uma reagida
conseguindo suprir o edital no quantitativo de guarda vida. Só que a grande questão
é que há quinze anos, eram contratados por Lei sessenta guarda vidas para
trabalhar temporariamente, o tempo passou e ano passado só foi fornecido
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cinqüenta, conclusão, o comandante fica sendo cobrado, demandado porque
também é mateense e está nas ruas. Ressalta como colocar? 25 Salva vidas para
trabalhar em Guriri e Barra nova nos dias úteis onde a escala é doze por trinta e
seis, e nos finais de semana o grupo todo é acionado para trabalhar sobre o regime
de escala e hora extra no momento de folga, mesmo assim trabalhando no sábado,
no domingo ou feriado seja qual for também é pouco, e tomou conhecimento através
do secretário Nilis que o Ministério Público agora está cobrando guarda vida em
Urussuquara a partir do próximo verão, que é importante, mas não sabe o que vai
fazer se falarem que só vai ter cinqüenta guarda vidas, porque vai ficar demandado.
Expõe que no verão de 2012/13 foram 338 salvamentos; no verão de 2013/14 foram
167 diminuiu, devido aquela enchente intensa; em 2014/15 foram 468 salvamentos,
a praia de Guriri é uma praia diferente, é mar aberto com formação de valões, então
é necessário rever essa questão do quantitativo, acredita que dentro de pouco
tempo vai vir uma Lei para ser aprovada, e com cinqüenta guarda vidas vai
trabalhar, mas não vai conseguir suprir as cobranças e as demanda que lhe é
passado, por isso trás essas informações ao município justamente para abraçar a
causa e somar esforços nessa demanda. Reitera que se preocupa porque cada vez
mais a extensão territorial de cobertura vai aumentando, sabe que o trecho entre
Guriri e Barra nova é de 42 km e não dá para colocar na praia inteira, só em um
trecho e não tem jeito não inventaram nenhum aplicativo ou instrumento ou
equipamento tem que ter o recurso humano para trabalhar com o equipamento sim,
com um Lifebelt, uma corda, uma bóia. É tanto que o Jet ski na praia para o
salvamento não é tão útil, e sim o Quadriciclo, o pranchão que ajuda tanto no
salvamento quanto na prevenção. Ato contínuo o vereador Sr Aquiles Moreira da
Silva solicita aparte, relata que o Ministério público determinou guarda vidas para
Urussuquara, então qual a estimativa do quantitativo de recurso humano para
2015/16? Ato contínuo o Major Sartório explica que fazendo a analogia da escala de
trabalho de doze por trinta e seis tendo todo o quadro efetivo trabalhando aos finais
de semana e feriado em horas extras, precisaria no mínimo de sessenta e oito. Ato
contínuo o vereador Aquiles Moreira fala que setenta seria o ideal, não seria, mas
daria para atender. Ato contínuo o Major Sartório fala que sim, facilitaria bastante,
conseguiriam colocar em Barra nova, Urussuquara e Guriri. Relata que conversou
com o Secretário Nilis para que esse ano o edital tivesse duas oportunidades de
curso em São Mateus e outro pegando cidadão que mora em Barra nova e
Urussuquara para pegar pessoas da localidade. Segundo o secretário é possível
colocar no edital. Ato contínuo o vereador Aquiles Moreira pede que se o Major ver o
secretário que fale com ele para que o projeto seja mandado com o quantitativo que
dê para atender o município de São Mateus porque depois não podem aumentar.
Ato contínuo o Major Sartório fala que essa informação já foi passada ao secretário,
debateu com ele, fez essa sugestão, ele está consciente disso e até sugeriu para
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que fossem ao ministério público juntos para verificar algumas questões de
legalidade para colocar em pratica e ele tem ciência desse número. Ato contínuo o
vereador Aquiles Moreira sugere ao Sr presidente que marque uma reunião junto ao
secretário Nilis e convide o Major Sartório para que possam discutir e formular o
projeto para mandar para prefeitura. Ato contínuo o Sr presidente solicita ao
Procurador que marque o mais rápido possível essa reunião. Ato contínuo o Sr
Major Sartório agradece a iniciativa e diz que está a disposição. Ato contínuo o
vereador Sr Eneias Zanelato solicita aparte, fala que é uma satisfação a presença do
Major nessa câmara, mas em sua opinião como é um trabalho permanente, o de
guarda vida, e temos o verão praticamente o ano todo com demanda, acha que
deveria ter um concurso público para não ter esse problema de lançar edital e estar
chamando. E já tiveram varias fatalidades no período fora do verão. Ato contínuo o
vereador Sr Isaias Rosa solicita aparte, fala que essa reunião só com o secretário
Nilis não vai adiantar porque ele precisa conversar com o prefeito e o secretário de
finanças para calcular o impacto financeiro, então sugere ao Sr presidente que
também solicite a presença do Sr prefeito e o secretário de finanças para essa
reunião. Ato contínuo o Sr presidente pede que a solicitação para reunião se
estenda ao prefeito e ao secretário de finanças. Ato contínuo o Sr Major Sartório
agradece a atenção e diz estar à disposição para reunião, só pede para seja
confirmado a data com antecedência por ter outros compromissos. ORDEM DO DIA:
Ato contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação as Indicações
nºs499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514,
515, 516, 517, e 518/2015 sendo todas aprovadas por unanimidade. Em discussão e
votação: Requerimento n° 052/2015, sendo aprovado por unanimidade. Em
discussão e votação: Moção nº 024/2015 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira
da Silva, que solicita: Voto de Congratulação à Diretora da EMEF Bom Sucesso,
Sra. Rosangela Machado Gambarine, pelos 06 anos de gestão escolar. Sendo
aprovada por unanimidade. Em discussão e votação: Moção nº 025/2015 de autoria
do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: Voto de Pesar aos familiares
do Sr. Sérgio Beltrame, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 27 de julho do
corrente ano. Sendo aprovada por unanimidade. Em discussão e votação: Moção nº
026/2015 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão, que solicita: Voto de
Congratulação ao Pastor Ednan Santos, pelos 13 anos de Ministério Pastoral e 30
anos da 2ª Igreja Batista em São Mateus. Sendo aprovada por unanimidade. Ato
contínuo o Sr Presidente coloca em discussão e votação: Em Turno Único o Projeto
de Lei n° 036/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza Abertura de Crédito Adicional
Suplementar e dá outras providências”. Sendo aprovado por unanimidade. Em
discussão e votação: Em Turno Único o Projeto de Lei n° 038/2015, do Poder
Executivo, que “Dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Ciência, Tecnologia
e Inovação do município de São Mateus e dá outras providências”. Sendo aprovado
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por unanimidade. Em discussão e votação: Em Turno Único os Projetos de Lei n°
041, 042, 043, 044, 045, 046, 047 e 048/2015 do Poder Legislativo de autoria do
Vereador Aquiles Moreira da Silva. Sendo aprovados 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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