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Ata nº 048/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 20 (vinte) dias do mês de
outubro 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: a Coordenadora da Unidade de Saúde do Bairro Santo Antônio
Sra. Madalena Pereira de Souza Monteiro, a Diretora da Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Marita Motta Santos, os Professores da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Dr. Arnobio Alves de Holanda, e o Dr. Lorenzo Alves Ferraz. 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° 1.345/2015,
da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
001569/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação n°
531/2015, de autoria da Vereadora Judite Ribeiro de Oliveira, em que requer
construção de praça com área de lazer no bairro Aviação, sendo informado que de
acordo com a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, que a
demanda solicitada não pode ser atendida no momento por falta de dotação
orçamentária, mas será analisado para próximos orçamentos. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.341/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001570/2015, que encaminha a esta
Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação n° 532/2015, de autoria da Vereadora
Judite Ribeiro de Oliveira, em que requer reforma da Praça do Mirante, situada no
Centro da cidade, sendo informado que de acordo com a Secretaria Municipal de
Obras, Infraestrutura e Transporte, que a demanda solicitada não pode ser atendida
no momento por falta de dotação orçamentária, mas será analisado para próximos
orçamentos. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.358/2015, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001571/2015,
que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação n° 519/2015, de
autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva, em que requer patrolamento da Rua
12, situada no bairro Bonsucesso I, sendo informado que de acordo com o
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Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, o bairro Ayrton Senna já
está sendo patrolado. Os demais bairros do lado oeste da cidade também serão
patrolados de acordo com a referida Secretaria. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.360/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001572/2015, que encaminha a esta
Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação n° 361/2014, de autoria do Vereador
Glesson Borges, em que requer a construção de CEIM na localidade de São Judas
Tadeu – Bosque da Praia, situada no bairro Guriri, sendo informado que por
solicitação do Secretário Municipal de Educação, foi encaminhado documentação
alusiva a referida Indicação. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
1.362/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
001573/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação n°
585/2014, de autoria do Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira, em que requer a
reforma e ampliação do CEIM – Meu Amiguinho, situado no bairro SEAC, sendo
informado que de acordo com a Secretaria Municipal de Educação a referida
Indicação encontra-se em processo licitatório. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.366/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001574/2015, que encaminha a esta
Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação n° 524/2015, de autoria do Vereador
Gildevaldo Estevão Bispo, em que requer reparo do aterro situado na Rua 7, que
interliga os bairros Bonsucesso I e II, sendo informado que de acordo com o
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte a demanda solicitada
será executada ainda no ano de 2015, conforme programação da referida
Secretaria. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.365/2015, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001575/2015,
que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação n° 503/2015, de
autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho, em que requer 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, sendo
informado que de acordo com o Secretário Municipal de Educação o mencionado
curso de libras foi realizado no período compreendido entre o mês de maio de 2014
a abril do corrente ano. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
1.359/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
001576/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação n°
555/2015, de autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho, em que requer que
cumpra com a exigência legal de adquirir da agricultura familiar, no mínimo 30%, os
alimentos da merenda escolar para as escolas das Comunidades Nova Vista, Dilô
Barbosa, São Jorge e Córrego do Chiado, sendo informado que por solicitação do
Secretário Municipal de Educação, foi encaminhado documentação alusiva ao
cumprimento
da
referida
Indicação.
Leitura
do
expediente
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OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.363/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001577/2015, que encaminha a esta
Colenda Casa de Leis, resposta ao Requerimento n° 082/2014, de autoria do
Vereador Uarlan Fernandes, em que requer a construção do CEIM no bairro COHAB
de acordo com a Lei n° 1.330/2014 – Lei Orçamentária Anual para o exercício
financeiro de 2014, sendo informado que de acordo com a Secretaria Municipal de
Educação a referida construção foi licitada, contratada e encontra-se em execução.
Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.397/2015, da Superintendente
de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001583/2015, encaminhando a
esta Colenda Casa de Leis o Projeto de Lei n° 047/2015, que Autoriza a contratação
de guarda-vidas por tempo determinado e dá outras providências. Leitura do Projeto
de Lei n° 047/2015, de autoria do Poder Executivo, que Autoriza a contratação de
guarda-vidas por tempo determinado e dá outras providências. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.404/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001590/2015, solicitando a retirada e
devolução do Projeto de Lei Complementar n° 008/2015, de autoria do Poder
Executivo, que “Institui o sistema de estacionamento rotativo pago no município de
São Mateus, autoriza outorgar tal serviço em regime de concessão e dá outras
providências” e do Projeto de Lei Complementar n° 007/2015, de autoria do Poder
Executivo, que “Dispõe sobre coleta e destinação de entulho no município de São
Mateus, autoriza a outorgar o serviço em regime de concessão e dá outras
providências”. PODER LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Lei n° 057/2015, do
Poder Legislativo, que Da a atual Rua conhecida como 07, no bairro Bonsucesso no
município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Maria
José dos Santos, de autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva. Leitura do
Projeto de Lei n° 058/2015, do Poder Legislativo, que Dá a atual Rua conhecida
como 09 no bairro Bonsucesso no município de São Mateus, Estado do Espírito
Santo, a denominação de Rua Alaide Silva Mattos, de autoria do Vereador Aquiles
Moreira da Silva. Leitura do Projeto de Lei n° 059/2015, do Poder Legislativo, que
Dá a atual Rua conhecida como 13, no bairro Bonsucesso no município de São
Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua João Elias Sampaio, de
autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva. Leitura do Projeto de Lei n°
060/2015, do Poder Legislativo, que Dá a atual Rua conhecida como 14 no bairro
Bonsucesso no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação
de Rua Zélia Moreira dos Santos, de autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva.
Leitura do Projeto de Lei n° 061/2015, do Poder Legislativo, que Dá a atual Rua
conhecida como 20 no bairro Bonsucesso no município de São Mateus, Estado do
Espírito Santo, a denominação de Rua Ottílio Pereira, de autoria do Vereador
Aquiles Moreira da Silva. Leitura do Projeto de Lei n° 062/2015, do Poder
Legislativo, que Dá a atual Rua Projetada, no bairro Aroeira, município de São
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Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua da Paz, de autoria do
Vereador Aquiles Moreira da Silva. Leitura do Projeto de Lei n° 063/2015, do Poder
Legislativo, que Dá a atual Rua Projetada, no bairro Aroeira, município de São
Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Ciranda do Saber, de
autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva. Leitura do Projeto de Lei n°
064/2015, do Poder Legislativo, que Denomina a quadra poliesportiva, situada no
bairro Vitória de quadra poliesportiva Antonio Rocha, de autoria do Vereador
Gildevaldo Estevão. Leitura do Projeto de Lei n° 065/2015, do Poder Legislativo,
que Dá denominação a praça localizada no bairro Vitória de Praça Angelo Compri,
de autoria do Vereador Gildevaldo Estevão. DIVERSOS: Leitura do expediente
OFÍCIO/PJCSM/N°590/15, da 2ª Promotoria de Justiça de São Mateus,
protocolizado sob o n° 001638/2015, encaminhando Convite para comparecimento
na Audiência Pública, a ser realizada no dia 29 de outubro de 2015, das 14:00h às
19:00h, no Auditório do SESC, para discussão sobre a situação atual enfrentada
pelos cidadãos munícipes, com relação ao fornecimento e consumo de água potável
no município de São Mateus. Proposições sujeitas à Discussão e Votação:
Indicações nº 658 e 659/2015 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva,
que solicita; Término do calçamento da Rua Monteiro Lobato, situada no Bairro
Colina; Reitera a indicação de nº 021/2015, que diz respeito à reforma e ampliação
da Unidade de Saúde, situada no Bairro Bonsucesso II. Indicação nº 660/2015 de
autoria dos vereadores Srs Eneias Zanelato Carvalho, Judite Moreira da Silva,
Valdemar Moraes, José Ferreira, Glesson Borges, Uarlan Fernandes, Ailton Caffeu,
que solicitam; Disponibilizar caminhão-pipa para distribuição de água potável à
população de baixa renda, durante o período de fornecimento de água salgada
acima dos limites permitidos. Indicação nº 661/2015 de autoria do vereador Sr
Eneias Zanelato Carvalho, que solicita; Sinalização com pintura das faixas de
pedestre em dois locais situados na Rua Coronel Constantino Cunha (nas
proximidades do SESC). Indicações nº 662 e 663/2015 de autoria do vereador Sr
Gildevaldo Estevão, que solicita; Regularização fundiária do Bairro San Remo;
Regularização fundiária do Bairro Novo Horizonte. Indicação nº 664/2015 de autoria
do vereador Sr Glesson Borges, que solicita; Colocação de 02 (dois) postes com
luminárias no final da Rua 10, no Bairro Morada do Ribeirão; Indicação nº 665/2015
de autoria do vereador Sr Glesson Borges, sendo retirada pelo autor. Indicações nº
666 e 667/2015 de autoria do vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira, que solicita;
Reforma e ampliação da Unidade de Estratégia de Saúde da Família “Américo Nico”,
situada no Bairro Guriri; Que os cascalhos provenientes das obras realizadas no
Bairro Guriri sejam acomodados em área de terra, da municipalidade, existente no
próprio bairro. Indicação nº 668/2015 de autoria do vereador Sr José Ferreira,
sendo retirada pelo autor. Indicação nº 669/2015 de autoria do vereador Sr José
Ferreira, que solicita; Extensão da rede elétrica com instalação de 03 (três) postes
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com luminárias na rua do campo de futebol (na localidade conhecida como Maria
Preta), situada no Distrito de Nestor Gomes. Indicação nº 670/2015 de autoria da
vereadora Sra. Judite Ribeiro de Oliveira, sendo retirada pela autora. Indicação nº
671/2015 de autoria da vereadora Sra. Judite Ribeiro de Oliveira, que solicita;
Calçamento da Rua Alberto Sartório, situada no Bairro Litorâneo. Indicação nº
672/2015 de autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes, que solicita; Viabilizar o
reflorestamento das margens do rio Cricaré e das nascentes, no município de São
Mateus; Indicação nº 673/2015 de autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes, sendo
retirada pelo autor. Indicação nº 674/2015 de autoria do vereador Sr Valdemar
Moraes, sendo retirada pelo autor. Indicação nº 675/2015 de autoria do vereador Sr
Valdemar Moraes, que solicita; Disponibilização de retroescavadeira ou poclain para
atender os pequenos produtores rurais da Comunidade São Domingos. Indicações
nº 676 e 677/2015 de autoria do vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, que
solicita; Substituição das lâmpadas dos postes de iluminação pública situados na
Rua Willian da Costa Gonçalves, no Bairro SEAC, por outras a vapor de sódio;
Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Roseli Pires Clemente”,
situada no Bairro SEAC. Requerimento nº 063/2015 de autoria dos vereadores Srs
Eneias Zanelato Carvalho e Uarlan Fernandes, que solicitam; Envie a esta Casa de
Leis cópia do contrato de locação do novo prédio para sediar a Secretaria de
Administração e outras, bem como do processo licitatório. Moção nº 037/2015 de
autoria dos vereadores Srs Aquiles Moreira da Silva e Judite Ribeiro de Oliveira, que
solicita; Voto de Congratulação a Sra. Madalena Pereira de Souza Monteiro,
Coordenadora da Unidade de Saúde do Bairro Santo Antonio, pelos relevantes
serviços prestados no município de São Mateus, na área da saúde. Moção nº
038/2015 de autoria do vereador Sr Glesson Borges que solicita; Voto de
Congratulação a Sra. Luciene Vicente da Silva Carvalho, Diretora da „Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marita Motta Santos‟, pelos relevantes
serviços prestados no município de São Mateus, na área educacional. Moção nº
039/2015 de autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes, que solicita; Voto de
Congratulação aos Professores da „Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr.
Arnobio Alves de Holanda‟, pela comemoração do „Dia do Professor‟, ocorrido no
dia 15 de outubro. Moção nº 040/2015 de autoria do vereador Sr Gildevaldo
Estevão, que solicita; Voto de Congratulação ao Dr. Lorenzo Alves Ferraz, pela
comemoração do „Dia do Médico‟, ocorrido no dia 18 de outubro. Ato contínuo o Sr
Secretário fez a leitura dos Projetos a seguir: Em Primeiro Turno o Projeto de Lei
Complementar n° 019/2015, de autoria do Poder Executivo, 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
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tabela de vencimento e dá outras providências. Em Primeiro Turno o Projeto de Lei
Complementar n° 020/2015, de autoria do Poder Executivo, que Altera Lei
Complementar 101/2015, a qual dispõe sobre a recuperação de débitos fiscais em
atraso e dá outras providências. Ato contínuo o Sr secretario solicita ao Sr
Presidente Gildevaldo Estevão Bispo, que os Sr Vereadores infra firmados no uso de
suas atribuições legais, vêem através deste requerer a vossa excelência que seja
concedido um espaço no horário da segunda parte do pequeno expediente dessa
Sessão, conforme o Artigo 256 e seus parágrafos do regimento interno desta casa
de Leis, para que a Presidente do Sindicato dos servidores públicos (Sindiserve) a
Sra. Jaciara Teixeira possa se pronunciar em razão do corte do ticket alimentação
dos servidores públicos do município de São Mateus. Sendo deferido. A seguir o
Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra à Sra. Jaciara Teixeira, que
após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais
presentes, fala que mais uma vez vêem em nome dos servidores públicos falar
sobre o ticket alimentação, mas só para lembrar fala sobre o que o servidor vêem
passando no decorrer de 2015, o que justifica sua indignação hoje. Mais ou menos
em julho e agosto os servidores foram comunicados que não seria concedido férias
esse ano devido aos problemas financeiros, só a partir de fevereiro de 2016, apesar
de em alguns casos não serem ilegal, foi uma surpresa, de uma outra para outra,
toda a programação do servidor que já estava acostumado e planejava todos os
anos na mesma época, com a suspensão, toda sua vida foi deixada de lado, mas ok,
o servidor engoliu essa. O plano de cargos e carreira dos servidores dava a eles à
possibilidade de uma progressão com a escolaridade, em Janeiro diversos
servidores protocolaram documentos para viabilização da progressão, mas
passaram dois meses, quatro meses, e nem uma resposta foi dada pela prefeitura,
até que em junho disseram que iriam pagar a progressão, saiu o pagamento de
junho, e nada, falaram que não podiam, em agosto, nada, nenhuma resposta,
nenhuma possibilidade, nenhuma programação, nada. Os servidores fizeram uma
paralisação em primeiro de setembro para ter uma resposta com consistência, o
secretário de administração respondendo pela prefeitura pediu o prazo de um mês
para dar essa resposta, os servidores aceitaram e esperaram um mês, quando
chegou primeiro de outubro a resposta foi, não é possível só ano que vem. Os
servidores aceitaram mais uma vez e entenderam a situação, e ok, mas no final de
setembro foram surpreendidos com o bloqueio do ticket alimentação do servidor
público, antes mesmo de terminar o mês o Big Card bloqueou os cartões sem
nenhum aviso, sem nenhuma explicação, sem nenhuma informação ao servidor
público. Quando foram procurar respostas, ficaram sabendo que tinha sido feito uma
licitação para uma nova empresa fornecer o ticket alimentação para o servidor
público, sendo assim, essa nova empresa teria até o quinto dia útil de outubro para
distribuir os novos cartões para o servidor, chegou a primeira semana e nada,
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nenhuma resposta, foram buscar mais informação e souberam que essa nova
empresa ainda teria que cadastrar os supermercados e possivelmente ainda não
estaria disponível no mês de outubro e a prefeitura não condições financeiras de
depositar nas contas, mas que em novembro tudo seria regularizado. Hoje, foram
convidados juntamente com o secretário de administração, alguns servidores de
secretárias, procuradores, em fim uma turma simplesmente para dizer que o ticket
dos servidores será suspenso por seis meses, sem nenhuma conversa, sem
nenhuma negociação, sem nenhuma preparação o servidor vai ter uma diminuição
na sua renda de trezentos e dez reais mensal, o qual ele já contava desde o inicio do
mês para fazer sua compra mensal, porque nada foi informado, nada foi dito, se for
um casal que trabalha na prefeitura é menos seiscentos e vinte na renda mensal
desse servidor, e muitos ainda aguardam por esse ticket para fazer suas compras do
mês. Um benefício que adquiriram as duras penas, que não tem influência nenhuma
na folha de pagamento, nem na Lei de responsabilidade fiscal, um benefício que é a
complementação do salário desses servidores, simplesmente foi suspenso por seis
meses. Servidores que já estão trabalhando sem condições de trabalho, sem
material de trabalho, com grandes dificuldades, que atende diretamente a população
desse município que também não está nada feliz, mas são eles que estão lá
recebendo e ouvindo essas pessoas, são eles que estão sendo lesados neste
momento, sem conversa nenhuma. E está aqui para pedir ajuda aos Srs vereadores
para negociar junto ao Sr prefeito esse ticket alimentação que é uma conquista do
servidor, e não vão perder dessa forma tão facilmente, fala que terão uma reunião
com assembléia onde decidirão o que fazer e se nada for feito irão parar o
município, então pede novamente aos Srs vereadores que intercedam antes do caos
completo. DO GRANDE EXPEDIENTE: 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 crise da
água, que está uma situação difícil com o alto teor de sal na água, mas está feliz
porque teve uma reunião com os onze vereadores que durou mais de duas horas
discutindo soluções para a água, porque alguns podem comprar a água mineral,
mas, milhões não podem. Fala que o juiz liberou a água para uso higiênico, mas e
quem não pode comprar vai beber água salgada? Fala que 15 caminhões da
prefeitura já estão distribuindo água potável, mas ainda não é o suficiente, e para
misturar a água seria necessário 50 caminhões de água, mas não tem como, o
índice do sal na água está a mais de 2000, sendo que o Maximo admissível é 250.
Agradece a todos pelas felicitações do seu aniversário. 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, parabeniza o prefeito pelo gesto de disponibilizar os caminhões de água
para abastecer as comunidades mais carentes, e na medida do possível toda
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população mateense. Fala que essa crise da seca é geral, só não no sul, sabe que
isso é só um paliativo, mas precisam tomar uma atitude referente ao Saae, não da
mais para agüentar e esperar. Porque daqui a pouco a chuva vêem os rios vão
encher, ai vão se acomodar, não pode, têm que pensar no futuro, na proteção das
nascentes, dos rios, dos córregos. Conhece pessoas que pagam quase 200 reais de
água, aí pergunta: está bom desse jeito? É melhor pagar caro e ter água ou pagar
caro e nem ter água potável. Reitera que os vereadores estão aqui é para votar ou
não, e o momento é de decisão, muitos passaram por essa casa de Leis e não
tiveram coragem de fazer as mudanças necessárias, mas os onze vereadores de
hoje tem coragem e vão fazer, talvez o resultado só aparecerá daqui a 3, 4 anos,
talvez nem estejam mais aqui, mas os filhos e netos verão e terão água na caixa e
na torneira. Fala que está aqui para votar o que for preciso e não tem medo de votar,
vão estudar ver as garantias e fazer a coisa certa para depois não se arrependerem.
Reforça que não dá mais para agüentar o Saae sucateado com 67% da água sendo
desperdiçada e o povo pagando por esse desperdício. Faz critica ao Sr secretário de
obras que tem um papo muito bom, mas às vezes não age, diz que fizeram um
serviço mal feito com remendo e o asfalto já está todo esburacado novamente, a
secretária não consegue atender as comunidades com as maquinas de
terraplanagem, reitera que está tudo parado e esse município precisa voltar a
funcionar. 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, fala que está agradecido pela entrega que
aconteceu hoje de cinco ambulâncias e uma Van, um pouco atrasado, mas chegou.
Fala que sobre a falta de água, o prefeito errou em tomar uma atitude atrasado, mas
tomou, e hoje esta os quinze caminhões amenizando a situação dos mateenses.
Agradece também ao Sr Daniel da água Açaí que esta ajudando abastecendo
alguns bairros. Fala que a seca vêem de longa data, sempre existiu a seca em
varias regiões, fala que já ouve e os mais antigos falam que o rio secou que só ficou
uma chave de água descendo por três metros de largura, e naquela época era pura
mata e não existia irrigação, e teve seca. Fala que em duas comunidades dos km
estão fazendo penitencia rezando todos os dias ao meio dia pedindo chuva e crê
que Deus vai ouvir e vai abençoar que a chuva venha. 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, fala que são muitos os temas a ser discutido, estamos vivendo
um momento realmente complicado sobre vários aspectos, mas antes parabeniza o
colega vereador Sr José Ferreira pelo aniversário e por estar sempre defendendo os
idosos, lembra que toda sessão ele sempre defende algo sobre os idosos e isso é
muito importante porque idoso é meio que descartado e o seu projeto de vida é ser
idoso por isso também se preocupa com o tratamento, então concorda e lembra que
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tiveram um avanço significativo no município que foi implantado agora a roleta livre
para os idosos, para que passem o cartão e sentem em lugar descente, há dois anos
apresentou um Projeto de Lei para que isso acontecesse e a empresa na época
alegava não ter recursos, e como tinha razão agora a empresa implantou o cartão
para idosos. Mas a luta não para, os avanços continuam, faz parte da humanidade, e
hoje apresentou o projeto para garantir a gratuidade para os idosos a partir dos 60
anos, porque hoje a Lei Federal diz que está garantido para a partir dos 65 anos,
pesquisou e de 60 à 65 pode ser uma Lei municipal, então apresentou e ainda vão
discutir, mas mesmo não sendo aprovada, pode ser igual a outra que também não
foi, mas virou uma semente e hoje está sendo desfrutada. Fala que sobre a questão
da água, trata da questão espiritual também, mas não adianta o homem desmatar,
destruir as nascentes e ficar orando pedindo chuva, fala que nós humanos temos
que fazer a nossa parte, que é não desmatar, que é preservar o meio ambiente, e
não estamos fazendo. Concorda com o colega vereador Sr Ailton Caffeu, que já
ouve várias secas em nossa região, mas cada vez mais a situação fica mais
complicada, porque o homem está destruindo a natureza, quem é urbano trata a
água como se fosse um bem inesgotável, não economiza, parece que nunca vai
acabar e acabou. Mas acredita que a situação se agravou porque o gestor que é o
prefeito e esta à seis anos no poder, não fez as obras que deveria ter feito, preferiu
fazer asfalto e o povo não bebe asfalto, nem toma banho de asfalto, então faltou sim
investimento estratégico e não adianta colocar a culpa em Deus, a culpa é do
homem, a culpa é do gestor. Porque os vereadores não tem o poder de comprar
mudas de arvores e fazer um reflorestamento no leito dos rios, não tem a chave do
cofre para investir em preservar as nascentes, não tem o poder de polícia para
impedir a sucção no rio para irrigação, porque irrigação aqui em nossa região não é
nem irrigação é transposição do rio para lavoura, nisso tudo o gestor que já deveria
ter tomado alguma atitude há noventa dias, tomou agora, porque foi pressionado e o
povo precisa de água para beber e o dinheiro que está na prefeitura não é do
prefeito, o dinheiro é público e ele tem que ser usado para beneficiar o povo.
Parabeniza o empresário que está distribuindo água, mas não é papel dele, esse
papel é do prefeito. Expõe que vai homenagear as pessoas que tem nascentes em
seu terreno, e muito antes dos empresários distribuírem água, essas pessoas já
estavam socorrendo a população e o prefeito fez de conta que não viu, sumiu por
mais de 40 dias sem dar um pronunciamento. Então a prioridade é distribuir água,
fazer poços, é a questão emergencial, depois vão ver o que fazer a médio e longo
prazo. Fala que é da comissão e vai analisar e falar sobre isso em outro momento
porque o prefeito está se aproveitando da situação da crise para fazer concessão do
Saae no final do mandato, porque o que for feito aqui vai cair no colo do próximo.
Para concluir, fala que os servidores público ao longo dos anos não tiveram reajuste
salarial, foi dado reajuste no ticket, e agora foi tirado, então significa que a perda
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salarial é violenta além do que está acontecendo agora, aí o prefeito fala em época
difícil, é realmente época de evitar os desperdícios e aplicar melhor, então porque
agora e está requerendo hoje nessa casa que envie a cópia do contrato de locação
do novo prédio que foi sediar a secretária de administração, porque foram para um
prédio novo todo espelhado e o dono é o Sr Brás amigo do Sr prefeito, porque se ele
quisesse economizar ele teria arranjado outra solução, mas a solução que ele
arranjou vou tirar o ticket do servidor, o que acha uma falta de respeito com quem
presta serviço público nessa cidade. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão
concedeu a palavra ao Vereador Sr Judite Ribeiro de Oliveira, que após saudar
todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes,
parabeniza o Sr prefeito pela entrega das ambulâncias, que é uma demanda de
muito tempo, demorou, ainda é pouco, mas já ameniza. Fala que sobre a água,
esteve na audiência pública e ouviu uma fala muito bonita do vice governador,
porque desde 2010 só falam e nada foi feito, espera que não se acomodem depois
que chover encher os rios, e o sal for embora. Fala que não é contra o governo, mas
vai estudar e vai votar favorável se for um projeto correto e que não vai prejudicar o
município, para que amanhã a população não sofra. Fala que sobre o ticket também
ficou surpresa e não é de acordo. Fala que sobre o prédio, fez uma visita e soube
que o prefeito fez essa mudança para economizar juntando seis secretárias, soube
que o contrato foi no valor de 15 mil reais, e se for isso mesmo acha que foi melhor
até para os usuários. Fala que não adianta ficar colocando a culpa nos políticos que
já passaram, tem que pensar no presente, o momento é de resolver, mas com
segurança. 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, fala com o colega vereador
Sr Eneias que ele é um cara inteligente, mas às vezes fala umas coisas, porque
essa cidade tem 471 anos e não foi só o prefeito Amadeu Boroto que não investiu no
Saae, foram todos, esse é um erro de muitos anos atrás, fala que ninguém gosta de
poeira e todo mundo precisa de água sim, mas também precisa de calçamento,
asfalto, colégio, hospital, errou tem que pagar e estão pagando cara por isso, mas a
culpa é de todos, principalmente porque quem coloca e tira o político é o povo, que
não elegeu um deputado federal por muitos anos para trazer beneficio para São
Mateus, as outras cidades como Linhares é desenvolvida porque o povo se
preocupou em fazer um deputado federal, porque em uma crise como esta Prefeito
nenhum consegue fazer nada sozinho. 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, diz estar
muito alegre porque na semana passada cobrou do prefeito do secretário do Saae
atendimento ao povo e hoje vem agradecer por que ele está atendendo, não como o
povo precisa, mas já ameniza a situação. Fala que essa situação chegou a esse
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ponto porque em 2011 foi feito um projeto para amenizar a situação da água, mas na
época teve companheiro nessa casa que não aceitou então bater reclamar é muito
fácil, e quando falam que o prefeito quer fazer concessão na hora que esta saindo
por motivação política, estão equivocados, porque esta fazendo na hora que a
população está precisando de uma decisão e o que for para favorecer o povo vai
abraçar sem medo de errar porque está aqui com o voto desse povo e por quatro
mandatos. Pergunta ao vereador Sr Eneias quem fez a concessão da terceira ponte,
quem fez a concessão da duplicação da BR 101? Porque o povo já vem sofrendo à
muito tempo e agora quando vêem fazer a concessão para resolver o problema do
município, fala que é por vontade política, não é por política é por vontade de
decisão de resolver a situação do povo sofrido. Fala que já disse que é contra a
concessão da BR 101, que é uma quadrilha armada, roubando a nação Brasileira,
tantos impostos que já é cobrado de cada um nas mercadorias. Fala que junto aos
colegas vai abraçar a causa de São Mateus, não a do prefeito, fala que está
defendendo ele porque numa crise tão difícil ele entregou a população cinco
ambulâncias e uma Van, e os cinco caminhões para atender a população e ele quer
o bem para o município. Aborda que quando o colega vereador Sr Eneias fala que o
município não precisa de asfalto de calçamento, não precisa de nada só de água, é
porque hoje a necessidade é água, mas no passado teve requerimento dele pedindo
calçamento e asfalto, e isso é muito triste ser critico aproveitando da necessidade
dos outros. Fala que é nascido e criado nesse município e vai defender esse povo
com o seu trabalho até a hora que Deus permitir. Ato contínuo o vereador Sr Vilmar
Gonçalves de Oliveira solicita aparte, fala que sobre a concessão da BR 101, foi a
coisa mais importante que foi feito até hoje porque quem vai daqui pra Vitoria vê a
estrada toda limpa não tem um plástico, quase não se ouve falar em acidente, a BR
esta toda remarcada, não tem buraco, por isso fala que as vezes a concessão
resolve sim, ainda falta, sim, falta a duplicação, mas são fases que levam tempo pra
ser feitas e mais tarde vão parabenizar a concessão, diz que vê a diferença e paga
satisfeito o pedágio. Ato contínuo o vereador Sr Valdemar fala que quando fizeram o
projeto para concessão de serviços não para limpar lixo na estrada, hoje tem é
atraso porque param quatro vezes para dar dinheiro para o poder que não concorda.
Ato contínuo o vereador Sr Vilmar fala que tem coisas que paga, e é pelo mesmo
motivo que defende a concessão do Saae, porque se você paga você tem, se não
paga não tem e não merece. Ato contínuo o vereador Sr Valdemar fala que a sua
tristeza é porque está pagando e não esta tendo. ORDEM DO DIA: Ato contínuo o
Sr Presidente colocou em discussão e votação as Indicações nºs 658, 659, 660,
661, 662, 663, 664, 666, 667, 669, 671, 672, 675, 676 e 677/2015. Sendo aprovada
por unanimidade. Exceto as indicações n° 665, 668, 670, 673 e 674/2015. Sendo
retiradas pelos autores. Em discussão: Requerimento nº 063/2015 de autoria dos
vereadores Srs Eneias Zanelato Carvalho e Uarlan Fernandes. Em votação: sendo
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negado com voto a favor apenas dos seus autores. Em discussão: Moção nº
037/2015. Em votação: sendo aprovado por unanimidade. Em discussão: Moção nº
038/2015. Em votação: sendo aprovado por unanimidade. Em discussão: Moção nº
039/2015. Em votação: sendo aprovado por unanimidade. Em discussão: Moção nº
040/2015. Em votação: sendo aprovado por unanimidade. Ato contínuo o Sr
Presidente coloca em discussão: Em Primeiro Turno o Projeto de Lei
Complementar n° 019/2015, de autoria do Poder Executivo. Em votação: sendo
aprovado por unanimidade, menos o voto do vereador Sr Eneias Zanelato que se
encontra ausente. Em discussão: Em Primeiro Turno o Projeto de Lei
Complementar n° 020/2015, de autoria do Poder Executivo. Em votação: sendo
aprovado por unanimidade, menos o voto do vereador Sr Eneias Zanelato que se
encontra ausente. Ato contínuo o Sr Presidente convoca Sessão Extraordinária logo
após esta sessão para que sejam votados em Segundo Turno os Projetos a seguir:
Projeto de Lei Complementar n° 019/2015, de autoria do Poder Executivo.
Projeto de Lei Complementar n° 020/2015, de autoria do Poder Executivo. 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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