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Ata nº 055/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 24 (vinte e quatro) dias do mês
de novembro 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 Glesson Borges, 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 (ausente), 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 Diretora Escolar Eliete Zancanela Rissi. 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° 1.583/2015, da
Superintendência de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001738/2015,
encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n° 587/2015, de
autoria do Vereador Uarlan Fernandes, que requer solucionar o problema da cascata
localizada na entrada do bairro Guriri, que tem contribuído para a proliferação de
mosquitos, sendo informado que, de acordo com a Secretária Municipal de Saúde, a
cascata localizada na entrada do bairro Guriri já está desativada desde o mês de
setembro do corrente ano. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
1.584/2015, da Superintendência de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
001739/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n°
560/2015, de autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira, que requer construção de
Unidade de Pronto Atendimento no bairro Guriri, sendo informado que, de acordo
com a Secretária Municipal de Saúde, segue resposta em anexo ao presente
processo através do OF/SEMUS/GAB N° 1299/2015. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.552/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001768/2015, encaminhando a esta Colenda
Casa de Leis resposta da Indicação n° 471/2015, de autoria do Vereador Glesson
Borges, que requer calçamento da Rua Pedro Alves Ribeiro, situada no bairro Guriri,
lado Sul, sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras,
Infraestrutura e Transporte, devido o momento econômico atual merecer extremo
cuidado, tal demanda será considerada no planejamento orçamentário para o
exercício de 2016. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.550/2015, da
Superintendência de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001770/2015,
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encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n° 581/2015, de
autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira, que requer calçamento da Rua Antonio
Cunha Filho (Rua 30), situada no bairro Guriri, lado Sul, 1ª quadra, sendo informado
que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte,
devido o momento econômico atual merecer extremo cuidado, tal demanda será
considerada no planejamento orçamentário para o exercício de 2016. Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.549/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001771/2015, encaminhando a esta Colenda
Casa de Leis resposta da Indicação n° 626/2015, de autoria do Vereador Uarlan
Fernandes, que reitera a Indicação de n° 034/2015, que diz respeito à limpeza e
patrolamento das Ruas do bairro Liberdade, sendo informado que, de acordo com o
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte fará levantamento de
custos para análise e possibilidade de execução. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.548/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001772/2015, encaminhando a esta Colenda
Casa de Leis resposta da Indicação n° 624/2015, de autoria da Vereadora Judite
Ribeiro de Oliveira, que requer patrolamento da Avenida Recôncavo dos Corais e
das Ruas Bosque das Oliveiras e transversal, situadas no bairro Morada do Ribeirão,
sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura
e Transporte, fará levantamento de custos para análise e possibilidade de execução.
Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.547/2015, da Superintendência
de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001773/2015, encaminhando a
esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n° 623/2015, de autoria da
Vereadora Judite Ribeiro de Oliveira, que requer reparo do calçamento do Beco
Santiago, situado na Rua Bolívia, no bairro Vila Nova, sendo informado que, de
acordo com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, fará
levantamento de custos para análise e possibilidade de execução. Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.546/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001774/2015, encaminhando a esta Colenda
Casa de Leis resposta da Indicação n° 622/2015, de autoria do Vereador José
Ferreira, que requer escavação da área de terra situada ao lado da Igreja
Assembléia de Deus, na sede do Distrito de Nestor Gomes, para construção de
Restaurante Popular, sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal
de Obras, Infraestrutura e Transporte será encaminhada uma equipe ao local para
verificação de tal necessidade, bem como levantamento de mão-de-obra, material e
maquinário necessário. Após tal análise, oferecerão uma resposta mais consistente
sobre à presente demanda. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
1.545/2015, da Superintendência de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
001775/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n°
620/2015, de autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira, que requer calçamento da
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Rua 40, situada no bairro Guriri, lado Norte, sendo informado que, de acordo com o
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, devido o momento
econômico atual merecer extremo cuidado, tal demanda será considerada no
planejamento orçamentário para o exercício de 2016. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.544/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001776/2015, encaminhando a esta Colenda
Casa de Leis resposta da Indicação n° 619/2015, de autoria do Vereador Isaias
Rosa de Oliveira, que requer calçamento da Rua Domingos Duarte Santos (Rua 16),
situada no bairro Guriri, lado Norte, sendo informado que, de acordo com o
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, devido o momento
econômico atual merecer extremo cuidado, tal demanda será considerada no
planejamento orçamentário para o exercício de 2016. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.542/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001778/2015, encaminhando a esta Colenda
Casa de Leis resposta da Indicação n° 617/2015, de autoria do Vereador Glesson
Borges, que requer construção de calçada cidadã na Avenida José Tozze, lado
direito (trecho compreendido entre o posto de gasolina e o Pronto Atendimento),
sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura
e Transporte, farão o levantamento de custos para análise e possibilidade de
execução. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.541/2015, da
Superintendência de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001779/2015,
encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n° 603/2015, de
autoria do Vereador José Ferreira, que reitera a Indicação de n° 603/2015, que
requer pavimentação da estrada de acesso à localidade do Aguirre, Distrito de
Nestor Gomes, sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de
Obras, Infraestrutura e Transporte, devido o momento econômico atual merecer
extremo cuidado, tal demanda será considerada no planejamento orçamentário para
o exercício de 2016. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.540/2015,
da Superintendência de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
001780/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n°
594/2015, de autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva, que requer término do
calçamento da Rua Nossa Senhora Aparecida, situada no bairro São Pedro, sendo
informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e
Transporte, será encaminhado uma equipe ao local para verificação de tal
necessidade, bem como levantamento de mão-de-obra, material e maquinário
necessário. Após tal análise, oferecerão uma resposta mais consistente sobre a
presente demanda. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.538/2015, da
Superintendência de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001782/2015,
encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n° 595/2015, de
autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho, que requer que priorize o calçamento
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das Ruas do município onde estão localizadas as igrejas e escolas, sendo informado
que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte,
que a sugestão será levada em consideração. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.537/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001783/2015, encaminhando a esta Colenda
Casa de Leis resposta da Indicação n° 601/2015, de autoria do Vereador Isaias
Rosa de Oliveira, que requer calçamento da Rua Oldemar Farias Santos (Rua 10),
situada no bairro Guriri, lado Sul, 1ª quadra, sendo informado que, de acordo com o
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, devido o momento
econômico atual merecer extremo cuidado, tal demanda será considerada no
planejamento orçamentário para o exercício de 2016. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.536/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001784/2015, encaminhando a esta Colenda
Casa de Leis resposta da Indicação n° 599/2015, de autoria do Vereador Glesson
Borges, que requer construção de calçada cidadã na Avenida João XXIII, lado
esquerdo, trecho compreendido entre o Pronto Atendimento e a 1ª Igreja Assembléia
de Deus, sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras,
Infraestrutura e Transporte, será feito o levantamento de custos para análise e
possibilidade de execução. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
1.529/2015, da Superintendência de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
001790/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta do
Requerimento n° 061/2015, de autoria dos Vereadores Isaias Rosa de Oliveira e
Eneias Zanelato Carvalho, que reitera Requerimento de n° 029/2015, que diz
respeito à reforma do abrigo situado no ponto de ônibus, localizado na Avenida
Governador Eurico Vieira de Resende, no bairro Guriri (nas imediações da cascata),
de acordo com o que determina a Lei n° 656/99, sendo informado que, de acordo
com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, estão verificando
junto a empresa a qual é detentora da concessão pública de transporte coletivo
urbano, no sentido da mesma atender o supracitado pedido. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.697/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001845/2015, encaminhando a esta Colenda
Casa de Leis resposta das Indicações n°s 547, 553, 570, 609 e 635/2015, de autoria
dos Vereadores José Ferreira, Ailton Caffeu, Vilmar Gonçalves de Oliveira, José
Ferreira e Glesson Borges, que requerem instalação da Delegacia especializada de
atendimento à mulher no município de São Mateus; instalação de Posto Policial na
Comunidade Córrego da Areia, Distrito de Nestor Gomes; instalação de Posto
Policial na Comunidade Nativo de Barra Nova; Ronda Policial nas imediações das
escolas, inclusive UFES/CEUNES, IFES, MULTIVIX, FVC, CEDTEC e MASTER e
instalação de destacamento de Polícia Militar entre os bairros Santo Antonio e
Bonsucesso, sendo informado pelo Comandante do 13º BPM, através dos ofícios
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n°s PMES/P-1N n° 1648/2015 e CI/PMES/N° 113/2015, anexo ao presente
processo. PODER LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Lei n° 072/2015, do Poder
Legislativo, que dispõe sobre a prioridade do atendimento nas Unidades de Saúde,
Bancos, Casas Lotéricas e repartições públicas e privadas do município de São
Mateus-ES, à todas as pessoas, com menos de 60 (sessenta) anos e que tenham
sob sua responsabilidade pessoa com necessidade de cuidados especiais, de
autoria do Vereador Glesson Borges. Leitura do Projeto de Lei n° 073/2015, do
Poder Legislativo, que dispõe sobre o recebimento e depósito de sobras de materiais
de construção para doação às pessoas carentes e entidades beneficentes ou
habitacionais do município de São Mateus-ES e dá outras providências, de autoria
do Vereador Glesson Borges. DIVERSOS: Leitura do expediente OFÍCIO/PJCSM/N°
209/2015, protocolizado sob o n° 001864/2015, da Promotoria de Justiça Cível de
São Mateus, encaminhando para ciência e cumprimento, a Notificação
Recomendatória n° 02/2015, estabelecida pela 2ª Promotoria de Justiça Cível, com
atribuição para tratar de toda matéria relativa à saúde, e aos direitos do consumidor,
tendo por objeto regularização/solução do problema no fornecimento e consumo de
água potável no município de São Mateus, de modo a se proteger, a vida, assim
como a saúde, dos usuários dos serviços prestados. PROPOSIÇÕES SUJEITAS À
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Indicações nº 747 e 748/2015 de autoria do vereador
Sr Aquiles Moreira da Silva, que solicita: Patrolamento da Avenida F, situada no
Bairro Bonsucesso II; Reitera a indicação de nº 062/2015, que diz respeito à
conclusão da construção da rede de esgoto no Bairro Colina. Indicação nº 749/2015
de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que solicita: Transformar a
Unidade de Saúde situada no Bairro Guriri em Pronto Atendimento 24 horas.
Indicações nº 750 e 751/2015 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão que
solicita: Reforma e revitalização da Praça Luiz Barbosa, situada no Bairro Cacique;
Perfuração de poço artesiano no Bairro Ayrton Senna. Indicações nº 752 e
753/2015 de autoria do vereador Sr Glesson Borges que solicita: Regularização
fundiária do Bairro Cacique; Regularização fundiária do Bairro Guriri. Indicações nº
754 e 755/2015 de autoria do vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira que solicita:
Instalação de Bicicletário nas escolas da rede pública municipal de São Mateus;
Instalação de lombada eletrônica (40 km/h) na Rodovia Othovarino Duarte Santos
(entre a ponte sobre o rio Mariricu e a cascata situada na entrada de Guriri).
Indicações nº 756 e 757/2015 de autoria do vereador Sr José Ferreira que solicita:
Limpeza das ladeiras de acesso ao Bairro Porto; Substituição das lâmpadas
queimadas dos postes de iluminação pública situados no Bairro Porto. Indicação nº
758/2015 de autoria do vereador Sr Judite Ribeiro de Oliveira que solicita:
Calçamento da área de terra anexa ao campo de futebol situado no Bairro Vila Nova,
bem como instalação de bancos e academia de ginástica ao ar livre. Indicações nº
759 e 760/2015 de autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes que solicita: Instalação
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de placas indicativas e educativas ao longo da orla marítima do balneário Guriri;
Impedir que o tráfego nas ruas de acesso à orla marítima de Guriri seja interrompido
na temporada de verão, exceto no réveillon e carnaval. Indicações nº 761 e
762/2015 de autoria do vereador Sr Valdemar Moraes que solicita: Construção de
represa na localidade de Córrego Grande, situada na Comunidade Nova Vista;
Patrolamento e compactação de barro na estrada que interliga a Comunidade São
Domingos ao Distrito de Itauninhas. Indicações nº 763 e 764/2015 de autoria do
vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira que solicita: Retornar a jornada de trabalho
dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal para 08 (oito) horas diária;
Construção de redutor de velocidade no final da Rua U, situada no Bairro SEAC.
Requerimento nº 068/2015 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que
solicita: Que o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, esclareça porque a
estação de tratamento de esgoto do Bairro Guriri ainda não está em funcionamento.
Moção nº 049/2015 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que
solicita: Voto de Congratulação à ADETUR – Associação para o Desenvolvimento do
Turismo na Ilha de Guriri, pela realização do 3º Festival Gastronômico – Guriri
Sabor, em Guriri. Moção nº 050/2015 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão
que solicita: Voto de Congratulação à Comissão Quilombola do Sapê do Norte, pela
luta pelos direitos dos Quilombolas e a valorização da cultura Afro-descendente.
Moção nº 051/2015 de autoria do vereador Sr Glesson Borges que solicita: Voto de
Congratulação à Sra. Eliete Zancanela Rissi – Diretora do Centro de Educação
Infantil Municipal Morada do Ribeirão, pelos relevantes serviços prestados no
município de São Mateus, na área educacional. Em 1º Turno, o Projeto de Lei
Complementar n° 009/2015, de autoria do Poder Executivo, que Altera a Lei
Complementar n° 074, datada de 03 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o
Plano de Cargos e Carreiras do Magistério Público Municipal de São Mateus,
estabelece normas de enquadramento e diretrizes para a avaliação de desempenho,
institui tabela de vencimento e dá outras providências. Em Turno Único, o Projeto
de Lei n° 038/2015, de autoria do Poder Legislativo, que Dá a atual Rua conhecida
como “A” no bairro Aviação, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo,
a denominação de Rua Alvorada. Em Turno Único, o Projeto de Lei n° 051/2015, de
autoria do Poder Legislativo, que Autoriza o Executivo Municipal, por meio do
SAAE, a fornecer serviço de caminhão sugador para esgotamento sanitário de
fossas sépticas de imóveis localizados em logradouros não servidos por sistema de
coleta. Ato contínuo o Sr Presidente acusou Requerimento protocolizado com o nº
001883/2015 de autoria do Presidente da Comissão de Obras o Sr Eneias Zanelato
Carvalho, e do Relator Sr Uarlan Fernandes, dos Projetos de Lei Complementar nº
023 e 024/2015 do Poder Executivo, solicitando a realização de um Seminário nos
dias 09 e 10 de Dezembro com a presença de Técnicos da Agencia que regula os
serviços públicos de Cachoeiro, para complementar a elaboração de parecer dessa

407

comissão. O Sr Presidente verifica que as datas solicitadas são posteriores ao prazo
determinado no dia, de acordo com o regimento interno que é de 14 dias, assim
coloca em votação junto ao plenário o presente requerimento para que tenha efeitos
legais. Em Votação: Rejeitado com voto contrário de todos os Srs vereadores,
exceto dos autores; Sr Uarlan Fernandes e Sr Eneias Zanelato Carvalho que se
encontra ausente. DO GRANDE EXPEDIENTE: 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 da indignação dos colegas vereadores, que além de vereadores são
país de famílias, e quando um vereador vai para Rádio falar mal dos colegas é
lamentável, acha que não precisam e nem merecem isso, acha isso um ato de
covardia com os colegas, como que um vereador chaga em uma Rádio recebe o
espaço e fala que o vereador Isaias não quis a sessão em Guriri, colocando a
população de Guriri toda contra ele. Fala que quer sim a sessão em Guriri e os
vereadores não são contra a sessão em Guriri, são contra a data da sessão porque
não convêm, a data não procede, porque tem vários projetos importantes para votar
como o PDM orçamento de 2016, o projeto de saneamento básico da cidade que é
relevante para votar, e tem outros projetos não tão grande, mas tão importantes para
serem votados nessa Casa de Leis e não podem tirar essa estrutura daqui para levar
para Guriri, podem fazer essa sessão em Guriri em qualquer data menos agora, e o
Sr Presidente entende isso, o requerimento foi aprovado e continua valendo, mas
não na data que o vereador pediu, não é o vereador quem determina a hora e o
local, quem determina é a diretoria, inclusive o local citado não tem saída de
emergência, então como fazer uma sessão de Câmara em um local impróprio, que
não tem saída de emergência, colocando a população em risco. Fala que a sessão
pode e deve acontecer, mas não no momento em que ele queira. Fala que o
vereador Sr Eneias vai para as ruas e fala que ele conseguiu os poços artesianos,
conseguiu vírgula, porque tem a assinatura dos onze vereadores no requerimento
que foi feito no dia 13, e no dia 16 o Sr Prefeito começou os estudos para
perfuração, desde 16 de outubro, e o vereador fala que foi depois e por causa de
sua manifestação. Acha isso uma falta de respeito com essa Casa de Leis. Fala que
essa casa virou de um só vereador, que o voto dos outros nada vale, que todos os
vereadores estão errados só um é certo. Lembra que conseguiu aprovar Praça,
calçamento, iluminação, semáforos, saneamento básico, CRAS, escolas em Guriri,
então, porque não aprovou uma sessão em Guriri em um dia inapropriado, quer
dizer que deixou de representar Guriri? Fala que não tem medo de cara feia, nem de
ameaça de ninguém, o que tem é respeito pelas pessoas e isso é o que não está
acontecendo por parte de determinado vereador. 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
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presentes, agradece o segundo pacote de calçamento que o Sr Prefeito está
fazendo em sua comunidade, que esta ficando muito bom. Lembra que o Sr Prefeito
esta pagando o precatório de quase um Milhão mensalmente, o que os ex-prefeitos
deixaram de pagar, e agora a justiça determinou e ele esta pagando, um dinheiro
que poderia esta sendo investido em obras no município, e talvez a população nem
saiba, mas tem que saber, nessa crise um milhão de reais sendo retirado é muito
dinheiro. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao
Vereador Sr Glesson Borges, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores,
convidados de honra e demais presentes, fala que São Mateus se encontra em uma
situação difícil, mas quem levou o Brasil a essa situação foi o PT, infelizmente, com
uma má gestão, com a roubalheira em Brasília. Fala que fica pensando o porquê um
ex-presidente ainda manda no país, porque a presidenta não manda nada, o país
está quebrado e ainda falam em re-candidatura. Fala que São Mateus mesmo em
situação difícil esta colocando os carros pipas, vai furar os poços com o dinheiro do
município porque não tem ajuda do governo federal, falam de Colatina, mas lá tem
investimento do governo e da Samarco que na verdade não esta ajudando, esta
cobrindo o prejuízo que causou. Então quando se fala dos poços artesianos e as
pessoas criticam e vão para frente da prefeitura falar de uma coisa que já está
acontecendo para colocar o povo contra, é que tem pessoas que só vê o lado ruim
das coisas, que quanto mais miséria melhor para eles. Fala que São Mateus tomou
outro rumo, lembra que chegou há vinte e sete anos, e não esta criticando prefeito
nenhum, mas São Mateus cresceu na administração do prefeito Amadeu Boroto,
veio um hospital de outra categoria para São Mateus, veio varias empresas se
instalar em São Mateus, veio a entrega das casas, do minha casa minha vida que é
um programa do governo federal, mas quem deu o terreno foi o município. Fala que
não é só São Mateus que esta em situação difícil. Afirma que o PT conseguiu
quebrar o país levou os municípios à falência e ainda vem falar de dignidade. Fala
que não vê ninguém indo para cadeia enquanto tem pessoas morrendo nos
hospitais, idosos sofrendo, morrendo sem poder pagar uma cirurgia. Lembra que
ano que vem tem as olimpíadas 2016, mas para que? Em um país que não tem
saúde, escola, moradia, educação, mas para fazer bonito vão fazer, concorda que
tem que ter esporte, mas quando tiver condições de investir, cita o estádio de futebol
que fizeram no estado do Amazonas que nem time de futebol profissional tem, ta lá
um elefante branco, um milhão e meio perdido, porque não investiram na educação,
na saúde do povo. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra
ao Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, que após saudar todos da Mesa Diretora,
Vereadores, convidados de honra e demais presentes, fala que esteve com o Sr
presidente, à convite da secretária de Ação Social, na faculdade Vale do Cricaré
onde estavam presentes a primeira dama junto a varias pessoas do programa Viva
Mulher e o programa Viva Jovem, onde foram entregues vários certificados, diz que
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muitas das mais de 600 mulheres que receberam seus certificados no Viva Mulher já
tem seu próprio negocio, e o programa Viva Jovem que é iniciativa do Governo
municipal vai atender mais de 300 jovens, junto ao Senai, com cursos
profissionalizantes, então parabeniza o prefeito pelo bom desempenho no município.
fala sobre o que a colega vereadora Sra Judite Ribeiro de Oliveira questionou,
porque é tão fácil criticar as pessoas, mas queria ver essas pessoas aqui e serem
criticadas, já falou que as pessoas só vêem aqui quando tem interesse em projeto ou
para criticar, até pré-candidato já criticou a fala dos vereadores, espera que se eles
se elegerem não sejam criticados, fala que estão passivos de erros também, espera
que venham sempre nas sessões para poderem ver e depois falar, acha que a
platéia tem que respeitar quem esta aqui, assim como respeitam as pessoas. Pede
desculpa a alguns vereadores porque na ultima sessão fez a proposta para formar
uma comissão, e não convidou todos para reunião, sabe que alguns têm outros
compromissos, e também não teria a necessidade dos onze vereadores presente.
Fala que foi uma boa conversa, não discutiram números, não foi o esperado, mas
tem certeza que na próxima reunião chegaram a um denominador comum para as
partes. Lembra que muitos funcionários ainda tinham saldo no big card, e o Felipe
recebeu uma minuta informando que quem tem vai receber, acredita que a
presidente do sindicato vai passar essa informação com detalhes na assembléia do
dia cinco. Relata sobre a audiência pública, que às vezes não gosta de participar,
porque dependendo do tema, aparece tanto profissional da área que só vão criticar,
falam que fazem, mas ninguém chega com um projeto para entregar a quem faz a
audiência pública, nessa ultima agora, o promotor de justiça não teve o mínimo de
respeito com a câmara municipal de São Mateus, formaram uma mesa e depois que
começaram a falar, o Deputado Freitas falou que os vereadores estavam presentes,
ai sim ele convidou o presidente para sentar-se a mesa. Fala que se estivesse só ele
não iria, porque achou uma falta de respeito e são autoridades do município há
quatro anos, então merecem respeito perante uma audiência pública. E sobre a
ajuda ao município, com os carros pipas como em outros municípios, qualquer ajuda
é bem vinda, tanto dos empresários como das pessoas que ajudam o próximo
liberando suas fontes. Fala que situação hoje é critica e não é só aqui, tem trinta
municípios no Espírito Santo que esta com problema de água. Lembra do mês de
novembro azul e fala que os homens não podem ter vergonha de se prevenir. Fala
que tudo que os vereadores fazem na câmara é para o bem da população de São
Mateus, jamais vão fazer nada contra o povo. 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
o ticket o qual foi discutido semana passada, e hoje junto ao vereador Sr Aquiles e a
Sra Judite participou da reunião para tentar negociar valores, mas não conseguiram
chegar ao ponto de ajudar os servidores, fizeram tudo que podiam para ajudar, mas
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no momento, disseram que o município está em crise, e é o país inteiro que está
assim, mas vão receber uma contra proposta da assembléia dos servidores para
tentar resolver, porque tem pessoas que realmente precisam do ticket para
sobreviver. Fala que no dia da audiência pública ficou muito chateado porque só
ouviu besteiras, pessoas pensando que só o empresário Daniel está distribuindo
água, lembra que a prefeitura também colocou cinco carros à disposição, na verdade
iria contratar quinze carros, mas não achou. Fala que também ficou chateado porque
nessa audiência pública convidaram todo mundo menos o presidente da câmara,
lembrando que todos os projetos passam por essa casa, achou uma falta de respeito
da justiça que não convocou o presidente para se unir a mesa, convidou pessoas
que não sabe nem o que é água salgada, o que é brigar por água. Diz que primeiro
falaram sobre quando obrigaram a fechar as bombas de água, depois o juiz obrigou
a abrir menos para utilizar para beber, então porque não exigiram também os carros
pipas, quer dizer que os pobres que não podem comprar água, iam beber água
salgada, porque nem para cozinhar serve. Fala que só tem a agradece à todos que
estão contribuindo doando água, não só os carros pipas da prefeitura, não só o
Daniel da água Açaí, mas também os donos de cacimba e nascentes que abriram
suas portas para ajudar as pessoas. Fala que hoje mesmo comprou uma bomba e
doou para a comunidade, porque o que promete cumpre. Então fala que o pequeno
tem que ser ajudado, não precisa de permissão, tem que meter a cara e fazer, assim
como Linhares fez, porque quem está sentindo é o povo não é quem está sentado
em vitória não. 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, fala que hoje veio de azul em
homenagem ao novembro azul dos homens que também precisam se cuidar e
prevenir. Fala sobre a reunião em que participou junto aos colegas vereadores José
Ferreira, Aquiles Moreira da Silva e a comissão, sobre o ticket alimentação dos
servidores, que com muita discussão e dialogo junto a presidente do sindicato
Jaciara e mais dois funcionários, sabem que a crise existe e o prefeito baixou o
decreto dizendo que era por seis meses, então com muita conversa marcaram para
tentar resolver em janeiro, ouve varias propostas de porcentagem mas não
chagaram em nenhuma conclusão concreta para decidir valores nesse momento,
convida os colegas vereadores para que participem dessa demanda em janeiro. Faz
um questionamento sobre a última sessão, porque ficou muito triste em saber, que
quando defendeu os servidores na ultima sessão porque também é uma servidora,
teve uma professora que ficou do plenário lhe chamando de analfabeta e que todos
os vereadores eram analfabetos e burros, só o vereador Eneias que é educado que
sabe falar bonito, mas ela como professora, uma mulher estudada, uma mulher da
sociedade, ela é anti-ética, e não sabe o que ela estava fazendo aqui nessa casa
onde só tem analfabetos, porque nunca há viu aqui, pela primeira vez só veio
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interessada, porque ela não vem para acompanhar o trabalho dos analfabetos que
aprovam projetos para beneficiar o município, ficou muito chateada, o nome dela é
Rose, sobrinha do ex prefeito Rui Baromeu, e tem testemunhas que ouviram ela
falando, ela e a irmã. Fala que ficou muito triste por ela como educadora do
município vir a essa casa debochar dos vereadores, aqui tem pai e mães de famílias,
descentes e honestos, fala que aqui não tem ninguém analfabeto não, pode até ser
analfabeta, mas é uma mulher honrada, primeiramente por Deus, pela sua família e
por 903 votos que lhe coloraram na câmara, trabalha, vive as suas próprias custas,
mantém a sua família, é viúva há quinze anos, mas nunca passou na porta de
ninguém pedindo nada, pede desculpas pelo nervoso e agradece a atenção. 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, expõe que veio à tribuna para falar ao
vereador Sr Eneias e cita o nome porque gosta de dar o direito de resposta e não é
covarde, quer saber por que toda véspera de eleições ele enche o plenário para
enrolar as pessoas que estão cansadas de serem enganadas, mas vão continuar
sendo enganadas. Aborda que o vereador chega nessa casa massacra os
vereadores, massacra o prefeito, os secretários, mas não fala do partido dele, o PT,
não fala do Senador que está preso, não fala do filho do ex-presidente que
enriqueceu sem trabalhar, isso ele não prega, mas fica dando um de demagogo
pedindo para abaixar os salários dos outros, acha isso imoral, fala que o que o
sindicato precisa fazer, é entrar na justiça para reivindicar os seus direitos
adquiridos. Diz que o que tem conseguiu foi com o seu próprio trabalho assim como
os outros vereadores. fala que depois de tantas criticas e também se sentiu ofendido
por algumas pessoas que estavam no plenário, fala principalmente para essa
sobrinha de Rui Baromeu e pede que se ela não estiver presente e alguém à
conhecer, que passe o recado, que pode até ser analfabeto, mas o que têm hoje
conseguiu trabalhando, não foi dando calote ou roubando de ninguém não,
trabalhou, chegou em São Mateus e foi vender picolé, já vendeu frango em frente o
mercado municipal, já cansou de falar isso e não tem vergonha, fala que agora quer
ver qual a pessoa que diz que ele deu calote em alguém ou deixou de pagar um
aluguel ou uma conta de água ou uma conta de energia da casa de alguém, porque
conhece muito bem ela e sabe que ela andou dando uns calotes na praça aqui em
São Mateus, o que tem para falar, fala, não manda recado. Lembra da sua fala sobre
os funcionários públicos que não gostam de trabalhar, e não mentiu, porque tem
funcionários que só trabalha duas vezes na semana e acha isso uma falta de
respeito com a população de São Mateus, ele ganha é para trabalhar trinta dias no
mês, não é dois dias por semana não. Fala que se fosse o prefeito voltaria o horário
de trabalho para oito horas por dia, porque o município parou, precisa trabalhar oito
horas por dia, e essas pessoas que não gostam de trabalhar tem que aposentar, e
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não falou que são todos os funcionários públicos, falou que tem e conhece alguns.
fala que depois de tantas criticas e também se sentiu ofendido por algumas pessoas
que estavam no plenário, fala principalmente para essa sobrinha de Rui Baromeu e
pede que se ela não estiver presente e alguém à conhecer, que passe o recado, que
pode até ser analfabeto, mas o que têm hoje conseguiu trabalhando, não foi dando
calote ou roubando de ninguém não, trabalhou, chegou em São Mateus e foi vender
picolé, já vendeu frango em frente o mercado municipal, já cansou de falar isso e
não tem vergonha, fala que agora quer ver qual a pessoa que diz que ele deu calote
em alguém ou deixou de pagar um aluguel ou uma conta de água ou uma conta de
energia da casa de alguém, porque conhece muito bem ela e sabe que ela andou
dando uns calotes na praça aqui em São Mateus, o que tem para falar, fala, não
manda recado. Lembra da sua fala sobre os funcionários públicos que não gostam
de trabalhar, e não mentiu, porque tem funcionários que só trabalha duas vezes na
semana e acha isso uma falta de respeito com a população de São Mateus, ele
ganha é para trabalhar trinta dias no mês, não é dois dias por semana não. Fala que
se fosse o prefeito voltaria o horário de trabalho para oito horas por dia, porque o
município parou, precisa trabalhar oito horas por dia, e essas pessoas que não
gostam de trabalhar tem que aposentar, e não falou que são todos os funcionários
públicos, falou que tem e conhece alguns. ORDEM DO DIA: Ato contínuo o Sr
Presidente colocou em discussão e votação as Indicações nºs 747, 748, 750, 751,
752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762 e 764/2015. Sendo todas
aprovadas por unanimidade dos presentes. Indicação n° 749/2015 de autoria do
vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, prejudicada por ausência do autor. Em
discussão: Indicação n°763/2015 de autoria do vereador Sr Vilmar Gonçalves de
Oliveira. Em votação: negada, com voto contrário dos vereadores Srs Valdemar
Moraes, Judite Ribeiro de Oliveira, Glesson Borges, Uarlan Fernandes, Aquiles
Moreira da Silva, Ailton Caffeu e abstenção do vereador Sr José Ferreira.
Requerimento nº 068/2015 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho,
prejudicado por ausência do autor. Moção nº 049/2015 de autoria do vereador Sr
Eneias Zanelato Carvalho, prejudicado por ausência do autor. Em discussão:
Moção nº 050/2015. Em votação: aprovada por unanimidade dos presentes. Em
discussão: Moção nº 051/2015. Em votação: aprovada por unanimidade dos
presentes. Em discussão: Em 1º Turno, o Projeto de Lei Complementar n°
009/2015, de autoria do Poder Executivo. Em votação: aprovado por unanimidade
dos presentes. Em discussão: Em Turno Único, o Projeto de Lei n° 038/2015, de
autoria do Poder Legislativo. Em votação: aprovado por unanimidade dos
presentes. Projeto de Lei n° 051/2015, de autoria do Poder Legislativo, de autoria
do vereador Sr Eneias Zanelato, prejudicado pela ausência do autor. Ato contínuo o
Sr Presidente convoca Sessão Extraordinária logo após esta sessão para que seja
votado em Segundo Turno o Projeto de Lei Complementar n° 009/2015, de autoria
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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.

GILDEVALDO ESTEVÃO BISPO
Presidente

AQUILES MOREIRA DA SILVA
1º Secretário

UARLAN FERNANDES
Vice-Presidente

GLESSON BORGES
2º Secretário

