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Ata nº 050/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 27 (vinte e sete) 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
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 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: o Sr Giovani Andrelino, o Sr Lauro Santos e o servidor público
mais conhecido como Russo. 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° 1.136/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001373/2015, encaminhando a esta Colenda
Casa de Leis o Projeto de Lei Complementar n° 018/2015. Leitura do Projeto de Lei
Complementar n° 018/2015, de autoria do Poder Executivo, que Altera o Anexo V
da Lei Complementar n° 75, datada de 03 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o
Plano de Cargos e Carreiras dos profissionais do Fundo Municipal de Saúde,
estabelece normas de enquadramento e diretrizes para a avaliação de desempenho,
institui tabela de vencimento e dá outras providências. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.384/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001593/2015, que encaminha a esta
Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação n° 539/2015, de autoria do Vereador
Eneias Zanelato Carvalho, em que requer colocar em funcionamento os
computadores das Escolas das Comunidades: Dilô Barbosa, Córrego do Chiado,
Nova Vista e São Jorge, sendo encaminhado informações, apensa ao processo,
referentes
à
Indicação
mencionada.
Leitura
do
expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.385/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001594/2015, que encaminha a esta
Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação n° 576/2015, de autoria do Vereador
Eneias Zanelato Carvalho, em que requer retorne com o desfile cívico de Sete de
Setembro, unindo todas as Escolas da cidade e do campo, sendo encaminhado
informações, apensa ao processo, referente à Indicação mencionada. Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.379/2015, da Superintendente de Controle
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Governamental, protocolizado sob o n° 001595/2015, que encaminha a esta
Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação n° 510/2015, de autoria do Vereador
Isaias Rosa de Oliveira, em que requer implantação de ponto eletrônico nas Escolas
e Unidades de Saúde do município, sendo informado que de acordo com o
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, a referida Indicação
pleiteada foi protocolizada e tramitará no intuito de atender satisfatória e
tempestivamente. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.383/2015, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001596/2015,
que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação n° 509/2015, de
autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira, em que requer a construção de quadra
poliesportiva coberta na Escola Municipal Ensino Fundamental Ouro Negro,
localizada no bairro Guriri, sendo informado que por solicitação do Secretário
Municipal de Educação, para atendimento a referida Indicação se faz necessária à
abertura do Plano de Ações Articuladas – PAR, onde será solicitada a adesão.
Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.388/2015, da Superintendente
de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001597/2015, que encaminha a
esta Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação n° 486/2015, de autoria do
Vereador Eneias Zanelato Carvalho, em que requer sinalização com pintura de
faixas de pedestre na pista lateral da BR 101 e na Rua Aulo Gélio de Oliveira Neves,
nas proximidades do CEIM Santo Antonio, sendo informado que de acordo com o
Secretário Municipal de Defesa Social, foi encaminhado Ofício para a empresa ECO
101, comunicando tal Indicação, pois a mesma é responsável pela prestação de
serviço em torno da BR 101. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
1.387/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
001598/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta ao
Requerimento n° 054/2015, de autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho, em
que requer revitalização do Sítio Histórico Porto de São Mateus, de acordo com os
recursos disponíveis na Lei n° 1.428/2015 – que “Estima a Receita e Fixa a Despesa
do município de São Mateus para o exercício financeiro de 2015, sendo informado
que de acordo com a Secretária Municipal de Cultura, no momento não será
possível o atendimento, em virtude da crise econômica que atinge nosso país e por
conseqüência os municípios. Informando, ainda, que estão aguardando a
normalização de tal situação para que possam prosseguir com a realização do
referido Requerimento. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
1.423/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
001633/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta as Indicações
n°s 634/2015, que requer regularização fundiária do bairro Pedra D‟Água; 633/2015,
que requer regularização fundiária do bairro Colina; 616/2015 que requer
regularização fundiária do bairro São Miguel; e 616/2015 que requer regularização
fundiária do bairro Aroeira, todas de autoria do Vereador Gildevaldo Estevão Bispo,
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sendo encaminhada cópia da Lei n° 924/2010, a qual Institui Zonas Especiais de
Interesse Social – ZEIS e informado que a regularização fundiária dos bairros
indicados faz parte do Projeto de governo da atual Gestão Municipal e ocorrerá de
forma gradativa. Leitura do expediente OF/SEMUS/GAB N° 1183/2015, da
Secretária Municipal de Saúde, protocolizado sob o n° 001644/2015, que encaminha
a esta Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação n° 554/2015, de autoria do
Vereador Eneias Zanelato Carvalho, em que requer estender o Programa de Saúde
Bucal às Escolas das Comunidades: Nova Vista, Dilô Barbosa, São Jorge e Córrego
do Chiado, sendo informado pela Secretária Municipal de Saúde, que estão
impossibilitados, neste momento, de atender a solicitação de forma integral. No
entanto, será agendada a 1ª etapa do Programa composta por palestras, distribuição
de kits e escovação supervisionada, nas Comunidades Nova Vista, São Jorge e
Córrego do Chiado. Sendo que no Dilô Barbosa esta etapa já foi iniciada em 23 de
setembro do corrente ano. Leitura do expediente OF/SEMUS/GAB/N° 1259/2015, da
Secretária Municipal de Saúde, protocolizado sob o n° 001643/2015, que encaminha
a esta Colenda Casa de Leis Convite Encerramento do Movimento Outubro Rosa
que acontecerá no dia 29 de outubro, a partir das 17h, na Unidade de Saúde do Km
41, Nestor Gomes. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.471/2015, da
Controla Geral, protocolizado sob o n° 001650/2015, que encaminha a esta Colenda
Casa de Leis, resposta ao Requerimento n° 060/2015, de autoria do Vereador
Aquiles Moreira da Silva, que requer que envie a esta Casa de Leis cópia do ato que
regulamenta a Lei n° 1.160/2012, que “Dispõe sobre a presença obrigatória de
profissional treinando em primeiros socorros nos eventos realizados no município de
São Mateus – Estado do Espírito Santo e dá outras providências”, sendo informado
que segue cópia da supracitada Lei apensa ao processo. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.473/2015, da Controladora Geral, protocolizado sob o
n° 001651/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação
n° 650/2015, de autoria do Vereador Gildevaldo Estevão, em que requer
regularização fundiária do bairro Colina, sendo encaminhada cópia da Lei n°
924/2010, a qual Institui Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS e informado
que a regularização fundiária do bairro indicado faz parte do Projeto de governo da
atual Gestão Municipal e ocorrerá de forma gradativa. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.414/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001601/2015, encaminhando a esta Colenda
Casa de Leis o Projeto de Lei n° 048/2015. Leitura do Projeto de Lei n° 048/2015,
de autoria do Poder Executivo, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do município
de São Mateus para o exercício financeiro de 2016. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.453/2015, da Controladora Geral, protocolizado sob o
n° 001641/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis os Projetos de Lei
Complementar n° 022 e 023/2015. Leitura do Projeto de Lei Complementar n°
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022/2015, de autoria do Poder Executivo, que Autoriza o Poder Executivo, através
do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a outorgar concessão do serviço
público de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município e dá outras
providências. Leitura do Projeto de Lei Complementar n° 023/2015, de autoria do
Poder Executivo, que Dispõe sobre a criação da Agência Reguladora de serviços
públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de São
Mateus-ES e dá outras providências. PODER LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de
Lei n° 055/2015, do Poder Legislativo, que „Dá a atual Rua conhecida como da
ESCELSA, situada no Bairro Boa Vista, a denominação de Rua da ESCELSA, de
autoria do Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira. Proposições sujeitas à
discussão e votação: Indicação nº 678/2015 de autoria do vereador Sr Ailton
Caffeu, que solicita; Disponibilização de combustível para funcionamento das
máquinas (patrol e retroescavadeira) que se encontram à disposição dos pequenos
produtores rurais da região dos quilômetros. Indicações nº 679 e 680/2015 de
autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, que solicita; Patrolamento das ruas
situadas na Comunidade Palmitinho II; Sinalização do redutor de velocidade, bem
como pintura de faixas de pedestre na Avenida Maria Elisa rios, situada no Bairro
Bonsucesso I. Indicações nº 681 e 682/2015 de autoria do vereador Sr Eneias
Zanelato Carvalho, que solicita; Reduza em 50% (cinquenta por cento) o salário do
Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e dos Servidores de Cargos
Comissionados com salários superiores à R$2000,00 (dois mil reais), para manter o
tíquete alimentação dos servidores; Que o Exmo. Presidente da Câmara Municipal
de São Mateus providencie: reduza os salários dos vereadores em 50% (cinquenta
por cento), e devolva à prefeitura, para manter o tíquete alimentação dos servidores.
Indicações nº 683 e 684/2015 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão, que
solicita; Manutenção e reparo dos brinquedos e aparelhos de ginástica localizados
no Centro de Vivência “Amélia Boroto”; Construção de redutor de velocidade na Rua
Liberdade, no Bairro Ideal (na ladeira de acesso ao Bairro Sernamby, nas
proximidades da residência de nº 360). Indicações nº 685 e 686/2015 de autoria do
vereador Sr Glesson Borges, que solicita; Instalação de subestação de energia
elétrica no Bairro Guriri; Construção de redutor de velocidade e sinalização de
trânsito pertinente na Avenida Dom José Dalvit, no Bairro Santo Antonio (nas
proximidades da Farmácia Dois Amigos). Indicações nº 687 e 688/2015 de autoria
do vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira, que solicita; Construção de calçada cidadã
em torno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Aviação, situada no Bairro
Aviação; Abertura da Avenida Oceano Atlântico, lado sul, no Bairro Guriri (trecho
compreendido entre a Arena „Ao mar‟ e a localidade de Bosque da Praia).
Indicações nº 689 e 690/2015 de autoria do vereador Sr José Ferreira, que solicita;
Reitera a indicação de nº 071/2015, que diz respeito ao término da substituição das
lâmpadas queimadas dos postes de iluminação pública, no Assentamento Córrego
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da Areia; Patrolamento das estradas vicinais da Comunidade Córrego Seco, Distrito
de Nestor Gomes. Indicações nº 691 e 692/2015 de autoria do vereador Sr Judite
Ribeiro de Oliveira, que solicita; Calçamento da Rua Osvaldo Cruz, situada no Bairro
Colina; Reforma do prédio da Biblioteca „Clementino Rocha‟, onde funcionava o
CEIM Carmelina Rios. Indicações nº 693 e 694/2015 de autoria do vereador Sr
Uarlan Fernandes, que solicita; Instalação de Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS) no Bairro Liberdade; Criação ou extensão de linha de ônibus com
destino à Guriri, com horário fixo, preferencialmente de hora em hora, que perfaça o
itinerário do centro da cidade ao Balneário de Guriri, via bairros: Ideal, Lago dos
Cisnes, INOCOOP, Aviação e Loteamentos Buritis, Jacuí e Golden Garden e viceversa. Indicação nº 695/2015 de autoria do vereador Sr Valdemar Moraes, que
solicita; Disponibilização de retroescavadeira ou poclain para atender os pequenos
produtores rurais da Comunidade Santa Lúcia; Indicações nº 696 e 697/2015 de
autoria do vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, que solicita; Sinalização dos
redutores de velocidade situados na Avenida Raimundo Guilherme Sobrinho.
Patrolamento e aterro das ruas, não pavimentadas, do Bairro SEAC. Moção nº
041/2015 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita; Voto de
Congratulação à família do saudoso Sr. Lauro Santos, em razão da comemoração
do “Dia do Poeta”. Moção nº 042/2015 de autoria do vereador Sr Gildevaldo
Estevão, que solicita; Voto de Congratulação ao Senhor Giovani Andrelino, pelos 15
anos de Militância no Movimento Sindical. Em Primeiro Turno, com emenda, o
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”. Ato
contínuo o Sr presidente coloca em votação para ser incluído na ordem do dia e para
ser votado o Projeto de Lei Complementar 014/2015. Sendo aprovado pelos
demais Sr vereadores. DA SEGUNDA PARTE DO PEQUENO EXPEDIENTE: A
seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Servidor público
Sr Russo, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de
honra e demais presentes, fala sobre o ticket alimentação do servidor, o qual achou
uma falta de respeito ser retirado sem ser avisado e sem explicações. Fala sobre o
Saae que está defasado, mas tem o ticket maior que o do servidor, admira o Diretor
do Saae por isso, mas porque o prefeito não pensou primeiro em diminuir o ticket do
Saae para depois retirar o do servidor. Acha que tem condições de todos receberem
o ticket de alimentação desde que seja feito uma revisão na folha de pagamento.
Lembra da indicação do vereador Eneias para diminuir o salário dos vereadores,
mas é contra, acha que o vereador deve ganhar bem, porque se o povo se
conscientizasse que o vereador é um fiscalizador do executivo aí sim ele poderia
ganhar um salário mínimo, mas o povo só quer saber de pedir e pedir ao vereador,
fala que o povo só vem há câmara em beneficio próprio se não for não vem. Fala
que com todo respeito achou um erro a aprovação do benefício de comissão por
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produtividade para os procuradores da prefeitura, para os fiscais de obras, para os
engenheiros, para os projetistas e para os médicos. Fala que acha fácil resolver a
situação do ticket cortando essa produtividade porque essas pessoas triplicaram ou
mais seus salários com esse beneficio, então acha que era só avisar as pessoas que
será cortado a produtividade para pagar o ticket do servidor, porque está chegando o
final do ano, o ano de política, a crise está terrível, mas fizeram isso sem explicação
sem nada. Ato contínuo o vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira solicita aparte, fala
sobre a reclamação de que não foram informados, mas hoje teve a informação que o
Felipe secretário da administração se encontrou com o sindicato e abriu as contas
da prefeitura e explicou o motivo da retirada do ticket, então a informação que teve
foi essa, se procede ou não, não sabe. Ato contínuo o Sr Russo fala que sim, teve,
mas não foi justificada, porque se for por não ter dinheiro tem de onde tirar, então
pede aos Srs vereadores que façam uma comissão e vejam com o Sr prefeito o que
esta acontecendo, porque não tiveram aumento de salário, não teve negociação,
está sendo uma perda total para os servidores. 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, pede
aos presentes um minuto de silêncio pelo falecimento de uma funcionária dessa
casa de Leis que prestava serviços no AMA de São Mateus. 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 que em relação ao ticket e a indicação
do colega vereador para reduzir os salários em 50%, acha que todos os presentes
são inteligentes e vão entender que não adianta a redução porque não vai cobrir o
valor para pagar o ticket, fala que o vereador só fez essa indicação para aparecer,
se ele está preocupado mesmo porque ele não tira do salário dele da Petrobras, fala
que ele não dá um centavo a nenhum cidadão igual aos outros que fazem. Fala que
não gosta de fazer isso, mas tem que falar, concorda com o que o Russo falou e tem
que ser pago o ticket aos servidores, não gosta de demagogia, mas ouviu de uma
pessoa na rua que alguém do sindicato falou que os vereadores votaram contra para
prejudicar os servidores e não veio nada para câmara nenhum projeto para ser
votado. Essa retirada do ticket foi o prefeito que fez por decreto, e o sindicato sabe
que se entrar na justiça derruba esse decreto, então porque não entra? Acha que
estão fazendo vocês de bobos, fazendo política. Fala que não queria falar isso, mas
está sendo obrigado a falar. Ato contínuo, o Sr Presidente suspendeu a sessão por
tempo indeterminado para manter a ordem no Plenário. A seguir o Sr Presidente
reiniciou a sessão e determinou a verificação do Quorum Legal, sendo verificada a
presença de todos os Srs Vereadores, concedeu a palavra novamente ao vereador
Sr José Ferreira, que continuou falando que não adianta a redução dos salários
porque mesmo reduzindo não daria 200 mil, que não cobre 850 mil, e isso teria que
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ser feito através de um projeto de Lei não por indicação, depois vão ver que isso que
estão falando não é verdade. 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 o
Plenário está bonito e que bom seria se fosse sempre assim. Agradece a equipe da
unidade de saúde do Bairro Vila nova que hoje estão realizando o evento do outubro
rosa, porque todos sabem a importante de um exame preventivo, uma mamografia
para as mulheres, infelizmente não está sendo feito com recursos do município
devido à crise, por isso parabeniza a equipe completa, a coordenadora, os
enfermeiros, médicos, agentes de saúde, porque juntos e reunidos estão realizando
esse evento. Agradece também ao secretário de Obras que atendeu ao pedido
emergencial de limpeza que estava uma vergonha, e ao Rodrigo da RT que também
compartilhou desse momento. Fala que sobre o ticket, também foi surpreendida
assim como foi com todos, porque também é funcionaria pública e ficou triste
quando soube da situação. Relata que em momento nenhum passou nada pela
câmara, para suspender esse ticket, foi um decreto, não foi um projeto e se vier vota
contra porque hoje é vereadora, mas amanhã pode não ser. Concorda com a fala do
Russo porque ninguém foi avisado, tem pessoas que ganha pouquinho, tem
empréstimos para pagar, e esse ticket á a cesta básica do mês, e agora tem gente
passando necessidade. Fala que cabe aos vereadores convidarem o Sr prefeito para
que ele explique a situação e porque foi de tal maneira sem aviso prévio. Fala que
não vai falar sobre a água porque acha que todo mundo já está cansado de toda
terça ouvir reclamações sobre a água, agora só quer saber de soluções. 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 os dois anos que foi presidente dessa casa de
leis em 2013, 2014 o sindicato sempre foi respeitado e toda vez que pediu a palavra
sempre foi concedida, em primeiro lugar por educação que temos que ter, e acha
que o servidor tem que lutar pelos seus direitos sim. Quando ouviu a fala da Jaciara
dizendo que o ticket foi retirado ficou indignado, pegou todo mundo de surpresa,
nenhum vereador ficou feliz com isso, ficaram aborrecidos e quando falou que
buscou informação se a informação é falsa ou verdadeira, veio do secretário de
administração foi ele quem falou, e não tem problemas em ganhar vaias e nem se
incomoda, político tem que ganhar vaias e aplausos, agora se é mentira, é dele não
sua. Acha uma covardia a retirada do ticket, e os vereadores a partir de agora tem
que sentar com o prefeito com o secretário e perguntar, porque retirou o ticket?
Saber o real motivo se há legalidade ou não, e fala que estão aqui a disposição do
povo para trabalhar discutir lutar, mas com verdade porque o que saiu nas redes
sociais achou uma covardia, colocaram a população contra os vereadores e até
agora ninguém discutiu nada com a câmara, então se coloca a disposição. A seguir
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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, relata que veio de gravata rosa em
homenagem ao outubro rosa que é uma campanha de muitos anos para
conscientizar as mulheres da necessidade de fazer os exames preventivos para
combater o câncer de mama que detectado há tempo podem obter a cura, então é
super importante e está engajado nessa campanha. Fala que recebeu uma ligação
de um colega idoso falando que estava super satisfeito por que conseguiu a
carteirinha de idoso fornecido pela São Gabriel para passar na roleta e sentar com
dignidade no ônibus coletivo. Lembra que esse projeto foi iniciado nessa câmara
com audiência pública, a semente foi plantada e hoje os idosos estão super
satisfeitos mostrando que era possível ter sido feito em 2013, mas o tempo vai
mostrando e revelando a verdade. Fala que protocolou um projeto porque o estatuto
do idoso fala que o idoso é aquele a partir de 60 anos só que para gratuidade pela
lei federal é 65 anos, mas a lei diz que o município pode fazer uma lei para garantir a
gratuidade a partir de 60 anos, e apresentou esse projeto que vai ser discutido e
votado nessa casa. Fala sobre o ticket de alimentação, que realmente tem
conversado com os colegas da câmara e todos falaram que se o projeto vier
ninguém vai tirar o ticket de ninguém. Lembra que essa medida de retirar o ticket foi
do prefeito porque ele sabia que na câmara não passaria o projeto, então fez por
decreto. Que considera inclusive ilegal porque se existe uma lei que garante o ticket,
como ele pode suspender? Fala que sabe que a receita do município caiu, mas
quando o secretário de administração foi dar explicações e foi pedido que abrisse as
contas, a folha de pagamento, não abriram, e já pediu outras vezes e é um segredo,
mas sabe que foram criados cargos de super salários para superintendência,
criaram as comissões para os médicos, para os procuradores, e ainda tem os cargos
comissionados que agente sabe que um monte de fantasma, mas é difícil provar que
um fantasma existe e para fazer uma denuncia tem que provar. Fala que quando o
prefeito tomou a medida de cortar o ticket, dos pequenos é fácil quer ver ele cortar
dos grandes, ele poderia ter tomado outras medidas, como cortar os fantasmas,
reduzir a produtividade, reduzir os cargos comissionados, as gratificações, e isso ele
não fez. Achou uma covardia do prefeito, e ele deveria como outros prefeitos dar o
exemplo e cortar o dele mesmo. Então está fazendo uma indicação hoje para
redução dos salários inclusive dos vereadores, e está sendo coerente porque como
vai pedir para reduzir o salário do prefeito e o seu não, e está disposto a dar sua
parcela de contribuição porque em uma crise todos tem que contribuir, fala que
nesse momento os vereadores têm que dar o exemplo, deixa claro que tem que
cobrar sim uma posição do prefeito, e outro gasto recente, foi o aluguel de um novo
prédio que inclusive é do coordenador da campanha dele, não sabe quanto é o
aluguel, mas é um prédio chique, pouca coisa não é. Fala que se for para reduzir
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teria que dar exemplo, começar cortar os fornecedores, reduzir a propagada, se é
para cortar, têm varias idéias para reduzir custos, a primeira medida não é cortar o
ticket. Fala que o servidor é quem presta os serviços é quem executa, imaginem o
que vai acontecer nessa cidade tratando o servidor dessa forma, desestimulando,
hoje o servidor já gasta porque tem que levar água e café para o serviço porque não
tem, acha isso um absurdo, pior do que isso tem que levar papel higiênico. As
pessoas vão aos postos de saúde e não tem material para atendimento. Sugere ao
sindicato questionar na justiça, porque tem que questionar sim, porque é ilegal.
Conclui falando que esse movimento tem que continuar. 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, agradece ao secretário de obras pelo atendimento à sua
comunidade. Fala que sobre o ticket há um ano quando o presidente dessa casa de
leis era Isaias a presidenta do sindicato sempre convidava os vereadores para
participarem de reuniões reivindicando os direitos dos servidores, mas o Sr Felipe
falou que ouve a reunião passou a tabela, e o sindicato quando tem uma reunião
com o governo, marca reunião com a categoria para informar o que aconteceu, o
resultado, então por isso todos foram pegos de surpresa com o decreto, se viesse
projeto do executivo para tirar beneficio dos servidores jamais votariam à favor, são
contra esse decreto e não podem ser crucificados como estão sendo nas redes
sociais por uma coisa que nem sabiam. Fala que os vereadores estão à disposição
para marcar uma reunião junto ao secretário e o sindicato para resolverem. Então
sugere que façam uma comissão e os convide para participarem. 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
Zanelato que em 2012 tentou passar um projeto nessa casa querendo que o salário
de vereador fosse igual ao de Professor no valor de mil e duzentos reais, então quer
saber qual a instituição de caridade que ele doou durante esses quatro anos de
mandato o salário dele de cinco mil e oitocentos reais, porque é muito fácil a pessoa
doar o salário dos outros. Fala que depois dessa vergonha que o PT está fazendo no
país o vereador quer se mostrar para povo. Fala que os brasileiros gostam de ser
enganados, porque foram enganados pela presidente Dilma e estão querendo ser
enganados pelo vereador Eneias. Fala que aqui não tem ninguém contra o servidor
público, lembra que ajudou a dar esse ticket com o seu voto, e o que dar não
costuma tomar não. Fala que a indicação do vereador hoje é uma vergonha, que ele
está querendo enganar as pessoas, mas sabe que aqui tem pessoas inteligentes
que sabem que estão sendo enganados, porque vai votar favorável, mas não vai
adiantar nada. Pede para que o colega não faça esse tipo de coisa, jogar as
pessoas contra os outros, porque se o colega vereador quisesse doar o seu salário
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não pegaria gasolina, o qual votou contra o projeto, e pega todo mês. Fala que o
prefeito errou sim, porque não poderia ter retirado o ticket de imediato sem
explicação, mas tentar enganar as pessoas, não aceita, porque é uma lei, e não foi
cortado porque não foi passado por essa casa, o servidor tem que entrar na justiça
para reivindicar seus direitos adquiridos, não tem que criticar os vereadores, os
servidores que trabalham porque hoje nesse município, se não tivesse os
comissionados, ele parava e todo mundo sabe disso. Porque tem servidor que chega
no trabalho e fala que não pode segurar uma vassoura para varrer um colégio, isso é
uma vergonha, cada servidor teria que ir para seu serviço e trabalhar, prestar o
papel dele, e se falarem que vão trabalhar vai pedir para o prefeito retirar todos os
comissionados e aí vai ver se vão trabalhar, vai ver se o município anda. Ressalta
que fala a verdade, não engana ninguém. Ato contínuo o vereador Sr Eneias
Zanelato solicita aparte, fala que sua intenção não é enganar ninguém, diz que fez
uma indicação que não tem força de lei, mas ela tem uma força política, porque se
aprovar aqui a indicação que o prefeito tem que reduzir o salário dele, amanhã
apresenta o projeto de lei para redução, ai sim sabe que são favoráveis, mas vai
dizer a população que os vereadores são contra a redução, porque só cortar de um
lado não esta correto, esse é o objetivo. Conclui que a Dilma que é do PT cortou
10% do salário dela e dos ministros. Ato contínuo o vereador Sr Vilmar fala que
cortou nada, o que ela fez foi pegar o dinheiro todo do país, roubaram, saquearam o
nosso país e hoje quer pregar a moralidade. Fala ao colega vereador Sr Eneias que
só não vai fazer um desafio porque não vai ser mais candidato a vereador, porque
se fosse iria lhe desafiar para que os dois doassem seus salários de vereadores
para qualquer instituição de caridade, porque ele se falar que doa, doa mesmo, não
engana as pessoas não. 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, agradece aos funcionários
dessa casa de leis e aos demais presentes que estão reivindicando seus direitos
adquiridos, mas quer fazer o regimento dessa casa valer, porque o plenário tem que
respeitar e obedecer, o regimento dessa casa, depois que sair pode ser vaiado o
tanto que merecer, mas na hora de sua palavra não precisa ser cortado com vaias.
Fala que é uma vergonha está discutindo uma coisa que não passou por essa casa
de leis, um projeto que não está nessa casa, mas como respeita o direito do servidor
público, porque tem quatro mandatos nessa casa e sabe que muito dos votos foram
dos servidores, agradece a obediência e fala que vai defendê-los na medida do
possível. Explana que não vai aceitar a demagogia do colega vereador Sr Eneias
Zanelato, porque ele quer aparecer, então faz um desafio, pede que ele mostre ao
público o que ele fez para o povo mateense nos seus quase dois mandatos, fale
uma obra que ele fez por indicação ou requerimento, porque ele sim tem mais de
dez obras no município com o apoio da prefeitura e do governo estadual, fala que vai
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votar contra a indicação do colega, e diz que a pressão do público não lhe tira a
dignidade. Ato contínuo o Sr Presidente suspendeu a sessão por tempo
indeterminado para ordem no Plenário. A seguir o Sr Presidente reiniciou a sessão e
determinou a verificação do Quorum Legal, sendo verificada a presença de todos os
Srs Vereadores. Em seguida o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a
palavra novamente ao Vereador Sr Valdemar Moraes, que após saudar todos da
Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, agradece a
todos e fala que entende a reivindicação dos servidores que é coerente, porque
quando mexe no bolso é muito preocupante, fala que no dia que esse projeto chegar
a essa casa não vai ser favorável, porque foi um direito que ele deu ao servidor
público, então ele tem que assumir. Fala para a direção do sindicato, que os
servidores pagam ao sindicato e eles têm um advogado que poderia está
reivindicando os seus direitos no ministério público, mas a diretoria não tem
capacidade de resolver nada, enquanto o servidor fica sofrendo envolvido com o
vereador Sr Eneias que só quer aparecer. Agradece ao Sr Russo que reconhece e
acompanha o trabalho dessa casa. Fala que não tem medo de ameaças, nem do
público, o seu voto é direito seu e vai sempre lutar pelo direito do povo. Ato contínuo
o vereador Sr Isaias Rosa solicita aparte, fala que do tempo que está nessa câmara
nunca viu nenhum vereador lutar contra o servidor, e está dando a impressão nessa
noite que a câmara é inimiga do servidor público, e não são, pelo contrário essa
câmara sempre lutou a favor dos servidores. Ato contínuo o vereador Sr Valdemar
fala que em nenhum momento, apesar da critica, distorce a situação, é um público
que merece respeito e precisa ser respeitado. Agora também quer e merece ser
respeitado porque existe uma lei que é o regimento interno dessa casa de leis, o
qual lhe dar o direito de votar de acordo com a sua vontade, então vota de acordo
com o que acha certo, pode até votar errado, porque todos têm o direito de errar,
mas não vota pensando em prejudicar o povo mateense. Deixa claro aos
companheiros que tudo que o vereador Eneias pedir vota contra. 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 se chegar aqui esse projeto do ticket vai ser contra,
porque o prefeito deveria ter convidados os vereadores junto ao secretário e ao
sindicato para uma reunião para decidir sobre o ticket. Acha que o prefeito sozinho
não pode fazer isso, fala que é amigo do prefeito gosta dele, mas não concorda.
Gostaria que o Sr presidente marcasse uma reunião com o Sr prefeito para rever o
ticket, porque têm muitos funcionários que fizeram financiamentos, empréstimos e se
tirar o ticket não vai receber nada. Ato contínuo o Sr presidente pede que os
procuradores marquem uma reunião com o Sr prefeito. Ato contínuo o vereador Sr
Ailton Caffeu fala que sabe que tem funcionários que ganham bem, mas alguns
ganham quase nada. Fala que sobre a crise do Brasil foi o PT quem criou, porque
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dentro de doze anos eles destruiu nosso país, um país rico, aí a crise pegou todas
as prefeituras do Brasil e esta do jeito que esta, não é culpa do prefeito, é culpa do
PT, e todo mundo sabe disso, agora vem o colega vereador Sr Eneias fazendo
indicação para retirar metade do salário dos vereadores, fala que só essa semana já
fez doação de quase três mil reais. Explica que o vereador ganha liquido cinco mil e
trezentos reais mensal, mas podem rodar todas as cidades do Brasil que não vão
ver um vereador bem de situação com o salário dele, vão ver é muitos quebrados
porque vereador só ganha eleição fazendo doação, patrocinando, se não, não
ganha, e quem duvidar entra na câmara, pergunta se alguém já viu algum vereador
sair da câmara rico. Nunca vão ver isso. Agora, o prefeito, o governador, o
presidente, o executivo ai pode, agora o vereador não, não tem como. Fala que a
Dilma sim, que o vereador falou que doou dez porcento do salário, porque roubou os
noventa porcento. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra
ao Vereador Sr Uarlan Fernandes, que após saudar todos da Mesa Diretora,
Vereadores, convidados de honra e demais presentes, fala que não quer prejudicar
ninguém, lembra que desde 2013 quando o prefeito mandou um projeto pra tirar o
ticket do DT, já não foi favorável, achou uma falta de respeito em pleno natal com os
servidores, fala que os únicos que votaram favorável aos servidores foram os Srs
Vilmar, Eneias, José Ferreira e ele, não quer dizer que os outros fizeram errado, mas
teve consciência do que estava fazendo naquele dia e tem até hoje. Fala que o
maior responsável que é irresponsável disso tudo é o Sr prefeito, só que ele não erra
sozinho, porque tem secretário que deveria ter coragem de sentar com os
servidores, os sindicatos e os vereadores, porque na hora de pedir pra aumentar o
IPTU, as taxas de água de lixo eles sabem vim, agora para negociar ele não vêem.
Lembra que existe a Lei do ticket, e a Lei é Soberana, esse Decreto não vale nada, o
sindicato pode entrar com uma ação imediatamente, porque o servidor tem esse
direito e vão receber. Fala que se o Sr prefeito quiser retirar vai ter que fazer o
projeto e enviar pra câmara pra ser votado pelos vereadores, mas tem certeza que
todos que falaram que é a favor do servidor não vão votar favorável ao projeto. Fala
sobre a reunião que aconteceu sobre a concessão do SAAE, e a primeira pessoa
que viu foi o secretário de finanças que teve a audácia de dizer que vai vir um
projeto para câmara para aumentar imposto, e na hora foi direto dizendo que ele não
tem vergonha na cara, porque a arrecadação do município desde março caiu, todos
sabem que o país está em crise, mas, ele como secretário de finanças um
administrador, tem uma equipe preparada para lhe dar suporte, poderia ter chamado
lá atrás o prefeito, os vereadores, todos, porque chegaria esse momento de ter que
cortar o ticket, ou reduzir, teria que ser negociado, porque tem servidor que paga
aluguel, tem medicação, e muitos precisam e contam com esse ticket para a compra
do mês. Fala que o colega vereador Sr Aquiles foi muito feliz na sua fala, quando
pediu para que formem uma comissão para juntos sentar com o prefeito para
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negociar e resolver a situação do servidor público. Fala sobre um projeto que vai ser
votado daqui a pouco, e tem certos projetos que vêem para essa casa e não é muito
favorável, não é porque não quer ser favorável aquele servidor, é porque se ele fez
um concurso pra receber um salário e ele passou e assumiu, ele sabe o quanto vai
ganhar até o final, aí vem um projeto, que beneficia com gratificações algumas
pessoas, para ser votado, e não vota favorável. Lembra que falou lá atrás que se
fosse para dar gratificação, todo servidor teria que ter, todos tem direito. Mas fala da
produtividade dos médicos que é uma situação que lhe preocupa demais, porque
chegou o projeto para reduzir a produtividade dos médicos, e é um momento de
crise, que é verdade tem que reduzir, mas lembra que no passado quando o médico
não ganhava essa produtividade tinham comunidades que não eram atendidas,
então pede para discutir mais esse projeto antes de ser votado, porque aquele
médico que atende comunidade vai sair porque financeiramente não compensa mais
para ele, aí as pessoas vão ficar sem atendimento até acontecer nova contratação ai
o caos já vai estar instalado. Diz que faz parte da comissão e pede ao relator que
retire esse projeto de pauta hoje. Fala ao público que a casa é deles e eles serão
sempre bem vindos, podem vir, e se quiserem usar a tribuna podem usar. Ato
contínuo o vereador Sr Aquiles Moreira da Silva solicita aparte, fala que concorda
que a casa é deles, mas que eles venham sempre, não só quando tem interesse
próprio em votação, venham em todas as sessões. Ato contínuo o vereador Sr
Uarlan conclui afirmando a irresponsabilidade dos governantes, apesar da crise,
porque faltou conversa, faltou diálogo. ORDEM DO DIA: Ato contínuo o Sr
Presidente colocou em discussão e votação as Indicações nºs 678, 679, 680, 683,
684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696 e 697/2015. Sendo
todas aprovadas por unanimidade. Exceto Indicações nº 681 e 682/2015 retiradas
pelo autor. Em discussão: Moção nº 041/2015. Em votação: sendo aprovada por
unanimidade. Em discussão: Moção nº 042/2015. Em votação: sendo aprovada por
unanimidade. Em discussão: Em Primeiro Turno, com emenda modificativa
n°008/2015, o 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”. Em votação: sendo aprovada por unanimidade. Em discussão: Em
primeiro Turno Projeto de Lei Complementar 014/2015 do Poder Executivo. Em
votação: sendo aprovado, com voto contrário do vereador Sr Uarlan Fernandes que
justifica seu voto falando que quando o executivo quer, ele faz sem precisar mandar
para essa casa, retiraram o ticket sem precisar mandar para essa casa, agora
querem que cortemos a gratificação, poderiam ter feito lá, mas não, mandam o
desgaste para cá, mais uma vez, por isso vota contra. Ato contínuo o Sr Presidente
convoca Sessão Extraordinária logo após esta sessão para que sejam votados em
Segundo Turno os Projetos a seguir: Em Segundo Turno, com emenda, o Projeto
de Lei n° 047/2015, de autoria do Poder Executivo. Em Segundo Turno Projeto de
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Lei Complementar 014/2015 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

