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Ata n° 027/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 02 (dois) dias do mês de junho 
de 2015 (dois mil e quinze), às 18:00 (dezoito) horas. Reuniu-se na Câmara 
Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo, na sede da Câmara, sob a 
Presidência do Vereador Sr Gildevaldo Estevão, e Secretariado pelo Vereador Sr 
Aquiles Moreira da Silva. DO PEQUENO EXPEDIENTE: A seguir o Sr Presidente 
fez a abertura da Sessão e após as formalidades regimentais, convidou a 
Vereadora Sr Judite Ribeiro de Oliveira 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 de honra na cadeira de convidados desta Casa de Leis: o Sr Claudio 
Roberto taxista, Sr Alexandre e a equipe do Conselho Titular. 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° 334/2015, 
da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 
000491/2015, que encaminha a esta Colenda Casa a Lei n° 1.449/2015 que 
concede reajuste salarial aos servidores públicos municipais do Poder Executivo, 
Legislativo e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, bem como aos membros do 
Conselho Tutelar e dá outras providências. Leitura da Lei n° 1.449/2015 que 
“concede reajuste salarial aos servidores públicos municipais do Poder Executivo, 
Legislativo e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, bem como aos membros do 
Conselho Tutelar e dá outras providências”. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 579/2015, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000844/2015, que encaminha a esta 
Colenda Casa de Leis o Decreto n° 7.760/2015 que “Abre Crédito Adicional 
Suplementar da Câmara Municipal de Vereadores, de São Mateus e dá outras 
providências” e o Decreto n° 7.762/2015 que “Abre Crédito Adicional Suplementar 
da Câmara Municipal de Vereadores, de São Mateus e dá outras providências”. 
Leitura do Decreto n° 7.760/2015 que “Abre Crédito Adicional Suplementar da 
Câmara Municipal de Vereadores, de São Mateus e dá outras providências”. 
Leitura do Decreto n° 7.762/2015 que “Abre Crédito Adicional Suplementar da 
Câmara Municipal de Vereadores, de São Mateus e dá outras providências”. 
Leitura do OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 597/2015, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000853/2015, que encaminha a esta 
Colenda Casa as Leis n°s 1.487/2015 que “Dá a atual Rua conhecida como „E‟ no 
bairro Aviação, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a 
denominação de Rua Dario Martin” e 1.488/2015 que “Dá a atual Rua conhecida 
como „D‟ no bairro Aviação, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, 
a denominação de Rua Nelson Mandela” e Veto n° 002/2015 que “Dá a atual Praça 
do bairro Pedra D‟Água, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a 
denominação de Praça de Reis”. Leitura da Lei n° 1.487/2015 que “Dá a atual Rua 
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conhecida como „E‟ no bairro Aviação, no município de São Mateus, Estado do 
Espírito Santo, a denominação de Rua Dario Martin”. Leitura da Lei n° 1.488/2015 
que “Dá a atual Rua conhecida como „D‟ no bairro Aviação, no município de São 
Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de „Rua Nelson Mandela‟”. 
Leitura do Veto n° 002/2015 que “Dá a atual Praça do bairro Pedra D‟Água, no 
município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de „Praça de 
Reis‟”. Leitura do OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 604/2015, da Superintendente de 
Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000866/2015, que encaminha a 
esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n° 252/2015, de autoria do 
Vereador Valdemar Moraes, em que requer perfuração de poço artesiano na 
Comunidade Santa Lúcia, Distrito de Itauninhas, sendo informado que, de acordo 
com o OF.SAAE/SMA/DIR/0129/2015, expedido pelo Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto – SAAE, para atendimento a referida indicação, se faz necessário estudo 
por empresa especializada em executar Serviços de Pesquisa Geofísica – 
Prospecção de Água Subterrânea, onde após o resultado, tal perfuração de poço 
artesiano, poderá ser definida. PODER LEGISLATIVO: Indicação n° 327/2015 de 
autoria do Sr vereador Aquiles Moreira da Silva que solicita: Criação e implantação 
de estacionamento rotativo no município de São Mateus. Indicação n° 328/2015 de 
autoria dos Srs vereadores Aquiles Moreira da Silva e Gildevaldo Estevão que 
solicitam: Aquisição de terreno no Bairro Morada do Lago, para construção de 
CEIM. Indicações nºs 329 e 330/2015 de autoria do Sr vereador Eneias Zanelato 
Carvalho que solicita: Instalação de poste com luminária na Avenida Osmar 
Andrade Ayres, situada no Bairro Guriri, lado sul (na esquina com a Rua Eliza 
Maria Dittz de Abreu Costa, próximo ao posto nº 0743); Que os ônibus que 
transportam estudantes façam paradas em frente às escolas do município. 
Indicações n° 331/2015 de autoria do Sr vereador Gildevaldo Estevão que solicita: 
Recapeamento asfáltico da Avenida Dom José Dalvit (trecho compreendido entre a 
lateral da BR 101, no Bairro Santo Antônio, até o Bairro Aroeira). Indicação n° 
332/2015 de autoria do Sr vereador Gildevaldo Estevão sendo retirada pelo autor 
para inclusão de seu nome em outra proposição. Indicações nºs 333 e 334/2015 de 
autoria do Sr vereador Glesson Borges que solicita: Calçamento da Rua Luzia dos 
Santos Otoni, situada no Bairro Cacique II; Calçamento da Rua Jovino Coimbra de 
Souza, situada no Bairro Cacique II. Indicações nºs 335 e 336/2015 de autoria do 
Sr vereador Isaias Rosa de Oliveira que solicita: Calçamento da Rua José Bonomo, 
situada no Bairro Guriri, lado norte; Instalação de semáforos na Rodovia 
Othovarino Duarte Santos, na localidade do Mariricu (sendo nas imediações da 
entrada que dá acesso à Comunidade Meleiras, bem como entre as Ruas 24 e 25). 
Indicações nºs 337 e 338/2015 de autoria do Sr vereador José Ferreira que solicita: 
Pavimentação asfáltica da estrada situada na Comunidade Córrego da Areia, que 
dá acesso à sede do Distrito de Nestor Gomes; Construção de estação elevatória 
de esgoto na sede do Distrito de Nestor Gomes. Indicação nº 339/2015 de autoria 
da Sr vereadora Judite Ribeiro de Oliveira que solicita: Reparo do meio-fio da Rua 
Medelim, situada no Bairro Vila Nova. Indicações nºs 340 e 341/2015 de autoria do 
Sr vereador Uarlan Fernandes que solicita: Capina e limpeza das ruas do Bairro 
Liberdade; Calçamento da Rua Pinheiros, situada no Bairro Guriri, lado sul (trecho 
compreendido entre a EMEF Guriri e a Rua Conceição da Barra). Indicações nºs 
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342 e 343/2015 de autoria do Sr vereador Valdemar Moraes que solicita: Aquisição 
de trator com roçadeira para atender as necessidades inerentes ao serviço de 
limpeza do Aeroporto „Ernesto Bonomo‟; Construção de rampas na entrada da 

Unidade de Saúde da Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas. Indicações 

nºs 344 e 345/2015 de autoria do Sr vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira que 
solicita: Construção de vestiário no campo de futebol da Comunidade Espírito 
Santo; Viabilizar mais oferta de horários na linha de ônibus que faz o itinerário 
SEAC/Vila Verde, bem como extensão da referida linha para que os ônibus façam 
o percurso passando pelo Bairro Nova era. Requerimento nº 037/2015 de autoria 
do Sr Eneias Zanelato Carvalho que solicita Estender o serviço de coleta seletiva 
de lixo urbano aos demais bairros do município, 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‟. Requerimento nº 
038/2015 de autoria da Sr vereadora Judite Ribeiro de Oliveira que solicita 
Construção de abrigo no ponto de ônibus situado na Avenida Cricaré, no Bairro 
Santa Teresa (nas imediações do DER), de acordo com o que determina a 
legislação pertinente. Moção nº 012/2015 de autoria do Sr Eneias Zanelato 
Carvalho que solicita voto de congratulação à equipe do Conselho Tutelar de São 
Mateus, pelo árduo trabalho em defesa aos direitos da criança e do adolescente. 
DO GRANDE EXPEDIENTE: A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão 
concedeu a palavra ao Sr Claudio Roberto taxista que após saudar todos da Mesa 
Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, esclarece que sua 
presença nessa Casa de Leis é diante do serviço de taxi que existe em São 
Mateus. Fala que é taxista há sete anos na cidade de São Mateus e diante de 
tantos anos passados e corridos muita coisa vêm acontecendo no ponto de taxi da 
Rodoviária, um ponto de taxi que está esquecido, está com a imagem 
completamente denegrida, está um descaso total, não sabe de quem faz parte 
esse descaso, do jeito que o serviço de taxi ali dentro da Rodoviária está é melhor 
acabar, não tem condições de continuar. Relata que diante dos nobres colegas que 
lá estão à população em se, vêm sofrendo um descaso total, dos próprios taxistas 
da Rodoviária. Fala que está aqui para pedir socorro aos nobres colegas 
vereadores que fazem as Leis dessa casa que peguem a Lei e dêem uma olhada 
porque muitos colegas que ali estão, há poucos dias atrás houve um descaso total 
do serviço de taxi com a população. Diz que foi aprovado pelo os vereadores o uso 
do taxímetro e mais da metade falaram que não vão usar e não tem ninguém que 
faça eles usarem, alem de outras coisas que vêm acontecendo. Acha que essa 
Casa de Leis poderia esta revendo a Lei que foi aprovada em 2010, fazer um 
respaldo, fazer uma emenda para que possa melhorar o serviço de taxi que esta 
horrível. Fala que existe uma ditadura grande naquele ponto da Rodoviária, que 
ninguém suporta mais, é colega trabalhando de bermuda, com camiseta, com boné 
virado pra trás, de chinelo, em fim se forem lá fazer essa apreciação pessoalmente, 
irão ver um serviço horrível, pede desculpa por ter que falar, diz que faz parte 
desse serviço na Rodoviária, mas foi aprovada a Lei pelo uso do uniforme, mas 
ninguém usa e até então onde fica a fiscalização primeiramente por parte do 
município que tem que cobrar do órgão fiscalizador a fiscalização que não é feita. 
Então pediu essa oportunidade ao Sr presidente que assim como olham para o 
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serviço urbano, o transporte coletivo, olhem também para o serviço de taxi, que 
também é um transporte público. Fala que os Turistas são tratados como cachorros 
por alguns colegas que ali estão, falam que não vão usar o taxímetro e determinam 
o valor da corrida. Relata que a calçada esta destruída, não têm abrigo, o 
atendimento é péssimo. Pergunta onde esta as Leis que foram aprovadas para o 
serviço de taxi em São Mateus?Fala que a Lei tem que ser vigorada, tem que ser 
cumprida. Ato contínuo o Sr vereador Eneias Zanelato Carvalho que solicita aparte, 
fala que achou interessante a vinda do Sr Claudio para falar dos problemas. E dá 
alguns esclarecimentos, fala que inclusive quem requereu o uso do taxímetro foi 
ele mesmo porque é uma Lei Federal que diz que cidades que tem mais de 
cinqüenta mil habitantes têm que ter o taxímetro, ai quem tem que fiscalizar é a 
Secretaria de Defesa Social da qual o secretário hoje é o Sr Nilis, ele que tem que 
fiscalizar, o que podem fazer é um requerimento para que a secretaria faça e 
cumpra a legislação, inclusive não é uma Lei é um Decreto municipal criado por 
eles. Fala que com relação à calçada também já pediu a reparação, mas a calçada 
faz parte da Rodoviária e quem tem que reformar é Águia Branca, já requereu, 
mais quem é que mexe com a Águia Branca? Fala que, então são coisas que estão 
meio travadas, mas acha interessante relembrar esses problemas, para que 
possam em conjunto cobrar do Sr Nilis ações de fiscalização, porque não é só um 
mau serviço do taxi, existem pessoas lá que nem deveriam estar dirigindo. Fala 
que a grande maioria conhece que são pessoas sérias tradicionais de São Mateus, 
mas tem que ser feito um curso, reciclagem, orientação para os taxistas. Então 
acha que o Sr Claudio está correto, é um serviço público que precisa ser 
melhorado, mas a Lei é Federal não é municipal. Ato contínuo o Sr vereador 
Aquiles Moreira da Silva solicita aparte, fala que como o Sr vereador Eneias falou; 
esse Decreto é de 2010 e tem que ser fiscalizado, propõe ao Sr Presidente que 
seja convocado o secretário Nilis para nos explicar porque não estar sendo 
fiscalizado já que é dever dele. E outra coisa que os taxistas não estão cumprindo, 
e foi aprovado nessa Casa de Leis, o uso do insulfilm e praticamente os táxis 
permanecem do mesmo jeito que estavam ai temos que cobrar do comandante da 
polícia, que é Lei municipal e tem que ser cumprida, o insulfilm pode ser usado até 
50% e existem táxis com 70, 80, até 100%, o passageiro tem que estar visível e 
hoje não se consegue ver quem está dentro do táxi. Então pede ao Sr Presidente 
que convoque o comandante e o secretário Nilis para nós dar explicações sobre 
esse projeto que foi aprovado e é Lei e não está sendo cumprido nem fiscalizado. 
Ato contínuo o Sr Presidente solicita à secretária que faça um ofício marcando uma 
reunião com o secretário Nilis e o comandante junto aos taxistas nessa Casa de 
Leis. Ato contínuo o Sr vereador Uarlan Fernandes solicita aparte, relata que o Sr 
Claudio é muito corajoso de vir até a câmara usar a Tribuna para falar da sua 
profissão, do seu ganha pão, reclamar de outras pessoas, que infelizmente tem em 
toda profissão, que não são profissionais estão lá só para ocupar cargos, parabéns 
para você. Fala que assim como o Sr vereador Eneias também pediu a reforma em 
torno de toda Rodoviária e não foi atendido, e em certos lugares do município já 
está sendo feito e às vezes um lugar que nem precisa. Diz que recebeu ligações 
falando que o secretário acabou de passar mais uma placa hoje para uma pessoa, 
e foi falado aqui que ele não passaria mais nenhuma, e tem gente esperando com 
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protocolo e não recebe placa. Ato contínuo o Sr Claudio frisa que poderia ser 
votado uma Lei municipal, porque na cidade de Belo Horizonte em Minas Gerais, lá 
o taxista que não trabalhar corretamente dentro da Lei ele começa a perder ponto 
igual perde na carteira e quando ele atinge os 100 pontos a placa dele é cassada. 
Explana que se votassem uma Lei dessa forma aqui em São Mateus, acredita que 
o serviço de táxi e a população agradeceriam a atitude dos nobres vereadores. 
Então porque não colocar essa Lei aqui em São Mateus? Ato contínuo o Sr 
presidente pede, atendendo ao pedido do Sr Claudio, que seja elaborado esse 
projeto em nome de todos os vereadores, junto com os procuradores, sobre a 
perda de pontos. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra 
ao Alexandre que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de 
honra e demais presentes, vêm pedir ajuda para dar continuidade ao projeto 
evangelizador “Jovem abençoado” que já existe ha dois anos. Ato contínuo o Sr 
vereador Aquiles Moreira da Silva solicita aparte, diz que foi falado que o projeto 
com as ações existem há dois anos, então pergunta: quantas pessoas 
acompanham esse projeto? Ato contínuo o Sr Alexandre responde que hoje 
existem oito grupos cada grupo com quatro, seis, sete pessoas. Ato contínuo o Sr 
vereador Aquiles Moreira da Silva pergunta se o projeto tem sede. Ato contínuo o 
Sr Alexandre responde que graças a Deus hoje a sede da associação de 
deficientes físicos nos concedeu uma sala para ser a sede do projeto. Ato contínuo 
o Sr vereador Aquiles Moreira da Silva fala que começaram com o intuito de 
resgatar jovens, então pergunta: nesse período de um ano aproximadamente 
quase dois, quantos jovens foram resgatados dentro do município de São Mateus? 
Ato contínuo o Sr Alexandre fala que, resgatar realmente tirar do vício, tirar das 
drogas de certa forma, tirar do crime, ele mesmo se considera um resgatado 
porque bebia, praticamente cometia atos que não é do ser humano, roubava, já 
colocou arma na mão de uma criança e hoje é um espelho pra filha, preferiu ver 
sua filha brincando, cantando, na igreja com ele do lado acompanhando do que se 
perdendo às vezes por falta do acompanhamento dos pais, por isso se considera o 
verdadeiro resgatado de todos eles, apesar de ter outros na cacique, o próprio 
Romário, o MC marrom. Fala que está ai pra mostrar pra sociedade que não é só o 
crime que abraça o jovem porque hoje é muito fácil o traficante chegar pro jovem e 
falar toma aqui uma bucha de maconha, um papelote de cocaína e vai ali pra 
esquina ganhar seus 50, 100 reais. Diz que estão dando a oportunidade de 
crescerem espiritualmente e profissionalmente com a capacitação desses jovens, 
mesmo sem recursos para isso. Diz que está com o projeto “Vem pra Praça”, 
desenvolvido ali no coreto no centro da cidade, porque é o coração, todo mundo 
que chega a São Mateus o primeiro lugar que param é na Rodoviária então desce 
na Praça de certa forma abandonada, hoje não mais porque estão lá todos os dias, 
iniciaram com o propósito de ficarem 60 dias desenvolvendo esse trabalho para 
que outros jovens participem até chegar aos bairros. Ato contínuo o Sr vereador 
Vilmar Gonçalves de Oliveira solicita aparte, pergunta o quê que esperam da 
câmara e do município, do quê que é que vocês dependem de quê apoio? Ato 
contínuo do Sr Alexandre, responde que inicialmente seria uma estrutura a sede, 
mas já estão estalados provisoriamente na associação, então mudaram o foco, 
seria um apoio porque os meninos não conseguem cantar sem microfone, uma 
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caixa de som, as ações para acontecer precisa-se de equipamentos. Ato contínuo 
o Sr vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira fala que tem que ser feito um projeto 
com o que estão precisando e passar para os vereadores, para que eles vejam em 
que vão poder ajudar. Fala inclusive que no mês de julho vai ter uma festa no 
bairro SEAC, ai vai fazer um convite ao projeto para fazer uma apresentação e 
mostrar seu trabalho. Fala que vai ver a data certa e entra em contato. Ato contínuo 
do Sr Alexandre agradece e fala que o que os meninos pedem e precisam é de 
oportunidade, porque às vezes só as igrejas oferecem. Ato contínuo o Sr vereador 
Eneias Zanelato solicita aparte, parabeniza a iniciativa da atividade, fala que 
merece toda a consideração porque é muito difícil fazer isso não é fácil, tem que 
superar várias barreiras, também precisa de outra atividade para ter renda, 
sobreviver, porque tem filhos, família. Então faz uma abordagem no seguinte 
sentido, que é preciso que se organizem como instituição de pessoa jurídica, 
porque o Sr vereador Vilmar foi muito feliz quando perguntou diretamente o que 
precisam. Porque para os vereadores fazerem uma previsão no orçamento para o 
ano que vem, para o projeto apresentado que a idéia é muito boa, precisa que seja 
organizado uma associação, tem que ter CNPJ, tem que vir na câmara fazer um 
titulo de utilidade pública, então existem alguns passos que precisa ser avançado 
porque a idéia é boa, mas precisam se organizar porque na câmara se trata com 
formalidades quando se precisa de recursos públicos, por mais que o município, 
queira ajudar não pode. Fala que o mais importante para se formalizarem é se 
transformarem em uma associação registrada em cartório, o espaço pode ser 
provisório, inclusive no coreto, o endereço não tem problema, para que possam 
fazer o projeto de utilidade pública, e assim fazermos a previsão no orçamento para 
que recebam recursos públicos se assim o município desejar, fica a orientação 
para que possam se preparar e se qualificar mais. Ato contínuo do Sr Alexandre 
fala que começaram e transformaram em projeto para dar continuidade a uma ação 
que já acontecia, mas sem essa visibilidade, os meninos já cantavam já se 
apresentavam, mas não tinha ninguém que abraçasse, então nos unirmos. Fala 
que tem seu ganha pão, não depende do projeto para sobreviver, tudo que 
arrecada é para fazer um CD, tirar uma cópia de documento, fazer cartazes, hoje 
os integrantes tiram do seu próprio bolso para investir e assim que tem sido feito. 
Agradece a oportunidade dada desde a outra vez que abriu portas, e agora que 
não desistam porque precisam do apoio de todos. Ato contínuo o Sr presidente o 
parabeniza pela iniciativa, fala que é de periferia e conhece a realidade, então 
podem ter certeza que toda iniciativa para tirar os jovens das drogas tem o apoio 
da câmara e faz o compromisso de fazer a parte entre vocês às secretarias 
municipais de ação social, esporte e cultura para fazerem o projeto e avançar junto 
aos colegas vereadores o mais rápido possível. 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 mais uma vez sobre as ambulâncias de São Mateus, porque a 
população está sofrendo muito por falta de ambulância, e nós vereadores 
precisamos agir mais, fazer reunião com Sr prefeito. Fala que pra levar uma 
pessoa para Colatina teve arranjar uma ambulância em Pinheiro, o povo está 
sofrendo do interior também e quando não tem a ambulância o vereador é o 
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culpado, a população acha que por causa do vereador que não tem ambulância no 
município, é um descaso, a população que não tem carro, não tem dinheiro pra 
pagar um frete, sofre muito com a falta de ambulância porque outras coisas 
passam a doença não tem jeito ela não espera, é muito triste ver o povo precisar 
com urgência de uma ambulância e não ter. Ato contínuo a Sr Judite Ribeiro de 
Oliveira solicita aparte, relata que teve uma reunião com o prefeito e ele disse que 
tinha comprado cinco ambulâncias tem mais de mês, fala que na Sessão passada 
recebeu três mensagens de uma funcionaria da central de ambulâncias dizendo 
que tinha ficado duas viagens sem ir pra vitória por falta de ambulâncias. Fala que 
aconteceu um fato que ficou muito triste, um paciente com a pressão altíssima 
chegou à ambulância para levar o paciente e o motorista mostrou a situação da 
ambulância, os pneus estavam no arame e quando foi ligar teve que pegar um 
cabo de vassoura e bater em algum lugar no motor para a ambulância funcionar, 
agora já pensou se esse carro para no meio da estrada e o motorista não acha o 
cabo de vassoura pra bater e ligar, e ai o paciente morre, a situação é crítica, 
concorda com o Sr vereador Ailton Caffeu que algo tem que ser feito. Ato contínuo 
o Sr presidente solicita à secretária que marque uma reunião com o Sr Prefeito e 
todos os vereadores. 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 dos dois anos e 
cinco meses de mandato, há dois anos em parceria como o colega vereador Sr 
Gildevaldo Estevão, pegaram um bairro com 24 mil metros quadrado sem 
calçamento e conseguimos calçar 10 mil metros quadrado no Bairro Bom sucesso. 
Fala ao ilustre Sr vereador Glesson Borges sobre a matéria que foi feita na Rua 12 
Avenida F com a E ontem, que sobre todas as reclamações que foram faladas já 
fizeram ofício, pediram, esteve lá recentemente o Sr André do SAAE para resolver 
o problema do esgoto, e sobre o calçamento da avenida já temos o projeto e 
vamos juntos trabalhar para conseguir terminar. Fala que hoje nenhum vereador 
consegue calçar todo um bairro em um só mandato. Fala que mora ali ha 16 anos e 
agradece ao Sr vereador Glesson pela reportagem e que graças a Deus que no 
seu bairro não tem nenhuma rua para ser calçada, mas tudo aquilo já tem ofício 
solicitando. Ato contínuo o Sr vereador Isaias Rosa de Oliveira solicita aparte, fala 
que tem dar honra a quem tem honra, diz que foi subsecretário de obras e o Gil 
trabalhava na coordenação de máquinas e uma das maiores reclamações nossa 
eram o Bom sucesso I, II e III, muita ladeira tinham muita dificuldade para trabalhar 
ali, toda vez que chovia era um transtorno enorme, iam lá e faziam o trabalho. 
Então depois que ganharam a eleição o Gil e o Aquiles começaram a calçar toda 
aquela região, então o que acontece depois que calçam começa a diminuir o 
trabalho da prefeitura de maquina, parabeniza os vereadores e crê que até o final 
do mandato terão terminado o calçamento, e é isso que o povo espera do 
vereador. Ato contínuo o Sr vereador Aquiles fala que o executivo precisa calçar é 
uma necessidade do município. Diz fazer uma crítica ao secretário Nilis porque 
todos os vereadores já pediram que fossem pintadas as faixas de sinalização para 
passagem de pedestre, hoje o município não tem uma faixa pintada, tem o projeto 
de ciclovia e pintura das faixas do município e nada é feito. Então temos que 
cobrar. Parabeniza o motorista de taxi porque temos que fiscalizar e fazer cumprir a 
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Lei. Diz que foi procurado por um prestador de serviço de calçamento do município 
de São Mateus e ele disse que tem alguma coisa errada, porque tem calçamento 
que se for ver é de outro município e não absorve funcionários daqui, foi com ele 
até a aviação onde estão calçando cinco ruas e entrou em contato com a 
prestadora de serviço e perguntou sobre os funcionários e ele disse que estão 
vindo de Montanha. Então quer saber de quem faz essas licitações porque as 
empresas de fora estão a serviço no nosso município e trazem a Mão de obra de 
fora. Com a situação de falta de emprego que hoje se encontra o município, tem 
que fiscalizar e pede que sejam convidados para participar das licitações. Ato 
contínuo o Sr vereador Eneias Zanelato solicita aparte, fala que sobre a 
participação nos trabalhos das comissões podem e devem participar inclusive pedir 
a Ata, documentos, as ações são públicas, agora a Lei 866 que regula a 
contratação de serviços não pode proibir empresa de outra cidade participar, o que 
pode é nas condições, por exemplo: dizer que a empresa tem que ter um escritório, 
uma sub-sede porque às vezes vem pra cá e nem sede tem, só vem presta o 
serviço e sai fora, ai nesse caso, exigindo algumas questões, as empresas locais 
levarão vantagens porque já estão estaladas aqui. Outra coisa quando é montado 
um escritório é alugado um ponto, tem a contratação de secretária, gera emprego, 
então pode ser discutido no processo de licitação, no edital. Ato contínuo o Sr 
vereador Aquiles fala que então agente possa trabalhar com esse sistema para dar 
oportunidade aos moradores de São Mateus. Fala sobre a fala do Sr Ailton Caffeu 
que realmente precisam cobrar as ambulâncias e acha pouca só cinco para 
atender uma população de 120 mil habitantes. 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, 
falando sobre o taxista que veio reclamar sobre fiscalização porque tem que 
observar o que está acontecendo com essa fiscalização de São Mateus, fala que 
tem porque foram lá no bairro SEAC e notificaram um morador porque plantou 
umas plantas na porta de casa e ainda dizendo que foi uma denúncia, com tanta 
coisa no centro da cidade pra ser fiscalizada, um taxista veio cobrar. Ato contínuo o 
Sr vereador Aquiles Moreira solicita aparte, fala que sabe por que estão 
fiscalizando pequenas obras, porque foi aprovada nessa casa a produtividade, 
então eles estão mostrando serviço. Ato contínuo o Sr Vilmar Gonçalves de 
Oliveira fala que não estão indo no lugar certo, porque onde tem pessoas com 
condições de fazer as coisas eles não vão cobrar, mas lá, o morador mora em cima 
de 70 m quadrados então onde o morador vai colocar a areia ou a brita que ele vai 
usar pra construir a casa dele? só se ele for colocar dentro da cozinha dele, as ruas 
que nem calçamento tem, coloca um monte de areia na rua e é notificado. Fala que 
existem sim coisas erradas que tem que ser multada, como camarada invadindo 
rua, na cidade cadeira e mesa na rua, e não se vê ninguém cobrando. Acha que 
tem que ser tomado uma atitude, porque se for pra cobrar tem que cobrar de todos. 
Fala que ele mesmo já foi multado duas vezes, e vai lá e paga. Ato contínuo o Sr 
presidente fala que o errado fomos nós vereadores que aprovamos a 
produtividade, e outra coisa, é pago por isso estão notificando, e sobre os taxistas 
garante que se aprovarmos uma lei aqui e eles também tiverem irregular toda hora 
os fiscais vão estar lá notificando. Ato contínuo o Sr vereador Isaias Rosa de 
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Oliveira solicita aparte, fala que esteve na secretária de obras fazendo esta mesma 
reclamação, porque eles estão notificando dois carrinhos de areia na calçada por 
causa da lei da produtividade, só que o horário de trabalho deles é de oito da 
manhã às dezoito horas e os maiores problemas de São Mateus é há noite, com 
cadeiras na rua, trailer sem alvará. Acha que tem que chamar os fiscais para 
conversar porque esta faltando bom censo da parte deles, a chefe da fiscalização 
esteve aqui e o Sr Eneias ficou batendo nela o tempo todo, então acha que tem ser 
conversado com os fiscais. Ato contínuo o Sr presidente solicita à secretária que 
faça um ofício marcando uma reunião com os fiscais. Ato contínuo o Sr Eneias 
Zanelato solicita aparte, fala que respondendo ao Sr Isaias, diz que convocou a 
chefe dos fiscais com a presença de outros vereadores e o Dr. Marcelo, fez uma 
cobrança que no primeiro momento ela fizesse um processo educativo até notificar, 
inclusive cobrou, que a notificação feita para o cidadão ninguém entende, porque 
não é feito uma notificação clara, por exemplo: está com degrau na calçada. Fala 
que ela respondeu: que não pode fazer isso porque se não a pessoa vai recorrer. 
Falou que ela só pode está brincando, ai estava apertando ela quando o Sr Isaias 
entrou em defesa dela e me desmoralizou na frente dela e ela saiu daqui de salto 
alto, então o que estão fazendo com o povo a culpa do vereador Isaias. Ato 
contínuo o Sr vereador Uarlan Fernandes solicita aparte, fala que os fiscais estão 
indo em todo mundo porque vê eles nos bairros nobres metendo a caneta, eles não 
querem nem saber, só querem a gratificação por produtividade deles. Ato contínuo 
o Sr Vilmar, fala que tem coisa que é um absurdo. Diz ao Sr vereador Ailton Caffeu 
que falou sobre a Central de ambulância que vem falando disso aqui há dois anos, 
falava toda semana e cinco ambulâncias pra São Mateus não vai adiantar. Acha 
que é uma vergonha para a cidade de São Mateus, uma vergonha para os políticos 
daqui como o Deputado Freitas que diz que é deputado do município, tem o Jorge 
Silva, eles precisam fazer alguma coisa pra trazer recursos para esta cidade, 
porque na hora que eles vêm pedir o voto as pessoas fazem mil promessas e 
acabam não fazendo nada. Diz que na semana anterior o deputado Freitas foi 
convidado para uma reunião pela associação do bairro SEAC e ele o convidou para 
ir, mas disse a ele que eles podem ser amigos pessoais de negócios, agora 
politicamente não, então não iria à reunião, porque ele passou no bairro SEAC 
pedindo voto, pegou o documento, por exemplo, de uma Senhora que está ficando 
aleijada dos dois dedos porque queimou a mão, vai fazer um ano e até hoje não 
mandou operar essa senhora, então que representante tem essa cidade? Tem é 
um bocado de enganador. Diz que quando fala, fala é logo rasgado. Reitera que 
agora ele junto ao Sr vereador Aquiles e Sr vereadora Judite irão fazer um trabalho 
social para conseguir operar essa senhora e uma menina do bairro Vila Nova que 
está ficando cega. Diz que outro dia fez um evento para um senhor do nativo de 
barra nova que estava ficando cego das duas vistas. Fala que é um vereador, e 
cadê esses deputados? Onde eles colocam esse dinheiro que eles ganham? Fala 
que eles estão indo pra lá em beneficio próprio. Fala que daqui a dois anos essas 
pessoas estão pedindo voto para prefeito, tem certeza disso, então as pessoas, 
tem que mandar, eles tomarem é vergonha na cara. ORDEM DO DIA: Ato contínuo 
o Sr Presidente colocou em discussão e votação as Indicações nºs 327, 328, 329, 
330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, e 345/2015, 
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Sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Sendo retirada pelo autor a 
indicação n° 332/2015. Em discussão e votação o Requerimento n° 037/2015. 
Sendo aprovada por unanimidade. Em discussão e votação o Requerimento n° 
038/2015. Sendo aprovada por unanimidade. Em discussão e votação a Moção nº 
012/2015 de autoria do Sr Eneias Zanelato Carvalho que solicita voto de 
congratulação à equipe do Conselho Tutelar de São Mateus, pelo árduo trabalho 
em defesa aos direitos da criança e do adolescente. Sendo aprovada por 
unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o Sr Presidente declarou encerrada 
a presente Sessão, e, para constar, eu............................................., Aquiles 
Moreira da Silva - Secretário, conferi a presente Ata, que por estar em 
conformidade será assinada por mim, pelo Sr. Presidente e demais membros da 
mesa. 
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