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Ata n° 012/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 07 (sete) dias do mês de abril 
de 2015(dois mil e quinze), às 18:00 (dezoito) horas. Reuni-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 Srª 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, Gildevaldo Estevão, Glesson Borges, 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 Coordenador da Central 
de Ambulâncias o Sr Geraldo. A seguir o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretario 
que efetuasse as leituras das Atas. Atendendo a solicitação do Sr. Presidente o Sr. 
Secretario efetuou a leitura das Atas nºs 007 a 010/2015. Sendo as Atas aprovadas 
pelo Sr Presidente. 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° 265/2015, Superintendência de Controle 
Governamental, protocolado sob o n° 000345/2015, que encaminha a esta Casa de 
Leis, para proceder à discussão e votação dos Projetos de Leis nºs 014, 015 e 
016/2015; Leitura do Projeto de Lei nº. 014/2015, que Altera Unidade Gestoras; 
Leitura do Projeto de Lei nº. 015/2015, que Altera os artigos 1º da Lei Municipal 
777/2009, a qual dispõe sobre contratação de pessoal para o projeto sentinela – 
CREAS – Centro de Referência Especializada em Assistência Social e dá outras 
providências; Leitura do Projeto de Lei nº. 016/2015, que Alteram os artigos 1° e 9° 
da Lei Municipal n°1.081/2012, a qual dispõe: autoriza a contratação temporária 
para execução dos programas e projetos da Rede do Sistema Único da Assistência 
Social (SUAS), deste município e dá outras providências. DIVERSOS: Leitura do 
expediente Ofício n° 02/2015, do Diretor do Clube dos Desbravadores Luz do 
Universo, Jean Carlos Barreto, protocolizado sob o n° 000514, que solicita o passe 
livre para o ingresso do Clube de desbravadores, com membros adultos, crianças e 
adolescentes ao pátio do SENAI e da Câmara Municipal de São Mateus aos 
domingos no horário de 08:00 as 12:00 horas. Leitura do COMUNICADO n° 
CM099338 e 105158/2015, do Ministério da Educação – Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos financeiros 
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação à Prefeitura Municipal de São Mateus no valor de 
R$ 570.228,36. Indicação n° 180/2015 de autoria do Sr Vereador Ailton Caffeu, que 
solicita: Construção de Praça no Distrito de Nestor Gomes – Km 41. Indicação n° 
181/2015 de autoria dos Srs Vereadores, Ailton Caffeu, Eneias Zanelato Carvalho, 
e José Ferreira, que solicitam: Conclusão da reforma da unidade de saúde situada 
na Comunidade Santa Leocádia – Km 23, Distrito de Nestor Gomes. Indicações n° 
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182 e 183/2015 de autoria do Sr Vereador Aquiles Moreira da Silva, que solicita: 
Limpeza de todas as ruas do Bairro Aroeira; Recapeamento asfáltico do trecho 
situado no entroncamento das Avenidas Ayrton Senna e Dom José Dalvit, nas 
imediações do semáforo localizado entre os Bairros Santo Antônio e Bonsucesso. 
Indicação n° 184/2015 de autoria do Sr Vereador Eneias Zanelato Carvalho, que 
solicita: Reforma do parquinho de CEIM do Bairro Areinha. Indicações n° 185 e 
186/2015 de autoria do Sr Vereador Gildevaldo Estevão, que solicita: Calçamento 
da Rua São Geraldo, situada no Bairro Aroeira; Calçamento da Rua Bandeirantes, 
situada no Bairro Aroeira. Indicações n° 187 e 188/2015 de autoria do Sr Vereador 
Glesson Borges, que solicita: Nivelamento do calçamento das ladeiras de acesso 
ao Bairro Porto, bem como da Praça Largo do Chafariz no Sítio Histórico Porto de 
São Mateus; Reforma geral do campo de futebol do Bairro Cacique (Cricaré), bem 
como construção de arquibancada e instalação de alambrado. Indicação n° 
189/2015 de autoria do Sr Vereador José Ferreira, que solicita: Construção de 
campo de futebol no Bairro Ribeirão. Indicação n° 190/2015 de autoria da Srª 
Vereadora Judite Ribeiro de Oliveira, que solicita: Limpeza do leito e margem do 
córrego, no trecho entre os Bairros: Morada do Lago, Novo Horizonte, Vila Nova, 
Vila Verde e Alvorada. Indicações n° 191 e 192/2015 de autoria do Sr Vereador 
Uarlan Fernandes, que solicita: Término do calçamento da Avenida Roberto 
Arnizaut Silvares, situada no Bairro Nova São Mateus; Patrolamento das ruas não 
pavimentadas do Bairro Nova São Mateus. Indicações n° 193 e 194/2015 de 
autoria do Sr Vereador Valdemar Moraes, que solicita: Reforma do prédio da 
Escola Pluridocente Municipal Nova Vista, situada na Comunidade Nova Vista; 
Construção de quadra poliesportiva coberta no Distrito de Itauninhas. Indicações n° 
195 e 196/2015 de autoria do Sr Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira, que 
solicita: Sinalização com pintura de faixa de pedestre na Avenida Karina, no Bairro 
SEAC; Instalação de unidade do CRAS (Centro de Referência de Assistência 
Social) no Bairro SEAC, para atender os moradores da região. Requerimento n° 
021/2015 de autoria do Sr Vereador Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: 
Realização de audiência pública com todos os segmentos da sociedade mateense 
para discussão do seguinte tema: “Violência nas escolas – um problema que reflete 
no cotidiano escolar", a ser realizada no dia 04 de maio do corrente ano, em horário 
e local a serem definidos. Requerimento n° 022/2015 de autoria dos Srs 
Vereadores Isaias Rosa de Oliveira, Aquiles Moreira da Silva, Glesson Borges, 
José Ferreira, Uarlan Fernandes, Judite Ribeiro de Oliveira e Valdemar Moraes, 
que solicitam: Que o Exmº Sr Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, 
providencie: solicitar à Diretoria do Hospital Maternidade São Mateus que 
encaminhe a esta Casa de Leis, prestação de contas dos recursos financeiros, 
referente aos anos de 2013 e 2014. Requerimento n° 023/2015 de autoria do Sr 
Vereador Gildevaldo Estevão, que solicita: Que a última sessão ordinária do mês 
de abril (28/04/2015) seja realizada no bairro aviação, no horário regimental, de 
acordo com o regimento interno desta Casa de Leis (resolução n° 003/2009). 
Moção n° 005/2015 de autoria do Vereador Gildevaldo Estevão e demais 
Vereadores, que solicita: Voto de CONGRATULAÇÃO aos Jornalistas de São 
Mateus, em homenagem ao dia do Jornalista, ocorrido em 07 de abril. Ato contínuo 
o Sr Secretário fez a leitura dos Projetos a seguir: Em Redação Final o Projeto de 
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Lei n° 012/2015, do Poder Executivo, que “Institui a Política Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – PMSAN, expressa o interesse do 
município em aderir ao Sistema Nacional/Estadual de Segurança Alimentar e 
Nutricional, Estabelece os parâmetros para a elaboração do Plano Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional – PLAMSAN, e dá outras providências”. Em 
Turno Único o Projeto de Lei n° 006/2015, do Poder Legislativo, que “Dá 
Denominação a Praça localizada no bairro Guriri de „Praça Vinicius Cavaleiro 
Milleri‟”. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 007/2015, do Poder Legislativo, que 
“Dá Denominação à Rua localizada no bairro Morada do Ribeirão, de „Rua Josino 
Santos‟”. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão, declarou aprovada às Atas 
de n° 007, 008, 009, e 010/2015, e colocou à disposição dos Srs Vereadores. DO 
GRANDE EXPEDIENTE: A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a 
palavra ao Vereador Sr Ailton Caffeu que após congratular-se com todos da Mesa 
Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, Diz ter convidado 
o Sr Geraldo coordenador da Central de Ambulâncias, para esclarecer a situação 
em que se encontram as ambulâncias de São Mateus. Pois é necessária a compra 
de ambulâncias, porque as que temos se encontram sucateadas, impossibilitadas 
de atender a população e esse é um serviço indispensável a todos. Gostaria que o 
Presidente Sr Gildevaldo Estevão agendasse uma reunião urgente com o Prefeito 
Sr Amadeu Boroto para que o mesmo compre mais ambulâncias. Lembra que foi 
devolvido por essa casa de Leis o valor de R$ 1.700,00000 (um milhão e 
setecentos reais) a prefeitura, então solicitará ao Sr Prefeito que compre usando 
esse valor. Ato contínuo o Vereador Sr José Ferreira solicita aparte, Parabeniza o 
Vereador Sr Ailton Caffeu pela preocupação com o município. Relata que na 
semana anterior esteve junto aos Vereadores Srs Gildevaldo Estevão, Aquiles 
Moreira da Silva e outros, com o Sr Prefeito onde ele prometeu comprar cinco 
ambulâncias e acredita que já esta sendo comprada. O que já é uma boa noticia. 
Ato contínuo o Vereador Sr Ailton Caffeu, fala que cinco ambulâncias são poucas, 
a necessidade é de no mínimo doze ambulâncias, pois as que existem não podem 
mais ser reaproveitadas. Ato contínuo o Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira 
solicita aparte, relata que esteve na cidade de Santa Maria onde foi levantado o 
tema de mau uso das ambulâncias, pois comprasse ambulâncias novas e em um 
ano não podem mais ser utilizadas, porque alguns motoristas, não são todos, as 
usa de maneira desordenada, sem zelo e até para uso próprio, também acha que 
cinco são poucas, mas diz que deveria ter uma maneira punitiva para esses 
motoristas irresponsáveis. Ato contínuo o Vereador Sr Vilmar Gonçalves de 
Oliveira, diz que discorda do Sr Isaias porque acha que o município precisa trocar 
as ambulâncias no mínimo em dois e dois anos, pois não tem como uma 
ambulância rodar quatro anos fazendo o percurso de São Mateus a Vitoria e ainda 
estar em condições de uso. Ato contínuo o Vereador Sr Uarlan Fernandes solicita 
aparte, aborda a situação em que a ambulância é usada em eventos particulares. 
Reitera que precisa ser fiscalizado e informado quem libera, pois a ambulância tem 
que estar à disposição da população e não de um único evento. Ato contínuo o 
Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho solicita aparte, diz que concorda com o que 
foi dito. Acrescenta que a vida útil das ambulâncias deve ser controlada pela 
quilometragem. Diz que se o carro chegou a cem quilômetros rodados tem que ser 
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trocado, porque esta em risco a vida do motorista, que passa por estradas difíceis 
de ultrapassagem em alta velocidade quando esta socorrendo alguém, e a vida da 
própria pessoa que já esta sendo socorrida. Diz discordar do Vereador Sr Isaias, 
pois é de responsabilidade do gestor fiscalizar os maus motoristas, porque uma 
pessoa não pode sujar a imagem de uma categoria que trabalha serio e veste a 
camisa. Apóia sim, a punição para os motoristas que usam de forma indevida a 
ambulância. Ato contínuo o Vereador Sr Ailton Caffeu, afirma ao Sr Geraldo que 
com certeza será comprada as ambulâncias, porque acredita no Sr Prefeito. 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, relata que o Sr Geraldo pegou a 
coordenação da central de ambulâncias de um município com 130.000,00 (centro e 
trinta mil) habitantes, sem nenhuma estrutura para atendimento. Fala que o seu 
Bairro esta pedindo socorro, as ruas estão sujas, e a empresa que tem que atender 
a demanda de 130.000,00 (centro e trinta mil) pessoas, só tem 120 (cento e vinte) 
funcionários trabalhando. Esclarece que o Hospital Maternidade no ano anterior 
assumiu um compromisso em vitória, mas não cumpriu, criando uma dívida muito 
alta. Acredita que o município não pode deixar que o Hospital Maternidade seja 
fechado. Diz que em conversa com a secretaria de saúde e Diretores da 
Maternidade surgiu à mesma idéia do Vereador Sr Ailton Caffeu, de ser repassado 
o valor que foi devolvido, para pagar a dívida do Hospital. Sendo que houve uma 
reunião do conselho de saúde na qual fui eu e o Vereador Sr Gildevaldo Estevão, 
onde solicitamos o valor da dívida, que é de R$ 435.261,05 (quatrocentos e trinta e 
cinco mil duzentos e sessenta e um reais e cinco centavos) com fornecedores, 
porque não foi repassado pelo estado o valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e 
oitenta mil reais). Lembra que não adianta pagar a dívida se não houver o 
comprometimento do governo para continuar ajudando a manter o Hospital. Diz ser 
favorável, desde que seja prestado conta a situação financeira do mesmo. Ato 
contínuo o Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira solicita aparte, Diz, também ser 
favorável a ajudar as entidades como o Hospital Maternidade por ser tão 
importante para o município. Lembra que existe um requerimento pedindo a 
prestação de contas do Hospital, porque todo ano o mesmo diz fechar as portas. 
Reforça que temos que saber o que acontece dentro do Hospital, quanto entra em 
valores de convênios, do estado, do governo..., e quais as despesas com médicos, 
enfermeiros..., para que o valor doado não seja somente paliativo. Frisa que se 
tome uma medida definitiva. Ato contínuo o Vereador Sr José Ferreira solicita 
aparte, diz ser favorável desde que se preste contas, porque acredita existir 
irregularidades. Ato contínuo o Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, diz que 
podemos pedir esclarecimentos, mas o valor do montante vai depender da reunião 
que haverá amanhã no Hospital Roberto Silvares com o representante do governo 
do estado, com a secretaria de saúde, com o Diretor do Hospital Roberto Silvares e 
a Diretora do Hospital Maternidade, para que o estado assuma uma 
responsabilidade com o Hospital Maternidade, porque se não for firmado 
compromisso do estado como o mesmo não haverá repasse de valores. Ato 
contínuo o Vereador Sr José Ferreira solicita aparte, esclarece que não sabe sobre 
os outros municípios, mas o nosso município repassa a contribuição que foi votada 
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na câmara. Ato contínuo o Vereador Sr Uarlan Fernandes solicita aparte, diz ter 
ficado uma situação complicada, porque o representante do estado pode falar que 
não vai doar mais nada e a câmara vai ter que assumir a responsabilidade de 
repassar o dinheiro prometido, que com certeza será cobrado pela população. 
Reforça que tem que haver prestação de contas, porque o município nunca deixou 
de contribuir, diferente do estado e de outros municípios. Relata ter ficado surpreso 
por saber da reunião depois de acontecida, pois todos os vereadores precisam 
participar, porque todos são cobrados da mesma forma. Ato contínuo o Vereador 
Sr Aquiles Moreira da Silva, lembra que ano passado foi convidado para uma 
reunião emergencial no Pronto Socorro no momento em que estava dentro do 
mesmo, por isso participou, não houve tempo para avisar a outros. Explica que, 
sobre a reunião de ontem, ligaram dizendo que havia uma reunião e se eu poderia 
comparecer, respondi que iria, porque é de interesse de qualquer Vereador a 
presença de pelo menos um nessas reuniões para depois passar o acontecido. 
Voltando ao que falei anteriormente, ontem o conselho de saúde juntamente com 
Dulce, Mércia e Sr Presidente Gildevaldo esclareceram que o valor atrasado o 
governo não vai repassar. Ato contínuo o Vereador Sr Gildevaldo Estevão solicitou 
aparte, esclareceu que não foi convidado para essa reunião pela secretaria, diz que 
foi convidado pelo Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, e sobre o repasse de 
valor, esclareceu que são onze Vereadores que precisam ser consultados, foi 
pedido o valor total da dívida para passar aos Srs. A secretaria solicitou 
700.000,00, eu disse que só poderia ser repassado o valor da dívida que é de 
450.000,00, para adiar o problema por 5 meses até o governo se manifestar, caso 
contrario se a câmara não aceitar o Hospital Maternidade será fechado. Ato 
contínuo Vereador Sr Uarlan Fernandes solicita aparte, diz que, para concluir o 
conselho de saúde é realmente muito importante e tem que participar de todos os 
debates sobre a saúde dentro do município, mas os membros da comissão de 
saúde também querem participar. E esclarece que os Srs Vereadores não são 
contra o repasse, mas exigem a prestação de contas. Ato contínuo o Vereador Sr 
Aquiles Moreira da Silva, diz que tem certeza que o requerimento da prestação de 
contas será aprovado. Sobre a reunião, ficou bem claro a todos que o município 
não tem condições de assumir compromisso sozinho sem apoio do governo. Essa 
parceria vai começar a ser firmada, pois a anterior foi desfeita, então pede a 
compreensão de todos os vereadores para aprovar o repasse de verba. E sobre o 
que o Vereador Sr Ailton Caffeu falou, também concorda que o poder executivo 
compre as ambulâncias, mas que as mesmas sejam atendidas por autorizadas de 
competência para manutenção e revisão, e o serviço seja fiscalizado pelo 
coordenador porque é tudo pago com o dinheiro público. A seguir o Presidente Sr 
Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho 
que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e 
demais presentes, Presta homenagem aos jornalistas presentes, diz que sobre a 
questão do H. Maternidade, essa é uma preocupação do povo em geral, porque 
não atende só a população de São Mateus, mas toda a região. Diz que deveríamos 
estar discutindo por um Hospital mais moderno como um materno infantil com UTI, 
e infelizmente estamos nessa situação. Diz ser totalmente favorável que as 
instituições e órgãos públicos invistam na melhoria de atendimento ao público, ao 
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requerimento de prestação de contas. Ser de acordo que deveria ser previamente 
consultado todos os Srs vereadores antes de tomada qualquer decisão. Por 
exemplo: na questão da RT, é claro que temos outras ocupações, mas participo da 
comissão de urbanismo e infraestrutura que compete a vários setores e todos nós 
temos o interesse em participar das decisões. Existe uma ação na justiça contra a 
RT, e acho um absurdo ficar renovando emergencial, porque tem dias que não esta 
sendo feita a limpeza das ruas e temos a obrigação de fiscalizar e resolver. Para 
completar a fala, diz que esteve visitando o CEIM Areinha no Bairro Areinha e ficou 
chocado com o risco que o parquinho do mesmo oferece as crianças, com a 
estrutura podre, desnivelada e as crianças continuam utilizando porque brincar é 
uma atividade pedagógica. Ato contínuo o Vereador Sr Vilmar Gonçalves de 
Oliveira solicita aparte, pergunta se foi a Diretora da escola que fez a reclamação 
sobre o parquinho. Ato contínuo o Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, diz que 
fez vários levantamentos no Bairro, e um foi na creche onde lhe foi mostrado as 
necessidades. Ato contínuo o Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira solicita 
aparte, diz que sobre a creche, acha que é incompetência da Diretora que deveria 
ter comunicado a secretaria de educação, e se o secretário não tomou nem uma 
atitude, ela poderia ter retirado antes que caísse sobre alguma criança. Ato 
contínuo o Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, diz que foi sim comunicado a 
secretaria, inclusive sobre um dos muros da escola que esta caindo, mas não 
houve nenhuma atitude, a ironia é que o secretário mora no Bairro praticamente ao 
lado do CEIM. Então pede que seja imediatamente comunicado a secretaria. 
Relata que nem tudo é tão ruim, porque ano retrasado fez um requerimento para 
um píer no Bairro Areinha e foi feito o calçamento com um cais no final da rua para 
atender as necessidades dos pescadores. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo 
Estevão concedeu a palavra a Vereadora Sr Judite Ribeiro de Oliveira que após 
saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais 
presentes, diz que a situação com o SAAE esta crítica, pois tem duas casas que 
estão alagadas há doze dias no Bairro vila nova, diz que já foi comunicado ao 
SAAE, ao prefeito, a TV sim já foi fazer filmagens e nada é resolvido. O SAAE diz 
que o carro que faz o serviço quebrou e a peça esta vindo do Paraná, mas nunca 
chega, foi alugado um carro que também quebrou, não se sabe se é mal 
administração, mas do jeito que esta não pode mais ficar, tem crianças nas casas, 
as pessoas não podem mais comer em sua própria casa e se não for resolvido logo 
terão que mudar de casa. Ato contínuo o Vereador Sr José Ferreira solicita aparte, 
pergunta se o esgoto é da rua ou das casas. Diz que foi informado e cobrado sobre 
essa situação e também já pediu do SAAE providências, diz não saber como o 
SAAE esta funcionando sem condições para atender as necessidades da 
população. Ato contínuo a Vereadora Sr Judite Ribeiro de Oliveira, responde que a 
vala da rua está entupida e o esgoto está voltando para dentro das casas das 
pessoas. Diz que se pagamos os impostos que são cobrados, que não são baratos, 
temos que cobrar providências, diz que ontem foi um carro sugou, mas choveu e 
alagou de novo, é uma situação lamentável. Fala que sobre as ambulâncias, 
estiveram ela e outros Srs Vereadores com o Sr prefeito e ele afirmou que usará o 
dinheiro da câmara para comprar cinco ambulâncias e fará um leilão com as 
usadas, mas acredita que cinco ambulâncias são poucas, não resolverá o 
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problema. Ato contínuo o Sr Ailton Caffeu solicita aparte, concorda que o Sr 
prefeito compre as cinco ambulâncias, e use o dinheiro arrecadado com o leilão 
para comprar mais cinco. Ato contínuo a Sr Judite Ribeiro de Oliveira, reitera que 
sobre a Maternidade, segundo o Sr prefeito se o governo estadual não repassar a 
verba, o município não deixará a Maternidade fechar, mesmo que continue só o 
atendimento para gestantes, pois o município esta em dias com suas obrigações. E 
reforça que não tem condições de uma gestante ter que sair de São Mateus para 
ser atendida na cidade de Colatina. 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, diz que foi 
visitar a escola do Bairro Morada do Ribeirão e percebeu que o trabalho da 
secretaria de educação reduziu muito, pois ha oito meses atrás o Sr prefeito liberou 
a verba de R$ 150.000,00 para a cobertura da quadra de esportes e o muro da 
escola, mas a arquiteta que prometeu avaliar e fazer o projeto até o presente 
momento não concluiu e nem liberou. Diz ter ficado constrangido porque foi muito 
bem recebido pela Diretora, e os alunos estão fazendo aula de educação física em 
baixo de sol e chuva, é vergonhoso, o calçamento que liga o Bairro Jaqueline ao 
Bairro Morada do Ribeirão não foi concluído, tem esgotos a céu aberto em todos os 
bairros, o SAAE não tem mais investimento, perdeu a força, já deu o que tinha que 
dar, temos que ter postura. Ato contínuo o Vereador Sr José Ferreira solicita 
aparte, fala que vota, para que o SAAE resolva os problemas, mas ouviu dizer que 
o mesmo só quer fornecer o serviço de água e não o de esgoto. Acha que tem que 
ser assumido todo o compromisso, não aceita e nega o voto para projeto pela 
metade. Ato contínuo o Vereador Sr Glesson Borges, diz concordar com tudo que 
foi dito; sobre o Hospital Maternidade, o repasse, e as ambulâncias. A seguir o 
Presidente solicita ao Vice-Presidente que tome seu assento para que possa fazer 
Uso da Tribuna, logo após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados 
de honra e demais presentes, sugere sobre as ambulâncias que, já que serão 
compradas cinco e mais cinco com o dinheiro do leilão, seja usado o valor que 
seria para construção da casa de leis para compra de mais quatro ambulâncias, 
mas pede ao Sr Geraldo coordenador da Central de ambulâncias que seja 
melhorado o atendimento ao público por parte da recepção, porque foi muito mal 
atendido pela recepcionista quando foi solicitar uma ambulância para buscar uma 
pessoa que tinha recebido alta do Hospital em Vitoria, sei que falta ambulância, 
mas ela me mandou procurar o Sr prefeito para que ele comprasse mais 
ambulâncias, foi uma falta de respeito, imagine o atendimento com o público. Ato 
contínuo o Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira solicita aparte, relata que há 
quanto tempo que ele cobra melhoras para Central de ambulâncias, acredita que 
os Srs Vereadores cansaram de vê-lo usar a tribuna falando que ia chegar esse 
momento de não haver mais ambulâncias para atendimento, cheguei a falar que 
fosse usado o valor dos lotes vendidos do bairro Guriri, para a compra de 
ambulâncias, não compraram porque não tiveram o interesse em comprar. Ato 
contínuo o Vereador Sr Gildevaldo Estevão, pede a colaboração de todos os Srs 
vereadores para fazer a doação do valor que seria para construção da câmara, que 
não vai ser mais construída, para ser comprado até dez ambulâncias se for o caso. 
Ato contínuo o vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira solicita aparte, diz que, em 
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resposta ao vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, foi até o Sr Prefeito e ele lhe 
respondeu que não compraria ambulâncias. Ato contínuo o vereador Sr Gildevaldo 
Estevão, reafirma que, sobre o H. Maternidade foi à reunião há convite do vereador 
Sr Aquiles Moreira da Silva, e lá, em resposta ao pedido de socorro, disse que são 
dez vereadores e uma vereadora, mas de sua parte estaria liberado o valor de R$ 
450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil reais). Diz que sobre a RT foi convidado 
pelos vereadores Srs Aquiles Moreira e José Ferreira há ir até a empresa RT por 
convite da mesma, onde diz ter ficado esperando por volta de trinta minutos do lado 
de fora, o que achou uma falta de respeito com Srs vereadores, porque poderiam 
ter esperado na recepção da mesma até ser chamados. Diz que assim que 
atendidos fez a reclamação, e decidiram marcar uma reunião com o Sr Prefeito, o 
Sr secretário, o responsável pela empresa e depois outra reunião com o 
procurador. E aproveita o momento para fazer uma denúncia grave sobre o meio-
ambiente, trata-se da estação de água do rio preto de onde esta sendo diariamente 
e desordenadamente retirada água para abastecer caminhões pipas, de cinco mil 
litros cada um, para o serviço de compactação da obra de duplicação da Rodovia 
Othovarino Duarte Santos que liga São Mateus a Guriri, fazem em média dez 
viagens diariamente, além de ser crime ambiental, trata-se do fato de estar 
impedindo a sustentabilidade do local, pois peixes já não são mais vistos ao longo 
do leito do rio. A denúncia é para que o DR, que é responsável pela obra, encontre 
alternativas que não agredisse o meio-ambiente, porque esta ação está acabando 
com o que resta da água do rio preto que esta literalmente morrendo. Pede ao Sr 
secretário do meio-ambiente providências em quanto á tempo. Ato contínuo o 
vereador Sr Aquiles Moreira da Silva solicita aparte, diz que tem certeza que o Sr 
secretário tem conhecimento do acontecido só não toma providências. Ato contínuo 
o vereador Sr Gildevaldo Estevão, pede ao Sr presidente que seja feito um ofício 
dirigido ao Sr secretário do meio-ambiente solicitando esclarecimentos. ORDEM 
DO DIA: Ato contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação as 
Indicações nºs 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196/2015, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade dos 
presentes. Em discussão e votação o Requerimento de nº 021/2015, sendo 
aprovado por unanimidade. Em discussão e votação o Requerimento de nº 
022/2015, sendo aprovado com voto contrário do Sr Vereador Vilmar Gonçalves de 
Oliveira. Ato contínuo o Sr Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira justifica seu voto 
contrário, dizendo que o Hospital Maternidade é uma empresa privada que não tem 
obrigação de prestar conta a essa casa de leis e declara ser contra o repasse de 
dinheiro para maternidade porque o município já faz esse repasse. Em discussão e 
votação o Requerimento de nº 023/2015, sendo aprovado por unanimidade. Em 
discussão e votação Moção nº 005/2015 de autoria do Sr Gildevaldo Estevão e 
demais Vereadores, que solicita: Voto de CONGRATULAÇÃO aos Jornalistas de 
São Mateus, em homenagem ao dia do Jornalista, ocorrido em 07 de abril. Sendo 
aprovado por unanimidade. Ato contínuo o Sr Presidente coloca em discussão e 
votação os seguintes projetos: Em discussão e votação Em Redação Final o 
Projeto de Lei n° 012/2015, do Poder Executivo, que “Institui a Política Municipal 
de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – PMSAN, expressa o interesse 
do município em aderir ao Sistema Nacional/Estadual de Segurança Alimentar e 
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Nutricional, Estabelece os parâmetros para a elaboração do Plano Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional – PLAMSAN, e dá outras providências”, sendo 
aprovado por unanimidade. Em discussão e votação em Turno Único o Projeto de 
Lei n° 006/2015, do Poder Legislativo, que “Dá Denominação a Praça localizada no 
bairro Guriri de „Praça Vinicius Cavaleiro Milleri‟”, sendo aprovado por unanimidade. 
Em discussão e votação em Turno Único o Projeto de Lei n° 007/2015, do Poder 
Legislativo, que “Dá Denominação à Rua localizada no bairro Morada do Ribeirão, 
de „Rua Josino Santos‟” sendo aprovado 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 ha 
presente Ata, que por estar em conformidade será assinada por mim, pelo Sr 
Presidente e demais membros da mesa. 
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