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Ata nº 042/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 08 (oito) dias do mês de 
setembro 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 Glesson Borges. DO PEQUENO EXPEDIENTE: A seguir o Sr Presidente fez a 
abertura da Sessão e após as formalidades regimentais, convidou o Vereador Sr 
Isaias Rosa 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 10 (dez) Srs. 
Vereadores: Ailton Cafeu, Aquiles Moreira da Silva (ausente), 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 estudante Emanuel de Carvalho e 
Carvalho. 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/SELJ N° 
155/2015, do Secretário de Esportes, Lazer e Juventude, protocolizado sob o n° 
001155/2015, que encaminha a esta Casa de Legislativa resposta ao Requerimento 
n° 035/2015, de autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho, sendo informado 
que a Secretaria está providenciando a nomeação dos membros do Conselho 
Municipal da Juventude, de acordo com a Lei, como pede a solicitação. Leitura do 
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 1118/2015, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 001369/2015, que encaminha a esta Casa 
de Legislativa resposta a Indicação n° 511/2015, de autoria do Vereador José 
Ferreira, em que reitera a Indicação n° 133/2015, que diz respeito à extensão de 
rede elétrica com instalação de postes com luminárias na Rodovia BR 381 (da 
VAVERSA às imediações do antigo Projeto „Quero Viver‟), sendo informado que, de 
acordo com a Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura e Transporte, será 
possível esta municipalidade atender tal indicação. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 1.078/2015, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 001370/2015, que encaminha a esta Casa 
de Legislativa a Indicação n° 480/2015, de autoria do Vereador Valdemar Moraes, 
em que requer disponibilização da VAN – „Sorriso da Comunidade‟ – para 
atendimento odontológico na localidade de Nossa Senhora da Penha, Comunidade 
Córrego São Domingos. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 
1117/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 
001371/2015, que envia respostas das Indicações n° 505/2015, de autoria do 
Vereador Gildevaldo Estevão, em que requer recapeamento asfáltico da Avenida 
França, situada no bairro Novo Horizonte; n° 507/2015, de autoria do Vereador 
Glesson Borges, em requer calçamento da Rua Otávio Boroto, situada no bairro 
Guriri, lado Sul; n° 514/2015, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes, em que 
requer recapeamento asfáltico da Rua Dagoberto Fundão (trecho compreendido 
entre a ponte sobre o Córrego Abissínia e a Petrobras); e n° 515/2015, de autoria do 
Vereador Uarlan Fernandes, que requer construção de praça de área de lazer no 
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bairro COHAB, sendo informado que, de acordo com a Secretaria Municipal de 
Obras, Infraestrutura e Transporte, não poderão ser atendidos no momento por falta 
de dotação orçamentária, mas que tentará alocar a despesa nos orçamentos 
vindouros. DIVERSOS: Leitura do expediente Ofício n° 666/2015/GIGOV/VT, do 
Superintendente Regional Norte do Estado do Espírito Santo, informando sobre 
contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal, sob o n° 
0434.936-80com recursos do BNDES no montante de R$ 2.137.850,00, tendo por 
finalidade a aquisição de equipamentos pelo município de São Mateus, no âmbito do 
Programa PROVIAS. Proposições sujeitas à Discussão e Votação: Indicações nº 
552 e 553/2015 de autoria do vereador Sr Ailton Caffeu, que solicita: Construção de 
quadra poliesportiva no Assentamento Zumbi dos Palmares; Instalação de Posto 
Policial na Comunidade Córrego da Areia, Distrito de Nestor Gomes. Indicações nº 
554 e 555/2015 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: 
Estender o Programa de Saúde Bucal às escolas das Comunidades: Nova Vista, 
Dilô Barbosa, São Jorge e Córrego do Chiado; Cumpra com a exigência legal de 
adquirir da agricultura familiar, no mínimo 30%, os alimentos da merenda escolar 
para as escolas das Comunidades: Nova Vista, Dilô Barbosa, São Jorge e Córrego 
do Chiado. Indicações nº 556 e 557/2015 de autoria do vereador Sr Gildevaldo 
Estevão, que solicita: Aprumar o poste nº 99625-9898 situado no entroncamento das 
Ruas Chile e Montevidéu, no Bairro Vila Nova, bem como substituição de 
aproximadamente 40m (quarenta metros) da rede elétrica. Poda das árvores 
situadas na Avenida Antonio Lougon Moulim, no Bairro Bonsucesso II. Indicação nº 
558/2015 de autoria do vereador Sr Glesson Borges, retirada pelo autor. Indicação 
nº 559/2015 de autoria do vereador Sr Glesson Borges, que solicita: Substituição 
dos postes de madeira remanescentes no Bairro Ribeirão, por outros de concreto. 
Indicações nº 560 e 561/2015 de autoria do vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira, 
que solicita: Construção de Unidade de Pronto-Atendimento no Bairro Guriri; 
Implantação de hortão municipal no Bairro Guriri. Indicações nº 562 e 563/2015 de 
autoria do vereador Sr José Ferreira, que solicita: Construção de redutor de 
velocidade e sinalização de trânsito pertinente na Rua Zenor Pedrosa Rocha, 
situada no Bairro Sernamby (na altura da residência nº 120); Poda das árvores 
situadas na praça da sede do Distrito de Nestor Gomes – Km 41. Indicações nº 564 
565/2015 de autoria do vereador Sr Judite Ribeiro de Oliveira, que solicita: 
Manilhamento do valão situado entre os Bairros Novo Horizonte e Vila Nova; 
Término da construção do muro de arrimo na Avenida Vitória, no entroncamento dos 
Bairros Vila Nova e Vila Verde (nas proximidades da Unidade de Saúde). 
Indicações nº 566 e 567/2015 de autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes, que 
solicita: Construção de calçada cidadã na Rua Vinhático (trecho compreendido entre 
os Bairros San Remo e COHAB); Implantação do Programa “Escola Tempo Integral” 
na Escola Valério Coser, localizada no Bairro Pedra D‟água. Indicação nº 568/2015 
de autoria do vereador Sr Valdemar Moraes, que solicita: Calçamento do pátio do 
salão de eventos situado na Comunidade de Santa Maria, Distrito de Itauninhas. 
Indicações nº 569 e 570/2015 de autoria do vereador Sr Vilmar Gonçalves de 
Oliveira, que solicita: Término do calçamento da Rua São Benedito, situada no 
Bairro Rodocon; Instalação de posto policial na Comunidade Nativo de Barra Nova. 
Requerimento nº 056/2015 de autoria do Sr Presidente da Comissão de Obras, 
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Urbanismo e Infraestrutura Municipal, Vereador Eneias Zanelato Carvalho, que 
solicita: Que o Exmº Sr Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, 
providencie: Realização de audiência pública com todos os segmentos da sociedade 
mateense para discussão do seguinte tema: “Implantação do sistema de 
estacionamento rotativo pago no município de São Mateus”, conforme Projeto de Lei 
Complementar nº 008/2015 – do Poder Executivo, concernente ao assunto e que 
tramita nesta Casa de Leis, a ser realizada em local e data a serem definidos pela 
referida comissão. Moção nº 029/2015 de autoria do vereador Sr Isaias Rosa de 
Oliveira, que solicita: Voto de Congratulação ao estudante Emanuel de Carvalho e 
Carvalho, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Guriri, pela conquista da 
medalha de prata na 11ª Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas 
(OBMEP). Ato contínuo o Sr Secretário fez a leitura dos Projetos a seguir: Em Turno 
Único o Projeto de Lei n° 049/2015, do Poder Legislativo, que “Dá a atual Rua 
conhecida como Girassol, situada no Loteamento Jardim Eldorado, bairro Pedra 
D‟Água, a denominação de Rua Gerânio”, de autoria dos Vereadores Valdemar 
Moraes e Isaias Rosa de Oliveira. Em Turno Único Projeto de Lei n° 050/2015, do 
Poder Legislativo, que “Dá denominação à Rua localizada no Distrito de Nestor 
Gomes – Km 41 de Rua Eduardo Medeiro”, de autoria do Vereador José Ferreira. 
Em Turno Único o Projeto de Lei n° 052/2015, do Poder Legislativo, que “Dá 
denominação à Avenida localizada no Distrito de Nestor Gomes – Km 41 de Avenida 
Cachoeira do Cravo”, de autoria do Vereador José Ferreira. Em Turno Único o 
Projeto de Lei n° 053/2015, do Poder Legislativo, que “Dá denominação à Rua 
localizada no Distrito de Nestor Gomes – Km 41 de Rua do Cartório”, de autoria do 
Vereador José Ferreira. DO GRANDE EXPEDIENTE: 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, agradece aos colegas vereadores Srs Ailton Caffeu, Judite, 
Aquiles que foram à sua comunidade participar de um Bingo que infelizmente 
acabou não acontecendo. Expõe novamente a situação de Dona Maria de Fátima, 
escritora, conhecida, mas, a vida é cheia de altos e baixos e ela está pedindo ajuda, 
por passar por dificuldades financeiras, com um filho dependente químico internado, 
um marido alcoólatra, e às vezes não tem condições nem de visitar o filho, então 
pede ao prefeito que todo mês disponibilize um carro para que ela possa visitar o 
filho, e talvez encaminhar também o marido para um tratamento. Vamos marcar uma 
reunião com ela para ver o que pode ser feito, sabe o que ela está passando, porque 
tem um filho internado há 15 anos e graças a Deus, ele pode cuidar visitar e tratar, 
porque se a família não der apoio, a situação fica bem pior. Fala que sobre a 
fiscalização, já fez dois Projetos de Lei nessa casa que às vezes não são cumpridos 
pela fiscalização, então quer que o prefeito faça cumprir a Lei. 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, expõe a situação que está acontecendo nos km, assaltos todos os fins de 
semana, levando dois, três carros, fazendo medo as pessoas, amarrando as 
pessoas dentro de suas casas com arma na cabeça e levando tudo. Então têm que 
ser tomado providências junto aos deputados, prefeito, comandante, porque as 
pessoas não estão mais conseguindo viver com tranqüilidade, nunca viu uma coisa 
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dessas, parece que são os bandidos que mandam, eles vão à tarde quando as 
pessoas estão retornando do seu dia de trabalho, os moradores do interior estão 
saindo, abandonando suas casas com medo, alguns já foram assaltados duas vezes 
em seguida em menos de um mês. 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 
novamente sobre as ambulâncias porque que tem mais de quatro meses que foi 
cobrado por quase todos os vereadores e ficou para serem compradas cinco 
ambulâncias para tentar resolver a situação do município, já foi feito requerimento e 
até hoje não sabem onde estão essas ambulâncias, e a situação está cada dia se 
agravando, então pede uma reunião com o Sr prefeito ou secretário, para dar 
satisfação e resolver, porque são cobrados na rua pelas pessoas. Ato contínuo o 
vereador Sr Ailton Caffeu solicita aparte, fala que à muito tempo estão cobrando isso 
e sempre falam que já foram comprada as ambulâncias e nunca chegam, os pobres 
que mais necessitam pra ser socorridos na hora de uma doença, estão morrendo a 
míngua porque não tem ambulâncias. Ato contínuo a vereadora Sr Judite fala que o 
problema é falam e a fala fica aqui, quando termina a sessão ninguém faz nada, do 
jeito que está não pode ficar, as pessoas estão perdendo exames caríssimos que 
são marcados e as pessoas esperam por até dois anos e quando chegam à data 
marcada não vão porque não têm transporte para levar e nem todo mundo pode 
pagar pra levar. E sobre o caso da Maria de Fátima, fala que conhece ela, o filho, o 
marido e é realmente uma pessoa necessitada. Aborda que é muito difícil conseguir 
uma vaga para internar um dependente químico e quando consegue não tem 
transporte para levar familiares para visitar, nem todos têm condições de pagar um 
transporte, sabe por que já passou por situação igual, relata que quando procura a 
assistente social, e acredita que é um dever da secretária dela, ela diz que é com a 
saúde e a saúde fala que é com a assistência social, então pede a ajuda dos Sr 
vereadores para juntos descobrirem de quem realmente é a responsabilidade porque 
a visita é muito importante para o tratamento do dependente químico. Fala ao Sr 
Caffeu que a segurança realmente está uma porcaria, mas à culpa, não são dos 
policiais porque eles correm atrás, prendem, mas infelizmente quando chegam ao 
Fórum os criminosos são soltos, e não sabe o porquê? 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 a questão da fiscalização de obras já virou uma ladainha nessa 
câmara porque têm dialogado, mas de nada têm resolvido. Ressalta que esteve na 
secretaria, mas não conseguiu ser atendido, então pediu mais uma reunião para que 
possam conversar com eles, porque têm em mãos 28 notificações diferentes, do 
mesmo dia para uma mesma pessoa. Lembra que a última reunião não valeu de 
nada, e à Prefeitura não têm moral nenhuma para notificar lotes sujos com tanta 
área pública suja. Fala que os fiscais continuam com abuso de autoridade, 
acharcando o povo sofrido, então chega com isso, pede para que façam um abaixo 
assinado para um projeto popular e assim retirar a Lei da produtividade. Ressalta 
que não pediram para parar de multar, nem para aliviar ninguém, pediram apenas 
que tivessem bom censo e não estão agindo com bom censo, está havendo dois 
pesos e duas medidas sempre. Fala que querem que a fiscalização continue 
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fazendo o seu trabalho limpando as ruas de Guriri, São Mateus, multando as 
pessoas que jogam entulho nas ruas, paralisando obras irregulares, agora, notificar 
uma pessoa 28 vezes no mesmo dia, acha um absurdo, porque não notificam os 
terrenos da Prefeitura que são mais de 500 e estão todos sujos, os fiscais têm 
autonomia para isso. Então, ou mudam, ou revisam o código de postura, ou retiram 
a Lei da produtividade, ou o povo vai continuar sofrendo com esses fiscais que estão 
agindo de maneira covarde com o povo de São Mateus. A seguir o Presidente Sr 
Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr José Brasil, que após 
saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais 
presentes, relata que foi fazer uma visita em sua própria comunidade e viu três 
postes de madeira, que nem se usa mais, quase caindo, ligou, cobrou do secretário 
para que ele cobre da Escelsa que é ela a responsável pela troca de postes, fazer 
cobrança da energia eles sabem, mas desenrolar fios e concertar as coisas, não. 
Relata sobre a fala do Sr vereador Caffeu que ladrão está tendo em todo lugar, 
porque lá em Brasília estão roubando bilhões. Fala que o que falta é segurança o 
numero de efetivo é muito pouco para atender a necessidade do povo, o preço da 
pimenta subiu e os ladrões estão passando o motor serra e levando o pé de pimenta 
com a estaca e tudo. Fala que esses dias, cobrou mais fiscalização e não está 
vendo os policiais na rua fiscalizando o trânsito, ninguém respeita a vaga dos idosos. 
Parabeniza o Sr vereador Tutu (Valdemar Moraes) porque viu ele procurando uma 
vaga e ofereceu a vaga do idoso a ele e ele não aceitou porque não têm a 
carteirinha de idoso, tem a idade, mas não tem a carteirinha,ele foi honesto 
enquanto outros mais novos ocupa a vaga e não querem nem saber. Fala que sobre 
os fiscais, concorda que para corrigir a casa dos outros é preciso primeiro corrigir a 
nossa, já sugeriu que o Prefeito faça a limpeza dos lotes das pessoas e coloque na 
conta de cada um, se têm documento descobre o dono, para acabar com essa 
safadeza toda. 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, fala que está triste com as 
situações colocadas hoje, mas está preocupado com a sua comunidade, elogia o Sr 
vereador Eneias pelo o conhecimento das coisas, mas sobre a preocupação dele 
com sua comunidade está muito mais preocupado ainda, porque durante esse 
mandato de dois anos e pouco, do trabalho do Sr Eneias não pode falar nada, mas 
as suas ações, não conhecem nenhuma no município, por isso está triste e 
preocupado com essa indicação que o colega fez para sua comunidade, porque 
sabe que sem parceria não se consegue nada e o Sr vereador Eneias não tem 
parceria e nunca conseguiu nada sozinho, reforça que o colega não tem nada para 
dizer; isso aqui fui eu que fiz, só conseguiu com a parceria dos outros vereadores. 
Diz que não vai ser contra a indicação, vai votar, mas preocupado com o 
atendimento daquela comunidade. Elogia e agradece o Sr Prefeito pelas benfeitorias 
feitas em sua comunidade. Fala que só trabalha em parceria, não vive de críticas, 
nem de denúncias, precisa de parceria porque sozinho não consegue fazer nada. 
Pede desculpas ao Sr vereador Eneias, mas não podia deixar de falar que a 
indicação do colega pode prejudicar sua comunidade, por isso sua tristeza e 
preocupação. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao 
Vereador Sr Eneias Zanelato, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, 
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convidados de honra e demais presentes, parabeniza o jovem homenageado por ter 
conseguido medalha nessa Olimpíada de Matemática que é um programa do 
governo federal para estimular os jovens, e fala com muita satisfação que é um 
programa do governo do PT, do qual alguns criticam, mas tem coisas boas que 
precisam ser notadas, parabeniza também o Sr vereador Isaias Rosa pela 
homenagem. Fala ao Sr vereador Tutu, por quem têm um grande respeito, que 
quando recebeu o convite de visitar as escolas daquela região e foi porque foi 
convidado, viu a situação da merenda escolar e ficou triste por que viu 
computadores novos, mas sem configuração para as crianças usarem e é muito 
importante para as crianças esse conhecimento, fez indicação na semana anterior e 
agora fez essa indicação porque conheceu o programa de saúde bucal e ficou 
encantado inclusive vai fazer homenagem a esse programa, que é muito importante 
para as crianças e também viu essa necessidade no interior, porque as escolas 
estão uma vergonha, o interior é abandonado e o colega sabe disso, e citou só 
essas escolas porque ainda não foi nas outras, mas vai visitar as outras, então por 
isso pediu a extensão do programa para o interior, e se o colega quiser assinar junto 
será um prazer, como o colega têm influencia com o Sr prefeito, quem sabe não 
ajuda chegar logo esse programa naquela comunidade. Fala ao Sr vereador Isaias 
que se o Sr que foi notificado tem 28 lotes e eles não estão limpos o fiscal está certo 
em notificar ele 28 vezes. Porque percebe que aqui nessa cidade a pessoa que é 
bem pobrezinho e tem apenas um lote, ele cuida limpa faz o muro, a calçada, mas 
os ricos de São Mateus tem um monte de lote e não cuida, e a segurança está 
relacionada com a limpeza do lote porque muitos dos lotes sujos escondem 
malandragem, estupradores, principalmente em Guriri que sofre com a violência, 
então os lotes tem que ser limpos, não tem nada contra os fiscais, assim como as 
áreas da prefeitura precisam ser limpas. Fala que se o cidadão comum não pode 
usar a calçada o Bar também não pode. Ato contínuo o vereador Sr Isaias Rosa de 
Oliveira solicita aparte explica que não está pedindo que os fiscais deixem de 
notificar, está pedindo que não hajam com dois pesos e duas medidas. E enquanto a 
prefeitura estiver com suas áreas sujas, ela não tem moral nenhuma de notificar a 
população. Ato contínuo o Sr Eneias acha que o dono que tem 28 lotes, se ele não 
tem dinheiro para limpar os lotes, então que ele venda um para limpar os outros 27. 
Fala que foi em Campo Grande Barra nova, e no meio do caminho encontrou um 
ônibus escolar quebrado, fotografou e fez questão de saber se as crianças foram 
para escola e não foram, foi até a escola falou com a Diretora e não é a primeira vez 
que quebra e deixa as crianças sem irem à escola. Fala que vai fazer um 
requerimento na próxima semana porque quer uma prestação de contas para saber 
se está pagando esse ônibus integralmente, e se ele tem um ônibus tem que ter 
outro para no caso de quebrar colocar outro no lugar, e para ver o nível de 
segurança nos ônibus porque tem que está coma a manutenção em dias e não 
estava. Ato contínuo o vereador Sr Uarlan Fernandes solicita aparte fala que essa 
parte da fiscalização do ônibus é uma responsabilidade de todos, lembra que no 
inicio do ano fez um requerimento e infelizmente não passou, mas o dever do 
vereador é fiscalizar, então parabeniza o Sr vereador Eneias pelo trabalho o qual 
também quis fazer, e apóia, apesar do seu requerimento não ter passado. Ato 
contínuo o Sr vereador Eneias fala sobre a questão da São Gabriel, porque ela 
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presta o serviço de transporte coletivo urbano de passageiro por uma concessão 
pública, que foi assinado pelo prefeito da época no dia 23 de setembro de 1999 por 
15 anos, que venceu ano passado, lembra que ano passado no dia 09 de setembro 
fez um requerimento pedindo que fosse informado pela prefeitura sobre a data final 
da concessão de serviços, então ela foi avisada e sabia que a concessão da São 
Gabriel ia vencer, e eles não informaram nada, como não responderam no dia 09 de 
abril entrou com representação no ministério público dizendo que a prefeitura não o 
respondeu, ai a prefeitura respondeu em julho dizendo que contratou empresa para 
fazer levantamento, mas não respondeu o porque a empresa mesmo com data de 
concessão vencida ainda estava prestando serviço, então foi pessoalmente a 
prefeitura cobrou e eles apresentaram um aditivo assinado por Jadir Carminati 
Bachetti prorrogando por mais 12 meses, e já venceu, entretanto a própria lei que foi 
criada fala que pode ser prorrogado desde que com a autorização do poder 
legislativo que é essa casa de leis, e que não foi consultada. Fala que o que 
acontece com a São Gabriel é que os vereadores pedem e não são atendidos, por 
exemplo, pediu em 2011 a criação da linha de ônibus que perfaça o itinerário, 
Aroeira Guriri e Guriri Aroeira para atender o pessoal que trabalha em Guriri, e sai 
dessa região com abaixo assinado e até hoje não foi atendido isso, entrou com 
denuncia de improbidade no ministério público falando que a empresa também não 
cumpre com a lei de construir abrigos nos pontos de ônibus também está parado até 
hoje, resultado disso tudo, a empresa continua prestando serviço aqui em São 
Mateus, um serviço que é tem muita reclamação, sem autorização dessa casa de 
leis, então acha que os vereadores tem que tomar uma posição porque já tomou 
uma postura individualmente e já fez varias denúncias ao ministério público, agora 
está cobrando do próprio Procurador. Quer propor uma CPI do transporte coletivo da 
São Gabriel, só precisa de mais quatro votos, e não é para crucificar ninguém, é 
para ter uma licitação e melhores serviços em São Mateus. Ato contínuo o vereador 
Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira solicita aparte fala que jamais vai defender qualquer 
pessoa estando errada, pode ter certeza que no dia que o projeto chegar nessa 
casa, vai em cima do correto, porque a empresa tem que prestar o serviço que a 
população precisa, como o próprio vereador falou o corujão, a linha do Aroeira à 
Guriri, Litorâneo a Guriri, Seac a Guriri, em Guriri internamente, pode ter certeza que 
vai ser favorável dentro desses termos. Ato contínuo o vereador Sr Uarlan 
Fernandes solicita aparte, fala que é favorável a CPI porque houve cobrança desde 
os últimos vereadores que passaram por essa casa, então não podem ser omissos 
neste momento, fala que não tem o que falar mal da empresa, mas o que o 
secretário fez foi errado, por ordem de alguém e tudo que está acontecendo foi 
acordado anteriormente e tem que ser apurado. Se o ministério público municipal 
não resolver vão para o estadual. Ato contínuo o vereador Sr Eneias fala que para 
concluir também defende que tenha mais de uma empresa para prestar o serviço, 
porque ai elas concorrem entre elas e prestam um serviço melhor para população. 
ORDEM DO DIA: Ato contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação as 
Indicações nºs 552, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 
566, 567, 568, 569 e 570/2015. Sendo todas aprovadas por unanimidade dos 
presentes. Exceto a Indicação nº 558/2015 retirada pelo autor. Em Discussão: 
Requerimento nº 056/2015. Em Votação: sendo aprovado por unanimidade. Em 
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Discussão: Moção nº 029/2015. Em Votação: sendo aprovado por unanimidade. Ato 
contínuo o Sr Presidente coloca em discussão: Em Turno Único o Projeto de Lei n° 
049/2015, do Poder Legislativo. Em Votação: sendo aprovado por unanimidade. Em 
Discussão: Em Turno Único Projeto de Lei n° 050/2015, do Poder Legislativo. Em 
Votação: sendo aprovado por unanimidade. Em Discussão: Em Turno Único o 
Projeto de Lei n° 052/2015, do Poder Legislativo. Em Votação: sendo aprovado por 
unanimidade. Em Discussão: Em Turno Único o Projeto de Lei n° 053/2015, do 
Poder Legislativo. Em Votação: 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 a presente Ata, que por estar em conformidade será assinada por mim, pelo 
Sr Presidente e demais membros da mesa. 
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