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Ata nº 037/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 11 (onze) dias do mês de 

agosto 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 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, Eneias Zanelato Carvalho, 

Glesson Borges, Gildevaldo Estevão, Isaias Rosa de Oliveira, José Ferreira, Judite 

Ribeiro de Oliveira (ausente), 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: representantes do Grêmio Estudantil 

da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Wallace Castelo Dutra, e 

representantes da UMES de São Mateus. 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° 517/2015, da Superintendente de 

Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000748/2015, que encaminha a 

esta Colenda Casa de Leis o Projeto de Lei Complementar n° 009/2015, que 

“Altera a Lei Complementar n° 074, datada de 03 de dezembro de 2013, que 

dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras do Magistério Público Municipal de 

São Mateus, Estabelece Normas de Enquadramento e Diretrizes para a Avaliação 

de Desempenho, Institui Tabela de Vencimento e dá outras providências”; Projeto 

de Lei Complementar n° 010/2015, que “Altera os Anexos I, II e IV da Lei 

Complementar n° 073, datada de 03 de dezembro de 2013, que Dispõe sobre o 

Plano de Cargos e Carreiras do Quadro Técnico Administrativo da Prefeitura 

Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, Estabelece Normas de 

Enquadramento e Diretrizes para a Avaliação de Desempenho, Institui Tabela de 

Vencimento e dá outras providências”; e Projeto de Lei n° 023/2015, que “Altera o 

Chefe do Poder Executivo Municipal a Celebrar Contrato de Permissão de Uso de 

Bem Imóvel Público de Uso Comum com o Hospital Meridional São Mateus S/A, e 

dá outras providências”. Leitura do Projeto de Lei Complementar n° 010/2015, de 

autoria do Poder Executivo, que “Altera os Anexos I, II e IV da Lei Complementar n° 

073, datada de 03 de dezembro de 2013, que Dispõe sobre o Plano de Cargos e 

Carreiras do Quadro Técnico Administrativo da Prefeitura Municipal de São 

Mateus, Estado do Espírito Santo, Estabelece Normas de Enquadramento e 

Diretrizes para a Avaliação de Desempenho, Institui Tabela de Vencimento e dá 
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outras providências”. Leitura do Projeto de Lei n° 023/2015, de autoria do Poder 

Executivo, que “Altera o Chefe do Poder Executivo Municipal a Celebrar Contrato 

de Permissão de Uso de Bem Imóvel Público de Uso Comum com o Hospital 

Meridional São Mateus S/A, e dá outras providências”. Leitura do expediente 

OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 819/2015, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001119/2015, que encaminha a esta 

Colenda Casa de Leis o Projeto de Lei n° 035/2015, que “Dispõe sobre Arquivo 

Público Municipal, define as Diretrizes da Política Municipal de Arquivos Públicos e 

Privados de interesse público social e cria o Sistema Municipal de Arquivos – 

SISMARQ” e Projeto de Lei n° 036/2015, que “Autoriza Abertura de Crédito 

Adicional Suplementar e dá outras providências”. Leitura do Projeto de Lei n° 

035/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre Arquivo Público 

Municipal, define as Diretrizes da Política Municipal de Arquivos Públicos e 

Privados de interesse público social e cria o Sistema Municipal de Arquivos – 

SISMARQ”. Leitura do Projeto de Lei n° 036/2015, de autoria do Poder Executivo, 

que “Autoriza Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências”. 

Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 833/2015, da Superintendente de 

Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001143/2015, que encaminha a 

esta Colenda Casa de Leis o Projeto de Lei n° 038/2015, que “Dispõe sobre a 

criação do Sistema Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do município de 

São Mateus e dá outras providências” e Projeto de Lei Complementar n° 015/2015, 

que “Altera a Lei Complementar n° 085, datada de 02 de julho de 2014, que Dispõe 

sobre a Organização do Espaço Territorial do município de São Mateus, conforme 

determina o disposto no Art. 182 da CRFB de 1988 e o Art. 39, 40, 41, 42 do 

Estatuto da Cidade – Lei Federal n° 10.257 de 2001”. Leitura do Projeto Lei n° 

038/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a criação do Sistema 

Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do município de São Mateus e dá 

outras providências”. Leitura do Projeto de Lei Complementar n° 015/2015, de 

autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei Complementar n° 085, datada de 02 

de julho de 2014, que Dispõe sobre a Organização do Espaço Territorial do 

município de São Mateus, conforme determina o disposto no Art. 182 da CRFB de 

1988 e o Art. 39, 40, 41, 42 do Estatuto da Cidade – Lei Federal n° 10.257 de 

2001”. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 893/2015, da 

Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001198/2015, 

que encaminha a esta Colenda Casa de Leis o Projeto de Lei n° 039/2015, que 

“Autoriza Abertura de Crédito Adicional Especial e dá Outras Providências”. Leitura 

do Projeto de Lei n° 039/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza 

Abertura de Crédito Adicional Especial e dá Outras Providências”. Leitura do 

expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 926/2015, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001212/2015, que solicita que seja 



253 
 

procedida a retirada de pauta e devolução do Projeto de Lei n° 041/2015 – “Dispõe 

sobre a criação do Dia Municipal do rio São Mateus e seus afluentes e dá outras 

providências”, para as alterações que se fizerem necessárias e o ordenamento 

cronológico. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 902/2015, da 

Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001213/2015, 

que encaminha a esta Colenda Casa de Leis resposta a Indicação n° 446/2015, de 

autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho, em que requer destinar local para a 

prática de aeromodelismo, sendo informado que, de acordo com a Secretaria 

Municipal de Planejamento, Captação e de Recursos e Desenvolvimento 

Econômico, no momento este município não possui área disponível para realização 

dessa atividade, no entanto entraremos em contato com os praticantes de tal 

modalidade para que possamos estudar possibilidades em conjunto. PODER 

LEGISLATIVO: Leitura do 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. Leitura do 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. 

Leitura do 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. Leitura do 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. Leitura do Projeto de Lei n° 054/2015, do Poder Legislativo, que “Dispõe 

sobre a denominação da US – Unidade de Saúde, na Comunidade de Santa 

Leocádia Km 23, Distrito de Nestor Gomes – BR 381, Rodovia Miguel Curry 

Carneiro”, de autoria do Vereador Ailton Caffeu. Proposições sujeitas à discussão e 

votação: Indicações nº 483 e 484/2015 de autoria do Vereador Sr Aquiles Moreira 

da Silva, que solicita: Manutenção dos elevadores da frota de ônibus do transporte 

urbano de passageiros de São Mateus; Recapeamento asfáltico da Rua Arthur 

Bastos, situada no bairro Santo Antonio (nas proximidades da Drogaria 2 Amigos). 

Indicações nº 485 e 486/2015 de autoria do Vereador Sr Eneias Zanelato 

Carvalho, que solicita: Construção de CEIM na localidade de São Judas Tadeu – 

Bosque da Praia, situada no Bairro Guriri; Criação de linha de ônibus com horário 

fixo, preferencialmente às 07:00 horas, perfazendo o itinerário do centro da cidade 

ao Balneário de Guriri, via Loteamento Buritis e Bairro Pedra D’água, e vice-versa. 

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 Antônio. 

Indicações nº 487 e 488/2015 de autoria do Vereador Sr Gildevaldo Estevão, que 

solicita: Capina e limpeza das margens das ruas situadas nos Bairros Cacique I e 
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II; Instalação de luminária nos postes situados na Rua Adelina Figueiret, na 

Comunidade Mariricu, lado norte. Indicações nº 489 e 490/2015 de autoria do 

Vereador Sr Glesson Borges, que solicita: Iluminação pública do canteiro central da 

Avenida Oceano Índico, no Bairro Guriri (trecho compreendido entre o Hotel Del Sol 

e o Supermercado Guriri). Indicações nº 491 e 492/2015 de autoria do Vereador 

Sr Isaias Rosa de Oliveira, que solicita: Viabilizar a instalação de cobertura no 

ponto de táxi, no Bairro Guriri; Construção de prédio no Bairro Guriri, para 

instalação da Escola Municipal Ensino Fundamental Guriri. Indicações nº 493 e 

494/2015 de autoria do Vereador Sr José Ferreira, que solicita: Término do 

calçamento da Rua Oto Alves Família, situada no Bairro Bela Vista; Término do 

calçamento da Rua Nivaldo de Souza, no Bairro Bela Vista (na altura da Rua 

Manoel Correia Paixão, que dá acesso ao Bairro Cacique). Indicações nº 495 e 

496/2015 de autoria do Vereador Sr Uarlan Fernandes, que solicita: Sinalização e 

reparo da ciclovia ao longo da Avenida Dom José Dalvit (trecho compreendido 

entre os Bairros Santo Antonio e Aroeira); Construção de rotatória na Rodovia 

Othovarino Duarte Santos, na altura da Empresa Agrorosa para acesso ao Bairro 

Liberdade. Indicações nº 497 e 498/2015 de autoria do Vereador Sr Vilmar 

Gonçalves de Oliveira, que solicita: Instalação de duas hastes com lâmpadas à 

vapor de sódio nas imediações da Igreja São Benedito, situada no Bairro Rodocon; 

Criação de programa de incentivo ao cooperativismo no município de São Mateus. 

Requerimento nº 049/2015 de autoria do Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, 

que solicita: Construção de Centro de Controle de Zoonoses no 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 050/2015 de autoria do Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira, que 

solicita: Que se aplique no município o que determina a Lei nº 908/2010, que 

“Dispõe sobre o trânsito de animais domésticos pelos logradouros públicos e 

proteção contra danos à pessoa humana e seu patrimônio e dá outras 

providências”. Requerimento nº 051/2015 de autoria dos Vereadores Srs José 

Ferreira, Ailton Caffeu, Aquiles Moreira da Silva, Glesson Borges, Gildevaldo 

Estevão Bispo, Judite Ribeiro de Oliveira, Uarlan Fernandes, Valdemar Moraes e 

Vilmar Gonçalves de Oliveira, que solicitam: Que o setor de Licitação do Poder 

Executivo Municipal encaminhe a esta Casa de Leis o resultado do certame 

Licitatório que tinha por objeto a limpeza pública municipal. Moção nº 021/2015 de 

autoria do Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: Voto de 

Congratulação ao Grêmio Estudantil da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Wallace Castelo Dutra, pela criação do grêmio. Moção nº 022/2015 de 

autoria do Vereador Sr Gildevaldo Estevão, que solicita: Voto de Congratulação à 

União Municipal dos Estudantes Secundaristas – UMES de São Mateus, pelo dia 

Nacional dos Estudantes, comemorado no dia 11 de agosto. Moção nº 023/2015 
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de autoria dos Vereadores Srs José Ferreira, Ailton Caffeu, Aquiles Moreira da 

Silva, Glesson Borges, Isaias Rosa de Oliveira, José Ferreira, Judite Ribeiro de 

Oliveira, Uarlan Fernandes, Valdemar Moraes e Vilmar Gonçalves de Oliveira, que 

solicitam: Voto de Pesar aos familiares do Sr. Jackson Mendonça Bahia, em virtude 

do seu falecimento ocorrido no dia 31 de julho do corrente ano. 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 presente, Expõe sobre uma reunião que aconteceu 

em Santa Maria onde foi junto ao colega Vereador Sr Gildevaldo Estevão, 

convidado pelo colega vereador Sr Valdemar Moraes para discutir sobre o asfalto, 

mas não gostou, porque a reunião foi marcada para as 15:00 a comunidade estava 

presente e o pessoal chegou depois das 16:00 para passar mel na boca do povo, 

como sempre. Explica que não tumultuou a reunião por respeito ao colega 

Valdemar, porque sobre o esgoto eles podem liberar verba sim, porque é 

responsabilidade do estado. Ressalta que não gostou quando deram o exemplo de 

churrasco, que todo mundo come pra um pagar, querendo dizer que o Ex 

Governador Renato Casa Grande deixou. Diz que ia dizer a ele que existe a Lei de 

responsabilidade Fiscal e se o Ex-Governador deixou alguma dívida deixou 

dinheiro em caixa. Ainda bem que povo é inteligente e não acredita em conversa 

mole. Ato contínuo o vereador Sr Ailton Caffeu, que solicita aparte, relata que ouviu 

falar dessa reunião e se tivesse sido convidado teria ido. Reforça que o Renato 

Casa Grande fez sua parte, então porque Paulo Hartung não faz a sua parte? Ato 

contínuo o Sr Presidente que solicita aparte, ressalta que achou um absurdo a 

convocação da reunião, porque desde quando uma autoridade como o Governador 

marca uma reunião, a lógica seria para dar início às obras novamente, mas não, só 

falaram que precisam arrecadar recursos para dar continuidade a obra. Ato 

contínuo o vereador Sr José Ferreira relata sobre o Governo Federal que estão 

colocando muita gente na cadeia, a Presidenta Dilma fala, fala, mas quer ver a 

Cabeça que começou o roubo ir para a cadeia, a Presidenta defende a moralidade, 

mas virou uma ladroagem, ninguém respeita mais ninguém. Ato contínuo o 

vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira que solicita aparte, fala que é por isso que o 

povo desacreditou no político, depois dessa política ai, muitas pessoas têm 

vergonha de falar que é político, porque antes o país estava indo bem, as obras 

estavam em andamento tinha verba e depois que os camaradas ganharam o 

segundo mandato o país entrou em crise, paralisou tudo, então cadê o dinheiro? 

Acabou o dinheiro? Acha isso uma vergonha. Ato contínuo o vereador Sr José 

Ferreira concorda com o colega vereador, mas diz que não tem vergonha de ser 

político, porque o povo é que tem que saber escolher o seu político, por que político 

sem vergonha tem um monte, e em Brasília também tem político honesto, fala que 

em toda classe tem gente sem vergonha, relata o caso do carro forte que foi 



256 
 

explodido às sete horas da noite, a bandidagem está tomando conta do município, 

do Brasil, a população merece respeito, só se ver coisa ruim, está uma vergonha 

essa situação. 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 presente, pede ao Sr Presidente que 

marque se possível essa semana, uma reunião com o Sr Prefeito para que possam 

tratar da Lei da produtividade. Ato contínuo o Sr Presidente relata que foi marcar 

essa reunião na semana passada, mas o Sr Prefeito lhe pediu para que esperasse 

o vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, chegar de viagem para que todos os 

vereadores participassem da reunião. Ato contínuo o vereador Isaias explica que 

quer a reunião porque conversando com o Procurador não existe a possibilidade de 

retirar a Lei da produtividade dos fiscais, fala que quer conversar sobre isso porque 

está existindo dois pesos e duas medidas na fiscalização do município. Explica que 

quem está construindo está gerando renda para o município, então um fiscal vai ha 

uma rua bem distante e notifica um carrinho de mão de areia na calçada, notifica 

quem tem um terreno onde tem mato, então lembra que notificam o terreno das 

pessoas, mas as áreas públicas da prefeitura estão todas sujas, falando de Guriri, 

ai quando falasse do problema Dengue, culpasse tudo e todos, mas não culpa a 

negligência do município em fazer sua parte, fala que precisam urgentemente que 

as áreas públicas sejam limpas para que a prefeitura tenha moral para notificar o 

cidadão que está com o lote sujo ou está construindo. Relata que o salário base de 

um fiscal é oitocentos reais e estão ganhando em média de quatro a cinco mil reais 

por mês, porque estão notificando os pobres coitados, então se é para cumprir a 

Lei, que cumpra-se a Lei, que seja notificado todos os trailers, todas as calçadas 

irregulares, todos os carrinhos de água de coco, todas as pessoas com cadeiras 

nas calçadas, se a Lei é para um tem que ser para todos, é uma vergonha pegar 

um pobre coitado multar em setecentos reais e deixar outras pessoas usar as 

calçadas de maneira desordenada atrapalhando a via pública e ninguém fala nada. 

Então a Lei da produtividade é boa? Sim, mas só para os fiscais, mas para 

população não. Ato contínuo o vereador Sr Aquiles Moreira solicita aparte, lembra 

que na Praça do Almirante na caixa d’água tem um restaurante que fecha a rua 

com corrente aos sábados e domingos e ninguém passa, perguntou ao Jadir na 

época, e fala que se a Lei vale para José tem que valer para João. Ato contínuo o 

vereador Sr Isaias expõe que se a reunião não der jeito vai entrar com ação no 

Ministério público contra a fiscalização, e sabe que a câmara é unânime para 

acabar com esse descaso, essa pouca vergonha, essa falta de consideração com a 

população de São Mateus. 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 presente, relata que fez 

uma visita ao CEIM Santo Antônio e na hora de entrada e saída das crianças ficou 
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assustado porque é na entrada principal do Bairro Santo Antônio, não tem faixa de 

pedestre e os carros entram com velocidade, inclusive tem uma marca de pneu no 

muro da escola porque já bateu carro no muro, esteve conversando com o 

secretário Nilis que falou que estão buscando recursos, então, em quanto não 

chega esse recurso para todas as faixas do município, acha que tem que ser 

priorizado os locais como as escolas, em frente ao Pronto Socorro, as unidades de 

saúde, os hospitais que precisam estar sinalizados para a segurança, porque se 

acontecer um acidente não adianta lamentar depois. Ato contínuo o vereador 

Aquiles Moreira que solicita aparte, fala que isso já foi solicitado há muito tempo. 

Lembra da criação do Guarda Municipal que é necessário porque muitos dos 

motoristas são mal educados e não param. Ato contínuo o Sr Presidente fala que 

naquele local da creche seria bom, com todos os vereadores, fazer um ofício 

solicitando ao coronel uma viatura no horário escolar de entrada e saída das 

crianças. Ato contínuo o vereador Sr Eneias Zanelato concorda com o Sr 

Presidente porque é uma boa idéia e seria uma ajuda além da faixa de pedestre. 

Conclui que é claro que a questão econômica é uma coisa complexa, mas gostaria 

de lembrar que em 2008 iniciou-se uma crise econômica nos EUA, no setor 

imobiliário, na maior potência do mundo, inclusive brasileiros que moravam lá 

voltaram para o Brasil, Lula falou que essa crise chegaria ao Brasil como uma 

marolinha, só que todo mundo acreditava que seria uma crise passageira e os EUA 

tomaram varias medidas para conter a crise, mas se espalhou para Europa 

atingindo Portugal, Espanha, Itália, o único país que está fortalecido é a Alemanha, 

a crise se prolongou e quando outros países entram em crise, o Brasil que exporta 

muitos produtos agrícolas, chamadas commodities, é afetado. O mercado Brasileiro 

vende muito para China, a China que cresce seis, sete porcento ao ano, reduziu. 

Então a crise não é localizada, a crise no Brasil é política que afeta o econômico, 

porque ano passado houve eleição quem perdeu a eleição não aceita, quer botar 

Impitimam, mas lembra que o Brasil já passou por crises muito mais graves, com 

desemprego, varias reformas, vários planos, até retiraram dinheiro das poupanças. 

Relata que nos EUA não tem um jornal que fale mal dos EUA, no Brasil é o 

contrário, no jornal só fala que vai piorar, existe uma campanha porque a mídia é 

partidarizada ela tem lado, e ela não está do lado do governo, então ela ataca 

diariamente, diuturnamente, por exemplo: a Petrobras soltou o balanço, ai saiu na 

manchete do jornal que a Petrobras reduziu o lucro em 89%, só que a mídia muito 

perversa ela está comparando o resultado do segundo trimestre com o primeiro, e 

sabemos que a comparação tem que ser feita com o mesmo período do ano 

anterior porque existe a sazonalidade, e comparando com o ano anterior o 

resultado é melhor que a maioria que as empresas petroleiras do mundo, e eles 

não explicam isso. Explica que sobre Delação premiada, é a pessoa falar do outro 

e ainda ganha um prêmio, pessoas que são bandidos que são pegos com a mão 



258 
 

na botija, bandidos declarados que roubaram, por exemplo: o Sr Paulo Roberto 

Costa Diretor da Petrobras com salário de mais de cem mil reais e não precisava 

roubar, declarou assim como os outros que começou a receber propina desde 97, 

então corrupção no Brasil vem de muito tempo, e o que tem que ser feito é 

combater, mudando o sistema político, proibindo empresas de financiar candidato, 

porque toda empresa que financia ela vai querer uma licitação depois, mas os 

deputados lá não querem mudar o sistema político, querem continuar com 

empresas financiando, ai ninguém vai tirar dinheiro do bolso vai tirar é da viúva da 

prefeitura, do governo do estado, e do Brasil. Concluindo ressalta que foi dado 

autonomia a policia federal para investigar, porque antes o chefe da policia federal 

era cargo de comissão e isso mudou, hoje é cargo de carreira, não é mais cargo de 

político que engavetava processos, hoje se investiga, as coisas andam e é um 

orgulho participar desse governo porque investigam mesmo que sejam do próprio 

partido, mas lembra que maioria dos investigados são de outros partidos, afirma 

que o governo só quer, que os que erraram paguem pelos seus erros. 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 presente, fala que em vários setores tem pessoas que não são 

honestas no que fazem, em varias profissões também tem aquele que não é um 

bom profissional, mas tem aquele profissional, aquele político que tem que ser 

respeitado, e hoje não respeitam o político honesto, porque ele está na política ele 

é julgado igual ao que faz coisas erradas que não tem competência para trabalhar 

pelo povo. Diz que já pensou em não ser mais candidato, não sabe se vai ser mais 

candidato, porque tenta, tenta, escuta a comunidade, pede, faz indicação e às 

vezes não é atendido. Relata que ficou muito chateado, porque quando tem um 

evento ou uma inauguração feita pelo gestor convidam todos os vereadores e no 

inicio o prefeito sempre pediu, exigiu que os vereadores dessem uma palavra, ai 

quando chegou a um evento e pediu a palavra para lembrar uma pessoa que 

trabalhou, foi vereador nessa casa, foi secretário, e não teve oportunidade, não 

teve o direito de falar, igual aconteceu na inauguração da escola Carmelina Rios, 

ficou chateado, porque gostaria de ter falado do finado e saudoso André Nardotto, 

porque ele lutou para construção daquele CEIM. Conclui que hoje dia 11 é o dia da 

televisão e ressalta que infelizmente tem muita emissora que esquece que o 

governo Dilma não proibiu que fosse publicado nada, pelo contrário, deixou fazer o 

que tem que ser feito e quem errou vai pagar pelos erros. Parabeniza também, 

todos os Advogados e agradece pelos conselhos dos Sr advogados da casa, os 

estudantes que são o futuro da nação, e os garçons pela comemoração do seu dia. 

Ato contínuo o Sr Presidente agradece ao prefeito e a Presidenta pelo retorno das 

obras do Bairro Vitória, a qual o prefeito garantiu que não vai mais parar. ORDEM 

DO DIA: Ato contínuo o Sr Presidente colocou em Discussão as Indicações nºs 
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483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497 e 

498/2015. Em votação: Sendo todas aprovadas por unanimidade dos presentes. 

Em Discussão: Requerimento nº 049/2015. Em votação: Sendo aprovado por 

unanimidade dos presentes. Em Discussão: Requerimento nº 050/2015. Em 

votação: Sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Em Discussão: 

Requerimento nº 051/2015. Em votação: Sendo aprovado por unanimidade dos 

presentes. Em Discussão: Moções nºs021, 022, 023/2015. Sendo todas aprovadas 

por unanimidade dos presentes. 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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