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Ata nº 009/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 17 (dezessete) dias do mês de 
março 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 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. 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 de Posse da Mesa Diretora e das Atas nºs 001 a 
006/2015. 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° 237/2015, Superintendência de 
Controle Governamental, protocolado sob o n° 000327/2015, que encaminha 
Projetos de Lei n° 009, 010, 012 e 013/2015 e Projeto de Lei Complementar n° 
002/2015, de autoria do Poder Executivo; Leitura do Projeto de Lei n° 009/2015, de 
autoria do Poder Executivo, que Altera a Lei Municipal n° 1.307/2013, a qual “Dá 
novo disciplinamento ao pagamento de gratificações de produtividade fiscal aos 
servidores fiscais e dá outras providências; Leitura do Projeto de Lei n° 012/2015, 
de autoria 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; Leitura do Projeto de 
Lei n° 013/2015, de autoria do Poder Executivo, que Autoriza o Chefe do Poder 
Executivo Municipal Celebrar Termos de Permissão de uso de vem imóvel público 
com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, e dá outras providências. 
Leitura do Expediente OF/PMSM/SELJ/N° 048/2015, Secretaria Municipal de 
Esportes, lazer e Juventude, protocolado sob o n° 000377/2015, que encaminha 
resposta a Indicação nº. 040/2015, de autoria do Vereador Ailton Caffeu, que 
requer Construção de um campo de futebol na comunidade Nova Aymorés –KM35 
informando que estará analisando as possibilidades de construção da referida 
indicação. Leitura do Expediente OF/PMSM/SELJ/N° 049/2015, Secretaria 
Municipal de Esportes, lazer e Juventude, protocolado sob o n° 000378/2015, que 
encaminha resposta a Indicação nº. 041/2015, de autoria do Vereador Ailton 
Caffeu, que requer Construção de quadra poliesportiva na comunidade São Pedro, 
Distrito de Nestor Gomes, informando que a Secretaria de Esporte Lazer e 
Juventude não dispõe de dotação orçamentária para construção da quadra. Leitura 
do Expediente OF.PMSM/SELJ N° 050/2015, Secretaria de Esporte, Lazer e 
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Juventude, protocolado sob o n° 379/2015, que encaminha resposta a Indicação n° 
19/2015, de autoria do Vereador Ailton Caffeu, que requer a construção de quadra 
poliesportiva na Comunidade Nova Aymorés – Km 35, Distrito de Nestor Gomes, 
informando que a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude estará elaborando um 
Convênio com o Governo Federal para a execução da construção. Leitura do 
Expediente OF.PMSM/SELJ N° 051/2015, Secretaria de Esporte, Lazer e 
Juventude, protocolado sob o n° 380/2015, que encaminha resposta a Indicação n° 
35/2015, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes, que requer a poda do gramado 
e limpeza ao redor do campo de futebol do bairro Areinha, informando que a 
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude já encaminhou a indicação a Secretaria 
de Obras solicitando a realização do serviço requerido. Leitura do Expediente 
OF.PMSM/SELJ N° 052/2015, Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, 
protocolado sob o n° 381/2015, que encaminha resposta a Indicação n° 256/2014, 
de autoria do Vereador Uarlan Fernandes, que requer iluminação do campo de 
futebol de areia situado no bairro COHAB, informando que a Secretaria de Esporte, 
Lazer e Juventude estará analisando a possibilidade de realização do requerido. 
Leitura do Expediente OF.PMSM/SELJ N° 054/2015, Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude, protocolado sob o n° 382/2015, que encaminha resposta a Indicação 
n° 737/2014, de autoria do Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira, que requer 
construção de quadra poliesportiva na Comunidade Paulista, informando que a 
Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude não dispõe de área pública no local 
para que seja construída. Leitura do Expediente OF.PMSM/SELJ N° 053/2015, 
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, protocolado sob o n° 383/2015, que 
encaminha resposta a Indicação n° 683/2014, de autoria do Vereador José 
Ferreira, que requer desapropriação da área de terra utilizada como campo de 
futebol, no bairro Aviação, para instalação do respectivo alambrado e 
disponibilização da mesma aos moradores daquela localidade, informando que a 
Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude já encaminhou a indicação que diz 
respeito ao setor responsável, aguardando parecer. Leitura do Expediente 
OF.PMSM/SELJ N° 055/2015, Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, 
protocolado sob o n° 384/2015, que encaminha resposta a Indicação n° 010/2015, 
de autoria do Vereador José Ferreira, que requer construção de quadra 
poliesportiva coberta na Escola Municipal de Ensino Fundamental Córrego do 
Milanez – Km 28, Distrito de Nestor Gomes, informando que a Secretaria de 
Esportes, Lazer e Juventude encaminhou a Indicação à Secretaria de Educação 
por se tratar de Escola Municipal. Leitura do Expediente OF.PMSM/SCG/PG/CG N° 
281/2015, Superintendência de Controle Governamental, protocolado sob o n° 
387/2015, que encaminha resposta ao Requerimento n° 004/2015, de autoria do 
Vereador Eneias Zanelato Carvalho, que requer que o SAAE – Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto forneça uma relação contendo o nome dos consumidores – 
Pessoas Jurídicas, bem como informe o consumo correspondente, referente ao 
ano de 2014, enviando, em anexo, a relação requerida. Leitura do Expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/ N° 300/2015, Superintendência de Controle 
Governamental, protocolado sob o n° 000422/2015, que encaminha Projetos de Lei 
n° 017, 018 e 019/2015 e Projetos de Lei Complementar n° 003 e 004/2015, de 
autoria do Poder Executivo. Leitura do Projeto de Lei n° 019/2015, de autoria do 
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Poder Executivo, 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° 299/2015, Superintendência de Controle 
Governamental, protocolado sob o n° 447/2015, que encaminha resposta a 
Indicação n° 062/2015, de autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva, que requer 
conclusão da construção da rede de esgoto no bairro Colina, informando que de 
acordo com o Diretor Geral do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Sr. 
Luiz Carlos Sossai, para atendimento a solicitação, se faz necessária a elaboração 
do projeto de esgotamento do referido bairro, em atendimento ao GEO-OBRAS. E, 
ainda, que a dificuldade é quanto ao lançamento dos efluentes, pois o corpo 
receptor não tem vazão suficiente para receber os mesmos. PODER 
LEGISLATIVO: Indicações nºs 121 a 122/2015 de autoria do Vereador Sr Ailton 
Caffeu, que solicita: Substituição das lâmpadas danificadas dos postes de 
iluminação pública situados no Assentamento Córrego da Palmeira, na 
Comunidade São João Batista, Distrito de Nestor Gomes; Pavimentação asfáltica 
da estrada situada na Comunidade Bom Jesus – Km 35, que dá acesso à Rodovia 
BR 381. Indicações nºs 123 e 124/2015 de autoria do Vereador Sr Aquiles Moreira 
da Silva, que solicita: Perfuração de poço artesiano no campo de futebol do Bairro 
Bonsucesso III; Substituição das lâmpadas, de filamentos, remanescentes nos 
semáforos existentes no município, por outras de led. Indicações nºs 125 e 
126/2015 de autoria do Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: 
Criação de Frente Parlamentar de Combate à Violência Contra a Mulher; 
Elaboração de Plano Municipal de Políticas para as Mulheres. Indicações nºs 127 e 
128/2015 de autoria do Vereador Sr Gildevaldo Estevão, que solicita: Colocação de 
poste com luminária na Rua 2, situada no Bairro Bonsucesso (nas proximidades do 
poste de número B-9891); Calçamento da Rua Juparanã, situada no Bairro Aroeira. 
Indicações nºs 129 e 130/2015 de autoria do Vereador Sr Glesson Borges, que 
solicita: Término da construção do galpão para armazenamento de equipamentos 
agrícola na Comunidade Divino Espírito Santo; Construção de passarelas 
ecológicas ao longo da orla marítima do Balneário de Guriri, para acesso à praia. 
Indicações nºs 131 e 132/2015 de autoria do Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira, 
que solicita: Calçamento da Rua Horácio Barbosa Alves, situada no Bairro Guriri, 
lado sul (trecho compreendido entre as Ruas Barra de São Francisco e 
Mantenópolis); Calçamento da Avenida Oceano Índico, situada no Bairro Guriri, 
lado sul (trecho compreendido entre a Avenida Esbertalina Barbosa Damiani e a 
Rua Álvaro Leal Calmon). Indicações nºs 133 e 134/2015 de autoria do Vereador Sr 
José Ferreira, que solicita: Extensão de rede elétrica com instalação de postes com 
luminárias na Rodovia BR 381 (da Vaversa às imediações do antigo Projeto „Quero 
Viver‟); Recapeamento asfáltico da Rua Copa 70, situada no Bairro Santo Antônio. 
Indicações nºs 135 e 136/2015 de autoria da Vereadora Srª Judite Ribeiro Oliveira, 
que solicita: Reparo do calçamento das ruas situadas no Bairro Vila Nova; 
Substituição dos postes de madeira localizados no Bairro Vila Nova, por outros de 
concreto. Indicações nºs 137 e 138/2015 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); Iluminação da quadra de 
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futebol de areia situada no Bairro COHAB. Indicações nºs 139 e 140/2015 de 
autoria do Vereador Sr Valdemar Moraes, que solicita: Construção de rede de água 
na Rua Projetada, situada Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas; 
Perfuração de poço artesiano na Comunidade Contenda. Indicações nºs 141 e 
142/2015 de autoria do Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, que solicita: 
Calçamento da Rua Maringá, situada no Bairro Nova Era; Substituição das 
lâmpadas dos postes de iluminação pública situados na Avenida Karina, no Bairro 
SEAC, por outras à vapor de sódio. Requerimento nº 013/2015 de autoria do 
Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita ao Presidente desta Casa de 
Leis: Forneça cópia do contrato firmado com a empresa responsável pela 
manutenção dos semáforos instalados no município de São Mateus. Requerimento 
nº 014/2015 de autoria do Vereador Sr Gildevaldo Estevão, que solicita ao 
Presidente desta Casa de Leis: Construção de abrigo no ponto de ônibus situado 
na Avenida Ayrton Senna, no Bairro Aroeira, de acordo com o que determina o 
artigo 3° da lei n° 656/99 de 02/07/99. DIVERSOS: Leitura do expediente 
OFÍCIO/CNSA/HMSM/N° 016/2015, do Diretor Presidente da Casa de Nossa 
Senhora Aparecida, informando que a Diretoria da Instituição Mantenedora, bem 
como a Diretoria do Hospital Maternidade São Mateus comunica que conseguiu 
honrar seus compromissos até dezembro de 2014 em função de uma gestão séria 
e austera, mas que o atraso nos pagamentos do SUS, o não cumprimento do valor 
de repasse de R$ 80.000,00/mês, bem como o aumento das despesas em função 
de reajustes de final de ano, inviabilizaram a manutenção e funcionalidade dos 
processos e quer deixar clara a urgência da situação, da possibilidade real de 
paralisação dos atendimentos e não está se falando aqui em paralisação para 
melhorar receita ou qualquer motivo político ou de pressão, caso nada seja feito, 
em poucos dias o Hospital Maternidade está interrompendo as atividades por 
simples falta de materiais, medicamentos e profissionais. Ato contínuo o Sr 
Presidente acusou Requerimento de autoria da maioria dos senhores Vereadores 
presentes, solicitando a inclusão na Ordem do Dia dos Projetos para discussão e 
votação imediata, conforme o artigo 158, inciso IV combinado com o Art. 160 do 
Regimento Interno desta Casa de Leis a seguir: Projeto de Lei nº. 019/2015, do 
Poder Executivo 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 da Outras Providências”, 
sendo deferido pelo Sr Presidente. A seguir, o Sr Presidente suspendeu a sessão 
por tempo indeterminado para que as Comissões emitissem parecer ao respectivo 
projeto. A seguir o Sr Presidente reiniciou a sessão e determinou a verificação do 
Quorum Legal, sendo verificada a presença de todos os Srs Vereadores. DO 
GRANDE EXPEDIENTE: 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, expõe que o Brasil não esta 
bem, que se encontra em uma situação difícil, com inflação e juros altos, com 
empresários que não estão conseguindo sobreviver, com empresas como 
Petrobras mandando embora, o Brasil esta perdendo investimento, a Petrobras 
perdendo o valor. Ato contínuo o Vereador Sr José Ferreira solicita aparte, relata 
que das pessoas que estão envolvidas no esquema Laja Jato, estaria devolvendo 
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mais de R$900 milhões, com isso, mostra que uma pessoa dessa não tem 
vergonha, ou seja, acabou o respeito. Ato contínuo o Vereador Glesson Borges, diz 
que nos EUA estão fazendo piada com o Brasil. Os produtos alimentícios só 
aumentando. Informa o trabalho e empenho do Prefeito Municipal colocando tudo 
em ordem. Fala sobre a situação do Hospital Maternidade, que corre risco de 
fechas, com mães preocupadas, pois não sabem onde ganharam seus bebes, alem 
dos médicos que fazem consultas pelos SUS ganharem R$10,00, um cirurgião 
R$176, com repasse do Governo Federal de R$450,00 para realização de partos, 
se tornando uma situação difícil. Relembra a ida com os demais Vereadores para 
Vitória com a promessa feita pelo Secretário de Saúde Sr Tadeu Marinho, ao qual 
iria fazer o repasse para o hospital e não foi cumprido, com isso, como fica o povo 
trabalhador com tanto desvio de dinheiro neste país, pois não acontece nada. Sabe 
que os Vereadores são cobrados nas ruas, além de saber seu papel de fiscalizar e 
fazer projetos que beneficiam a população de São Mateus. Diz que algo deve ser 
feito, pois do jeito que está não pode ficar, a lei deve ser mais rígida com essas 
atitudes. Relata que devem tomar uma postura com o Hospital Maternidade. Ato 
contínuo o Vereador Sr Uarlan Fernandes solicita aparte, lembra que ano passado 
tinham ido para a rádio dizendo que tinham resolvido o problema do Hospital 
Maternidade e nada foi feito, além do ex Secretário do Estado e Deputado Estadual 
não ter resolvido nada. Ato contínuo o Vereador Sr Glesson Borges, concorda com 
toda a fala do Vereador, mas que todos devem tomar providência. A seguir o Sr 
Presidente solicita ao Vice-Presidente que tome seu acento para que possa fazer 
Uso da Tribuna, logo após saúda todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados 
de honra e demais presentes, relata ter recebido uma ligação de uma professora 
para que fossem feitas fotos do CEIM no Liberdade, ao qual, foi constatado através 
de fotos mostradas pelo Vereador, que o excesso de moscas é devido ao lixão que 
se encontra do lado da creche, Diz que falou que será entregue os ventiladores dos 
Srs Vereadores, além da doação de telas. Ato contínuo o Vereador Sr Uarlan 
Fernandes solicita aparte, gostaria de saber onde se encontra os Secretários de 
Educação e Saúde que não tomam providência, pois também é obrigação do 
Secretário, obrigação do município. Ato contínuo o Vereador Sr Vilmar Gonçalves 
de Oliveira solicita aparte, diz que os Srs Vereadores não têm obrigação de fazer 
doação, pois todas as escolas têm verbas específicas, com isso, deve saber o que 
está sendo feita com a verba, pois todo ano a verba vai para a direção. Diz ser 
contra doação de Vereadores, pois não podem fazer críticas aos Secretários 
quando não sabem que está correto. Ato contínuo o Sr Presidente, sabe que existe 
a verba, mas devem saber se receberam. Diz que não fez críticas aos Secretários, 
mas que não custa fazer doação. Ato contínuo o Vereador Sr Uarlan Fernandes 
solicita aparte, diz saber que tem escolas que recebem verba para material 
permanente, mas tem escolas e CEIM que os recursos são pequenos, não dando 
para fazer muita coisa, por isso, solicitou que se cobre do município. Ato contínuo o 
Sr Presidente, coloca que parte do problema acontece devido ao lixão, pois sabe 
que é proibido jogar lixo, com isso, solicita aos Srs Vereadores que se intime a 
empresa responsável. 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, parabeniza a toda 
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equipe da Secretaria de Comunicação pelo excelente trabalho realizado na Sessão 
Solene ao Dia Internacional da Mulher, além de todos funcionários da Câmara 
Municipal. Diz que a sessão foi suspensa para ser revisto um direito de todos os 
funcionários públicos, devido ao Projeto de Lei de aumento de 10% para os 
servidores, ao qual, será votado pelos Srs Vereadores. Ato contínuo o Sr 
Presidente, expõe que o projeto seria colocado para leitura, por isso, decidiram em 
comum acordo suspender a sessão para que o projeto fosse votado hoje, e a favor 
dos servidores. Ato contínuo o Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, esclarece que 
o projeto também se encontra na pauta de leitura. Ato contínuo o Vereador Sr 
Uarlan Fernandes solicita aparte, explica que o projeto chegou nesta Casa de Leis, 
sendo suspendida a sessão para que fosse votado hoje, pois caso não fosse 
votado seriamos cobrados. Ato contínuo o Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, 
informa a situação triste, ao qual, hospital de Vitória fechou a porta sexta-feira, 
sendo que realizava mais de 40 partos por dia. Faz leitura da carta do Hospital 
Maternidade encaminha a esta Casa de Leis, referente a Paralisação do Serviço de 
Maternidade, que consta: “Prezado Senhor a Casa de Nossa Senhora Aparecida é 
uma instituição filantrópica de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida pelas 
autoridades competentes como de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal, 
mantenedora do Hospital Maternidade São Mateus – HMSM, inscrito no CNPJ sob 
o nº 27.993.427/001-94. É o hospital de referência no parto de risco habitual, 
através do Termo de adesão a Rede Bem Nascer, para os municípios de 
Conceição da Barra, Jaguaré, Pedro Canário e São Mateus, atendendo também 
pacientes dos demais municípios da Macrorregião Norte de Saúde. Atende de 
portas abertas, ou seja, todas as pacientes gestantes têm atendimento garantido. 
Em 2014 foram realizadas diversas reuniões, inclusive com a presença do 
Secretário de Estado da Saúde, entrega de relatórios, discussões e negociações 
onde ficou claro a incapacidade do Hospital Maternidade de arcar com os 
compromissos financeiros para manutenção de equipe mínima, para atendimento a 
gestante, conforme Portaria nº 569, de 1º de junho de 2000, do Ministério da 
Saúde. Os cálculos foram realizados pela equipe técnica da Secretaria de Saúde 
do Estado do Espírito Santo (a mesma equipe do atual secretário), processo nº 
66170915 de 22/08/2014 onde ficou apurada defasagem de R$183.855,25 mensais 
entre as receitas e despesas do SUS. No mesmo documento ficou estabelecido 
que a SESA participaria com o aporte mensal de R$80.000,00 e os municípios 
pactuados da macrorregião com o restante para complementar as despesas de 
custeio do HMSM com início de pagamento previsto para outubro/2014. Os 
municípios de São Mateus e Conceição da Barra honraram o acordo e o HMSM 
acreditou nos valores propostos pela SESA e em outubro de 2014 realizou as 
contratações dos profissionais médicos para atender a legislação e se enquadrar 
às exigências da auditoria nº 14600 realizada pelo Ministério da Saúde em 
julho/2014. Considerando: Que a SESA não realizou o repasse previsto de 
R$80.000,00, considerando a competência de outubro/2014 a março/2015, 
conforme OFÍCIO/GAB nº 303/2014, totalizando até a presente data uma dívida de 
R$480.000,00 com o HMSM”. Expõe que o Hospital é referência no município, e 
praticamente mendigamos em Vitória por recursos ao ex Secretário de Saúde, que 
fosse repassado e não foi cumprido, sendo que o município de São Mateus e 
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Conceição da Barra. Declara que atualmente o Hospital Maternidade esta com uma 
dívida de R$197 mil. Informa que o município de Jaguaré e Pedro Canário não 
honrou com o repasse, com isso, não tem condições do Hospital Maternidade 
atender, ficando no ar a pergunta para onde vai à gestante? Relata que a Loteria 
Esportiva repassa uma quantidade para a saúde, mas qual saúde é essa? Convoca 
todos que participem da manifestação em defesa do Hospital Maternidade, que 
acontecerá sexta-feira às 17 horas. 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, 
parabeniza ao Presidente desta Casa de Lei pela gestão nesses 03 meses, 
estando fazendo um bom trabalho, juntamente com a Mesa Diretora, pois a 
Câmara de Vereadores caminham juntos. Solicita apoio aos Srs Vereadores 
referente à situação do lixo em Guriri, como em todo município, pois está 
vergonhoso, além da Empresa RT não comportar mais, mesmo sabendo que a 
população também tem sua parcela de culpa, pois se empresa não de conta que 
saia. Ato contínuo o Sr Presidente diz que a Empresa RT esta demitindo vários 
funcionários, com isso, como irá cuidar da limpeza do município. Ato contínuo o 
Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira, esclarece que o lixo em São Mateus esta 
vergonhoso, que devem tomar uma providência, pois como Vereador está com 
vergonha e até quando essa empresa irá ficar com contrato emergencial? Diz que 
devem tomar medidas urgentes. Fala que em Guriri está tendo várias terras 
invadidas, pois se permitem invasão como nos Bairros Liberdade e Pedra D‟Água, 
com isso, a Prefeitura Municipal tem que dar estruturas e não tem condições de 
fazer. Solicita aos Srs Vereadores a possibilidade de fazer uma comissão para irem 
ao Ministério Público para ver quais procedimentos podem ser tomados para evitar 
invasão, pois depois de construídas não poderão retirar, muito menos derrubar as 
casas. Agradece ao Prefeito Municipal Sr Amadeu Boroto pela construção de uma 
área de lazer, ou seja, uma praça que será construída no Balneário de Guriri. 
Esclarece sobre a situação do Hospital maternidade, ao qual, o SUS paga R$10,00 
por consulta, R$139,00 de parto. Diz não ter nada contar quem tem altos salários, 
mas um médico fazer plantão de 12 horas e ganha R$2000 mil, com isso, todo 
mundo tem que ceder, pois na situação caótica que se encontra o hospital, pronto 
para ser fechado, ou seja, não esta na hora de quem ganha bem ceder um pouco, 
pois um médico em plantão ao mês fica por R$20 mil, sendo 10 médicos por 08 
plantões R$200 mil. Sabe que não é muito, mas quando o hospital tem condições e 
no caso do Hospital Maternidade, não tem. Coloca que têm que olharem todas as 
agravantes, pois dentro de um hospital falido um médico ganhar R$20 mil é um 
absurdo. 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, concorda com a fala do 
Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, pois se a creche se encontra com 
problemas deve primeiramente solicitar prestação de contas a diretora da creche, 
deve ser fiscalizado e caso seja pouco que melhore, pois dinheiro tem. Fala que 
existem políticas para este problema, além de cobrar a boa aplicação do recurso 
público. Declara que já foram feitos vários debates sobre o Hospital Maternidade, 
mas nunca viu prestação de contas, além de concordar com a fala do Vereador Sr 
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Isaias Rosa de Oliveira, pois como se paga altos salários aos médicos, com 
hospital quase falindo, tendo que ser repensado essa situação. Declara que deve 
ter uma prestação de contas para saber onde está indo o recurso, pois se o SUS 
esta tendo problema, que faça uma opção, pois é um hospital filantrópico. Aborda 
sobre a situação do país, ao quais, muitos dizem que esta ruim, com inflação em 
alta, não estando alta, fazendo referências há outros anos, pois se olharem o 
próprio município de São Mateus, foi discutido construção de shopping, construção 
de Unidade de Saúde no Nativo, com isso, onde se encontra a crise? Em seguida o 
Vereador Eneias Zanelato Carvalho solicita ao Sr Presidente que peça Sr Luiz 
Gonçalves de Souza que se retire do Plenário, pois tem uma petição na justiça 
pedindo que não venha no Plenário, pois já ameaçou de morte. Solicita também 
que chame a policia para registrar a ocorrência. Pede ao Dr. Marcelo Pichara que 
explique a situação ao Sr Presidente. Explica que a ação é desde a Presidência do 
ex Presidente Isaias Rosa de Oliveira, ao qual, estar a para da situação, além de 
não sentir seguro no mesmo, local com uma pessoa que o ameaçou de morte. 
Declara que deve ser informada a presença do cidadão no Plenário desta Casa de 
Leis a justiça, além de pedir a Procuradoria que mostre o documento no Plenário. 
Expõe ser em defesa da democracia, onde todo cidadão pode se expressar em 
qualquer lugar, não pode aceitar uma pessoa que o ameaçou estar no Plenário e 
fazendo graça. Diz que não vê as coisas com tanto pessimismo, mais positivas, 
que em relação a manifestações ocorridas no fim de semana não se encontrava 
negro no protesto. Informa que o governo da Presidente da Republica Srª Dilma 
Rousseff beneficiou a classe mais pobre, e olhar para a classe mais alta, pois 
tiveram dificuldades de reajustar a tabela de imposto de renda, sendo que não 
quiseram tributar a grande fortuna, pois corre livre no país. Relata que no protesto 
no município de São Mateus tiveram mais ou menos 60 pessoas. 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, declara que o país não esta quebrado, 
ou seja, quebrado esta o povo, empresas, pequenos empresários que pagam 
imposto, pois dinheiro o país tem. Fala que o alimento não esta caro, a cesta 
básica está mais barata. Diz que o povo vive muito no supérfluo, deveria aprender 
a administrar sua renda. Expõe sobre o Hospital Maternidade que o município fez 
sua parte, ou seja, o repasse, quem deve ver o que está acontecendo são os 
Deputados, se esta ou não vindo à verba. Declara que o Ministério Público deve 
fiscalizar o hospital. Faz referências ao lixo do Bairro Liberdade, pois se forem no 
bairro e falar que irá tirar o lixo são xingados. Ato contínuo o Sr Presidente, diz que 
faz sua parte, que é fiscalizar, pois é lei não jogar mais o lixo e deve ser multado, 
sendo indicação do Ministério Público. Ato contínuo o Vereador Sr Vilmar 
Gonçalves de Oliveira, declara que o povo não aceita a retirada do lixo, e caso a 
empresa continua a jogar lixo que seja multado, pois fiscalizadores a Prefeitura 
Municipal tem, além do Ministério Público não notificar a Prefeitura Municipal, pois 
ainda jogam lixo. Refere-se ao Governo Estadual, Federal que devem fazer sua 
parte, pois o município não pode arcar com tudo. Fala que não sabe o que p 
Deputado Federal Dr. Jorge Silva foi fazer em Brasília, e o Deputado Estadual 
Freitas deve cobra no Estado. Informa sobre a denúncia feita nas obras do Bairro 
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Pedra D‟Água, pois soube que o valor da obra esta estimada no valor de R$53 mil, 
depois vem o calçamento de Guriri. Declara que a placa esta com o informe errado. 
Ato contínuo o Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva solicita aparte, fala que 
quando se coloca uma placa, deve se colocar o valor e destinado ao que esta 
fazendo, pois se entende drenagem e calçamento do Bairro Pedra D‟Água, além de 
ser explicado para a população. Espera que a próxima obra executada pelo 
Executivo seja colocada placa explicativa do que esta sendo executado no local. 
Ato contínuo o Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, diz que a placa esta 
errada, mas o valor R$53 mil, além de ter ido à Secretaria de Obras e verificou o 
que estava acontecendo, pois foi colocado o pacote sendo obra do município. 
Parabeniza ao Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira que indicou todas as ruas que 
estão no pacote em Guriri. Ato contínuo o Vereador Sr Uarlan Fernandes solicita 
aparte, diz que a placa realmente esta errada, ao qual o valor é R$1.420.00,00, 
sendo um valor absurdo, mas que estão fazendo sua parte, que é fiscalizar. Ato 
contínuo o Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, diz que quando existe uma 
denúncia deve verificar primeiro, para saber se é verídica, para depois cobrar a 
pessoa. Refere-se sobre a Empresa RT que recebe tantas críticas, com isso, 
solicita a todos os Srs Vereadores para verificarem o contrato da empresa. ORDEM 
DO DIA: Ato contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação as 
Indicações nºs 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142/2015 sendo as mesmas aprovadas por 
unanimidade dos presentes. Em discussão e votação o Requerimento de nº 
013/2014, sendo aprovado com voto contrário dos Srs Vereadores José Ferreira e 
Vilmar Gonçalves de Oliveira. Ato contínuo o Vereador Sr Vilmar Gonçalves de 
Oliveira justifica seu voto contrário, dizendo que nem tudo o Vereador deve solicitar 
pela Câmara Municipal, pois faz pessoalmente solicitação, como pedirá o contrato 
da Empresa RT, juntamente com os Vereadores Srs Aquiles Moreira da Silva e 
José Ferreira. Solicita aos Srs Vereadores que derrubem o requerimento do 
Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, principalmente quando é ameaçado, 
independente se vai ou não publicar nas redes sociais. Em discussão e votação o 
Requerimento de nº 014/2014, sendo aprovado por unanimidade. Ato contínuo o Sr 
Presidente coloca em discussão e votação os seguintes projetos: Em discussão em 
Turno Único o Projeto de Lei nº. 019/2015, do Poder Executivo 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 da Outras Providências”. Ato contínuo o Vereador Sr José 
Ferreira, sabe que são poucos funcionários que irá receber o aumento, mas tudo 
que vem é bom, que jamais votará contra, sempre votará a favor dos funcionários 
públicos. Ato contínuo Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, diz que estão à 
espera deste projeto a um tempo, sendo um reajusto para a categoria e de extrema 
importância. Coloca que o Prefeito Municipal deve aprender a conversar com o 
Sindicato para fechar com a categoria corretamente o projeto, mesmo sendo 
favorável ao projeto. Ato contínuo a Vereadora Srª Judite Ribeiro de Oliveira 
parabeniza ao Prefeito Municipal e aos Servidores pelo aumento. Justifica sua 
abstenção, pois é funcionária pública, tendo que seguir a Lei Orgânica do 
município, não pode votar no projeto, pois seria benefício próprio, mesmo não 
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sendo contra, com isso irá abster do seu voto. Ato contínuo o Sr Presidente coloca 
em votação em Turno Único o Projeto de Lei nº. 019/2015, do Poder Executivo 
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 da Outras Providências”, sendo aprovado com 
abstenção da Vereadora Srª Judite Ribeiro de Oliveira. 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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