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Ata nº 054/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 17 (dezessete) dias do mês de 
novembro 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 Uarlan Fernandes, para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 
Ato contínuo solicitou ao Sr Secretário que efetuasse a chamada dos Srs. 
Vereadores, para verificação do Quorum legal, responderam presente 11 (onze) Srs. 
Vereadores: Ailton Cafeu, Aquiles Moreira da Silva, Eneias Zanelato Carvalho, 
Glesson Borges, Gildevaldo Estevão, Isaias Rosa de Oliveira, José Ferreira, Judite 
Ribeiro de Oliveira, Uarlan Fernandes, Valdemar Moraes e Vilmar Gonçalves de 
Oliveira. Ato contínuo, o Sr Presidente convidou para tomar assento na cadeira de 
convidados desta Casa de Leis: o Sr Egnaldo Andrade de Santana. 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° 1.348/2015, da 
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001558/2015, 
encaminhando a esta Colenda Casa de Leis o Projeto de Lei Complementar n° 
021/2015. Leitura do Projeto de Lei Complementar n° 021/2015, de autoria do Poder 
Executivo, que “Dispõe sobre atualização da Planta Genérica de Valores Imobiliários 
e da tabela de preços de construções”. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.610/2015, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 001729/2015, encaminhando a esta Colenda 
Casa de Leis o Projeto de Lei Complementar n° 025/2015. Leitura do Projeto de Lei 
Complementar n° 025/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei 
Municipal n° 079, datada de 14 de dezembro de 1989 – Código Tributário Municipal 
e a Lei Complementar n° 006, datada de 29 de dezembro de 2003”. Leitura do 
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.528/2015, da Superintendência de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 001731/2015, encaminhando a esta Colenda 
Casa de Leis resposta da Indicação n° 657/2015, de autoria do Vereador Vilmar 
Gonçalves de Oliveira, que requer construção de escadaria na Rua D, situada no 
bairro SEAC, sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras, 
Infraestrutura e Transporte, devido o momento econômico atual merecer extremo 
cuidado, tal demanda será considerada no planejamento orçamentário para o 
exercício de 2016. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.595/2015, da 
Superintendência de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001742/2015, 
encaminhando a esta Colenda Casa de Leis o Decreto n° 7.969/2015. Leitura do 
Decreto n° 7.969/2015 que Abre Crédito Adicional Suplementar da Câmara 
Municipal de Vereadores, de São Mateus e dá outras providências. Leitura do 
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.503/2015, da Superintendência de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 001745/2015, encaminhando a esta Colenda 
Casa de Leis resposta da Indicação n° 640/2015, de autoria do Vereador José 
Ferreira, que requer cascalhamento da ladeira situada na estrada de acesso ao 
Assentamento Córrego da Onça, sendo informado que, de acordo com o Secretário 
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Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, fará o levantamento de custos para 
análise e possibilidade de execução. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.505/2015, da Superintendência de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 001746/2015, encaminhando a esta Colenda 
Casa de Leis resposta da Indicação n° 575/2015, de autoria do Vereador Eneias 
Zanelato Carvalho, que requer forneça banheiros químicos nas feiras livres dos 
bairros Guriri e Vila Nova, para atender os feirantes e consumidores, sendo 
informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e 
Transporte, se faz necessário a contratação de tais equipamentos (banheiros 
químicos), o que inevitavelmente tende a gerar despesas para a municipalidade. 
Devido o momento econômico atual merecer extremo cuidado, tal demanda será 
considerada no planejamento orçamentário para o exercício de 2016. Leitura do 
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.507/2015, da Superintendência de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 001747/2015, encaminhando a esta Colenda 
Casa de Leis resposta da Indicação n° 655/2015, de autoria dos Vereadores Uarlan 
Fernandes e Aquiles Moreira da Silva, que requer substituição das placas de 
regulamentação de velocidade máxima permitida, nas vias laterais da Rodovia BR 
101 (trecho compreendido entre os dois viadutos) modificando-as para 60 km/h, 
sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Defesa Social, é de 
competência da ECO, sendo o mesmo encaminhado para as devidas providências. 
Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.509/2015, da Superintendência 
de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001748/2015, encaminhando a 
esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n° 394/2015, de autoria dos 
Vereadores Isaias Rosa de Oliveira e José Ferreira, que requer reparo de todas as 
Ruas pavimentadas com asfalto, no bairro Morada do Ribeirão, sendo informado 
que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, se 
faz necessário a mobilização de equipe especializada para execução de tais 
serviços, o que inevitavelmente tende a gerar custos significativos para a 
municipalidade. Devido o momento econômico atual merecer extremo cuidado, tal 
demanda será considerada no planejamento orçamentário para o exercício de 2016. 
Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.510/2015, da Superintendência 
de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001749/2015, encaminhando a 
esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n° 348/2015, de autoria do 
Vereador Eneias Zanelato Carvalho, que requer viabilizar, junto ao SAAE a 
colocação de grade no bueiro situado na Avenida Dom José Dalvit, no bairro Santo 
Antonio (nas proximidades do SENAI), sendo informado que a demanda em 
referência será atendida dentro das programações de serviços pertinentes a 
Secretaria. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.513/2015, da 
Superintendência de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001751/2015, 
encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n° 561/2015, de 
autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira, que requer implantação de hortão 
municipal no bairro Guriri, sendo informado que, de acordo com o Secretário 
Municipal de Agricultura, devido a crise financeira e também não existir previsão 
orçamentária para tal serviço fará estudo detalhado para verificar a viabilidade deste 
empreendimento para o próximo ano. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.566/2015, da Superintendência de Controle 
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Governamental, protocolizado sob o n° 001754/2015, encaminhando a esta Colenda 
Casa de Leis resposta da Indicação n° 497/2015, de autoria do Vereador Vilmar 
Gonçalves de Oliveira, que requer instalação de duas hastes com lâmpadas a vapor 
de sódio nas imediações da Igreja São Benedito, situada no bairro RODOCON, 
sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura 
e Transporte será passiva de análise no sentido de levantamento de custos e 
conseqüente autorização para execução dos serviços. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.564/2015, da Superintendência de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 001756/2015, encaminhando a esta Colenda 
Casa de Leis resposta da Indicação n° 549/2015, de autoria do Vereador Uarlan 
Fernandes, que requer reconstrução dos canteiros situados na Avenida Rotary Club, 
no bairro Boa Vista, sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de 
Obras, Infraestrutura e Transporte será passiva de análise no sentido de 
levantamento de custos e conseqüente autorização para execução dos serviços. 
Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.562/2015, da Superintendência 
de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001759/2015, encaminhando a 
esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n° 572/2015, de autoria do 
Vereador Ailton Caffeu, que requer cascalhamento da ladeira situada na estrada de 
acesso à Comunidade Serraria – Km 29, sendo informado que, de acordo com o 
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte fará o levantamento de 
custos para análise e possibilidade de execução. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.559/2015, da Superintendência de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 001761/2015, encaminhando a esta Colenda 
Casa de Leis resposta da Indicação n° 588/2015, de autoria do Vereador Uarlan 
Fernandes, que reitera a Indicação de n° 015/2015, que solicita reparo da 
pavimentação asfáltica da Avenida Antonio Costa Leal, que interliga os bairros 
COHAB e Residencial Park Washington, sendo informado que, de acordo com o 
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, devido o momento 
econômico atual merecer extremo cuidado, tal demanda será considerada no 
planejamento orçamentário para o exercício de 2016. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.557/2015, da Superintendência de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 001763/2015, encaminhando a esta Colenda 
Casa de Leis resposta da Indicação n° 573/2015, de autoria do Vereador Aquiles 
Moreira da Silva, que reitera a Indicação de n° 216/2015, que diz respeito ao 
recapeamento asfáltico no final da Rua 20, situada no bairro Bonsucesso II, sendo 
informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e 
Transporte, devido o momento econômico atual merecer extremo cuidado, tal 
demanda será considerada no planejamento orçamentário para o exercício de 2016. 
Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.556/2015, da Superintendência 
de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001764/2015, encaminhando a 
esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n° 542/2015, de autoria do 
Vereador Glesson Borges, que requer calçamento da Rua Conceição da Barra, 
situada no bairro Guriri, lado Sul, sendo informado que, de acordo com o Secretário 
Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, devido o momento econômico atual 
merecer extremo cuidado, tal demanda será considerada no planejamento 
orçamentário para o exercício de 2016. Leitura do expediente 
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OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.555/2015, da Superintendência de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 001765/2015, encaminhando a esta Colenda 
Casa de Leis resposta da Indicação n° 494/2015, de autoria do Vereador José 
Ferreira, que requer 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), 
sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura 
e Transporte, devido o momento econômico atual merecer extremo cuidado, tal 
demanda será considerada no planejamento orçamentário para o exercício de 2016. 
Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.554/2015, da Superintendência 
de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001766/2015, encaminhando a 
esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n° 493/2015, de autoria do 
Vereador José Ferreira, que requer término do calçamento da Rua Oto Alves 
Família, situada no bairro Bela Vista, sendo informado que, de acordo com o 
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, devido o momento 
econômico atual merecer extremo cuidado, tal demanda será considerada no 
planejamento orçamentário para o exercício de 2016. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.558/2015, da Superintendência de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 001762/2015, encaminhando a esta Colenda 
Casa de Leis resposta da Indicação n° 586/2015, de autoria da Vereadora Judite 
Ribeiro de Oliveira, que calçamento da Rua Antenor França, situada no bairro Santo 
Antonio, sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras, 
Infraestrutura e Transporte, devido o momento econômico atual merecer extremo 
cuidado, tal demanda será considerada no planejamento orçamentário para o 
exercício de 2016. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.539/2015, da 
Superintendência de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001781/2015, 
encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n° 593/2015, de 
autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva, que requer reparo do calçamento da 
Avenida Gileno Santos, no bairro Bonsucesso II (nas proximidades da Igreja 
Assembléia de Deus e da Padaria Pão Sucesso), sendo informado que, de acordo 
com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, será encaminhado 
uma equipe ao local para verificação de tal necessidade, bem como levantamento de 
mão-de-obra, material e maquinário necessário. Após tal análise, irão oferecer uma 
resposta mais consistente sobre à presente demanda. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.669/2015, da Superintendência de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 001816/2015, encaminhando a esta Colenda 
Casa de Leis o Decreto n° 7.972/2015. Leitura do Decreto n° 7.972/2015 que Institui 
Comissão de Infraestrutura do Verão 2015/2016, do município de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 
1.615/2015, da Superintendência de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 
001817/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n° 
663/2015, de autoria do Vereador Gildevaldo Estevão, que requer regularização 
fundiária do bairro Novo Horizonte, sendo informado que a regularização fundiária do 
bairro indicado faz parte do projeto de governo da atual Gestão Municipal e ocorrerá 
de forma gradativa. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.616/2015, da 
Superintendência de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001818/2015, 
encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n° 662/2015, de 
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autoria do Vereador Gildevaldo Estevão, que requer regularização fundiária do bairro 
San Remo, sendo informado que a regularização fundiária do bairro indicado faz 
parte do projeto de governo da atual Gestão Municipal e ocorrerá de forma 
gradativa. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.702/2015, da 
Superintendência de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001844/2015, 
encaminhando a esta Colenda Casa a Lei n° 1.521/2015. Leitura da Lei n° 
1.521/2015, que dispõe sobre reserva de 10% das vagas, para adolescentes 
institucionalizados, que se encontrem sob a responsabilidade do município, em 
cursos profissionalizantes, projetos de inserção profissional e contratos de estágios 
efetuados pelo município de São Mateus. PODER LEGISLATIVO: Leitura do 
expediente, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes, protocolizado sob o n° 
001814/2015, justificando ausência na Sessão Ordinária do dia 22 de setembro de 
2015. Leitura do expediente, de autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho, 
protocolizado sob o n° 001848/2015, solicitando seja concedido espaço no horário 
da segunda parte do Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 17 de 
novembro de 2015 para que a Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos – 
SINDSERV, Jaciara Teixeira, possa se pronunciar em razão do corte do ticket 
alimentação dos servidores públicos dôo município de São Mateus. Proposições 
sujeitas à Discussão e Votação: Indicações nº 733 e 734/2015 de autoria do 
vereador Sr Aquiles Moreira da Silva que solicita: Reitera a indicação de nº 
237/2015, que diz respeito à construção de redutor de velocidade e sinalização de 
trânsito pertinente na Avenida Aulo Gélio de Oliveira Neves, situada no Bairro Santo 
Antônio (preferencialmente nas imediações do Bar do Bernini e do Churrasquinho da 
Zana); Reitera a indicação de nº 403/2015, que diz respeito à colocação de 
luminárias nos postes de iluminação pública situados na Rua São Marcos, no Bairro 
Morada do Lago. Indicações nº 735 e 736/2015 de autoria do vereador Sr Eneias 
Zanelato Carvalho que solicita: Limpeza dos bueiros e redes de drenagem pluvial 
nas ruas e avenidas da cidade, para evitar alagamento com a chegada das chuvas; 
Instalação de Posto Policial no Bairro Porto. Indicações nº 737 e 738/2015 de 
autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão que solicita: Sinalização com pintura de 
faixas de pedestre na Rua Coronel Constantino Cunha, no Bairro Ideal (em frente à 
Escola Pio XII); Perfuração de poço artesiano no Bairro Colina. Indicações nº 739 e 
740/2015 de autoria do vereador Sr Glesson Borges que solicita: Regularização 
fundiária do Bairro Litorâneo; Calçamento da Avenida Principal, situada no Bairro 
Liberdade. Indicações nº 741 e 742/2015 de autoria do vereador Sr Isaias Rosa de 
Oliveira que solicita: Calçamento da Rua Albino Negris, situada no Bairro Guriri, lado 
sul; Construção de rotatória na Rodovia Othovarino Duarte Santos (em frente ao 
CEPE – Clube dos Empregados da Petrobras). Indicação nº 743/2015 de autoria do 
vereador Sr José Ferreira que solicita: Colocação de 04 (quatro) postes com 
luminárias na Rua Projetada, situada na Comunidade Mariricu. Indicação nº 
744/2015 de autoria do vereador Sr Judite Ribeiro de Oliveira que solicita: Reparo da 
pavimentação asfáltica da Rua Itália, situada no Bairro Novo Horizonte; Indicações 
nº 745 e 746/2015 de autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes que solicita: Reitera 
a indicação de nº 094/2015, que diz respeito a capina e limpeza das margens da 
Avenida Amocim Leite, que interliga os Bairros Aviação e Pedra D’água; 
Revitalização do campo de futebol situado no Bairro Porto, bem como capina e 
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limpeza em torno do mesmo. Requerimento nº 066/2015 de autoria do vereador Sr 
Aquiles Moreira da Silva que solicita: Reforma do abrigo no ponto de ônibus situado 
na Rua Nanuque, no Bairro Aviação (nas imediações do CEIM Sonho de Criança). 
Requerimento nº 067/2015 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que 
solicita: Retornar a linha de ônibus do Bairro Porto, com novo itinerário via Ruas 
Coronel Constantino cunha (atrás do SESC) e 07 de setembro, até o Largo do 
Chafariz, de acordo com o Contrato de Prorrogação de Concessão nº 01/99. Moção 
nº 048/2015 de autoria dos vereadores Srs Eneias Zanelato Carvalho, Ailton Caffeu, 
Aquiles Moreira da Silva, Gildevaldo Estevão, José Ferreira, Judite Ribeiro de 
Oliveira, Uarlan Fernandes e Valdemar Moraes que solicitam: Voto de 
Congratulação ao Sr. Egnaldo Andrade de Santana, por promover a luta pela 
igualdade racial na sociedade capixaba. Em Turno Único, o Projeto de Lei n° 
067/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a filiar e 
contribuir com a Associação dos municípios do Estado do Espírito Santo – 
AMUNES”. Em Turno Único, o Projeto de Lei n° 050/2015, de autoria do Poder 
Executivo, que “Altera a Lei Municipal 019/2001, datada de 18 de junho de 2001”. 
Em Turno Único, o Projeto de Lei n° 069/2015, de autoria do Poder Legislativo, 
que “Altera a Lei Municipal n° 354, datada de 19 de abril de 1995, que dá 
denominação a praça”. Em Turno Único, o Projeto de Lei n° 070/2015, de autoria 
do Poder Legislativo, que “Altera os artigos 1°, 2°, 3° e 4° da Lei Municipal n° 1348, 
datada de 02 de maio de 2014”. Ato contínuo o Sr secretario solicita ao Sr 
Presidente Gildevaldo Estevão Bispo, que o Sr Vereador Eneias Zanelato Carvalho, 
infra firmados no uso de suas atribuições legais, vêem através deste requerer a 
vossa excelência que seja concedido um espaço no horário da segunda parte do 
pequeno expediente dessa Sessão, conforme o Artigo 256 e seus parágrafos do 
regimento interno desta casa de Leis, para que a Presidente do Sindicato dos 
servidores públicos (Sindserv) a Sra. Jaciara Teixeira possa se pronunciar em razão 
do corte do ticket alimentação dos servidores públicos do município de São Mateus. 
Sendo deferido. DO GRANDE EXPEDIENTE: A seguir o Presidente Sr Gildevaldo 
Estevão concedeu a palavra a Sra. Jaciara Teixeira, que após saudar todos da Mesa 
Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, fala sobre os 
encaminhamentos da situação do ticket alimentação dos servidores públicos. Diz 
que esteve em uma reunião com os vereadores José Ferreira, Aquiles e Judite, com 
o secretário de administração depois de uma sessão onde a câmara se dispôs a 
participar da possível negociação, nessa conversa mais uma vez foi colocado que 
não seria possível, o que o executivo ofereceu foi voltar a discutir do ticket no mês 
de Janeiro e depois de duas horas de reunião saíram com um pedido que fosse feito 
e apresentado uma contra proposta da categoria, tiveram uma assembléia e fizeram 
três contra propostas, apresentaram três possibilidades para o executivo, mas 
deixando claro para o prefeito que não iriam abrir mão do ticket alimentação, tão 
pouco do valor do ticket de trezentos e dez, dentre as propostas apresentaram a 
parcela de contribuição dos servidores, diminuindo os valores cada proposta tinha 
um valor diferente, diminuindo os valores nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, 
em alguma proposta em março também, outra retornaria em abril, enfim ofereceram 
três propostas sendo que em todas elas exigiam o retroativo dos meses que ficaram 
sem o pagamento e da parcela que foi retirada dos meses em que deliberaram em 
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contribuir com uma parte para o ticket. Apresentaram e uma semana depois fizeram 
assembléia para resposta e todas foram negativas, enfim a assembléia decidiu fazer 
mais um dia de paralisação exatamente no dia em que o secretário de administração 
falou que receberia a categoria mais uma vez para conversar e todos querem 
participar, convida os Srs vereadores para participarem, fala que contribui e entende 
a situação do município, só que, chegam alguns momentos que ficam desanimados 
em inclusive dar a parcela de contribuição, visto que no ministério público estadual, 
saiu no jornal século diário, fez uma denuncia do Sr Amadeu Boroto por pagamentos 
de super salários diferenciados para alguns servidores desse município, e aí fica a 
pergunta, retira um beneficio que foi conquistado às duras penas, mas que todos os 
servidores efetivos têm o direito, e fica privilegiando pequenos grupos que são esses 
cinco que foram denunciados inclusive com pedido de improbidade administrativa, 
está no século diário, pagamentos acima do normal, enquadramentos fora do que 
diz o plano de cargos e carreira, enquadramento diferenciado para alguns servidores 
e outros não, enfim u tipo de ato que coloca em duvida tudo que acontece dentro da 
prefeitura, porque se isso acontece muitas outras coisas podem esta acontecendo, 
enquanto isso os servidores que ganham um pouquinho mais que um salário 
mínimo, depois de anos trabalhando na prefeitura, estão pedindo; “por favor eu dou 
a minha colaboração, mas não retirem meu ticket alimentação”, fala que isso é 
extremamente humilhante para o servidor público. Ato contínuo o vereador Sr 
Aquiles Moreira da Silva solicita aparte, pergunta se o sindicato já tomou alguma 
medida judicial sobre o decreto? Ato contínuo a Sra. Jaciara responde que sim estão 
averiguando e vão tomar, mas entende que a câmara também poderia fazer isso, a 
final de contas a lei foi aprovada aqui nessa casa de Leis, então esta sendo 
desrespeitada uma lei aprovada pela câmara, então a câmara também poderia 
tomar providencias em relação a isso. Ato contínuo o vereador Sr Aquiles fala que se 
surpreendeu com o ministério público, porque isso aconteceu em 2010/2011e agora 
que foram ver. Ato contínuo Sra. Jaciara fala que provavelmente agora que alguém 
tomou coragem e denunciou. Ato contínuo o vereador Sr Aquiles fala que tinham 
como averiguar antes. Ato contínuo a Sra. Jaciara fala que se tinha ou não tinha, 
isso cabe questionar ao ministério público que se já tinha conhecimento, porque não 
fez alguma coisa. Deixa uma sugestão a essa casa de Leis e aos vereadores que 
são fiscalizadores e foram eleitos para isso, para propor uma auditoria na folha de 
pagamento da prefeitura, avaliar um por um, se está enquadrado dentro da letra, do 
nível, da carreira, se não tem alguma gratificação a mais, algum diferencial, acha 
que nesse momento é extremamente importante. Ressalta que encaminharam um 
oficio à prefeitura e gostaria muito do apoio dessa casa, que diante todos esses fatos 
estão pedindo a lista de cargos comissionados que existem hoje na prefeitura de 
São Mateus, com nome, cargo, vencimento e local de trabalho de cada um deles, a 
folha de pagamento detalhada dos últimos cinco meses da prefeitura de São 
Mateus, do fundo municipal de saúde e do fundo municipal de ação social, e também 
estão pedindo as despesas realizadas pela prefeitura de São Mateus com 
propaganda neste ano de 2015, porque uma prefeitura que esta em dificuldade 
financeira, retirando ticket dos servidores, não poderia se dar o luxo de fazer quatro 
paginas sendo uma contra capa de propaganda na Gazeta empresarial, sendo que 
prefeitura nem empresa privada é. Então é o tipo de situação que deixa o servidor 
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extremamente indignado, não dar para compreender, porque a parte de contribuição 
que ofereceram é a parte que podem contribuir agora com o que mais a prefeitura 
pode contribuir, de onde mais ela pode tirar para fazer o pagamento da parcela que 
propuseram aceitar, pode ser tirado disso e de muitas outras situações que se 
fizerem uma auditoria na folha e se fizer de fato uma pesquisa e olhar com o que de 
fato a prefeitura tem gastado, vai achar o valor suficiente para pagar o ticket 
alimentação do servidor público. Reitera que vão continuar na luta, na batalha e não 
vão abrir mão do ticket alimentação, não vão parar. Fala que gosta de comunicar a 
câmara, convidar para tenham conhecimento dos atos e do está acontecendo, pede 
para pensem na auditoria. Ato contínuo o vereador Sr Uarlan Fernandes solicita 
aparte, fala que não tem problema algum em fazer pedidos e requerimentos, pode 
fazer na semana que vem, mais não quer dizer, e infelizmente todo mundo sabe, 
nem tudo que pedem são atendidos, mas vai fazer esse requerimento. Ato contínuo 
a Sra. Jaciara fala que podem ajudar, porque vão aguardar o tempo necessário que 
eles têm para responder e se não obtiver respostas, vão ao ministério público, e com 
o requerimento também não respondido pode ajudar também. Agradece a atenção. 
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, fala ao Sr Presidente que gostaria de 
saber, porque fez um requerimento para fazer uma sessão itinerante em Guriri e foi 
ver os procedimentos, não foi tomado nenhum procedimento para fosse realizada 
essa sessão, então quer saber se essa sessão vai ser realizada, porque acha que 
tem que ser realizada porque aprovaram e o plenário é soberano. Ato contínuo o Sr 
presidente responde que realiza vai, só não na data solicitada, foi aprovado o 
requerimento, mas o convite tem que ser feito pela Câmara com local e data 
decidida pelo presidente. Ato contínuo o vereador Sr Eneias fala que o regimento 
interno dessa casa diz que a sessão itinerante é feita na ultima sessão do mês, se 
não for feito agora dia 24, vai ser só ano que vem, porque dezembro é recesso. Ato 
contínuo o Sr presidente afirma que será no ano seguinte mesmo. Ato contínuo o 
vereador Sr Eneias acha que o regimento esta sendo descumprido, porque no 
requerimento fala que tem que ser no dia 24 na escola Wallace Dutra. Ato contínuo o 
Sr presidente fala que desde quando o vereador faz o requerimento e entra em 
contato com o presidente antes, aí sim cumpriria, mas o requerimento foi aprovado e 
foi divulgado sem ter passado pela secretária legislativa para averiguação de 
disponibilidade. Ato contínuo o vereador Sr Eneias fala que sim protocolou e 
procurou a comunicação e a secretária e o requerimento fala da data e o local, então 
se for descumprido, estará ferindo o regimento dessa casa o que é muito grave. Cita 
que existem pessoas que não querem que realizem sessão em Guriri e não entende 
porque estão correndo do povo, acha isso um absurdo, e exige que o regimento seja 
cumprido, porque se esse plenário votou tem que cumprir, e se não, vão embora 
para casa porque não servem para nada, lamenta o que esta acontecendo nessa 
casa. Ato contínuo o vereador Sr Uarlan solicita aparte, fala que o colega vereador 
Sr Eneias foi o requerente da sessão em Guriri, mas o presidente acabou de falar 
que não ouve conversa com o legislativo, acha que deveriam conversar sobre isso 
depois para tentar resolver da melhor forma. Ato contínuo o vereador Sr Eneias fala 
que existe uma mesa Diretora nessa casa e afirma que veio e conversou com o 
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secretário do legislativo, e o secretário de comunicação, então gostaria que a mesa 
Diretora resolvesse isso porque na próxima semana vai vim para câmara ou para 
Guriri. Ato contínuo o Sr presidente fala que a sessão vai ser na câmara, e o 
vereador sabe muito bem como são as coisas, porque a Jaciara pediu a palavra por 
duas vezes seguidas para falar sobre o mesmo assunto e pelo regimento interno é 
no intervalo mínimo de trinta dias. Ato contínuo o vereador Sr Eneias fala que não 
sabe de nada disso, e pergunta se foi errado ela falar do ticket. Ato contínuo o Sr 
Presidente diz que pelo regimento interno sim. Ato contínuo vereador Sr Eneias fala 
que está falando da sessão itinerante, se teve deliberação, que pela primeira vez 
ficou empatada a votação, o Senhor deu seu voto de minerva favorável, gostaria que 
fosse repensado porque se não vai divulgar para o povo que o senhor não quer fazer 
a sessão em Guriri juntamente com os vereadores que votaram contra ato contínuo 
o vereador Sr Vilmar solicita aparte, fala que realmente votou contra, mas acha que 
se foi aprovado tem que ser feito, e vai lá na sessão, e vai falar porque votou contra, 
porque não tem medo do povo, o que faz aqui nessa casa vai em qualquer lugar e 
fala. Ato contínuo o vereador Sr Isaias solicita aparte, fala que o colega falou que 
quem votou contra votou com medo do povo, mas não tem medo do povo, explica 
que a casa legislativa está com vários projetos para ser votado e é inviável ir para lá 
nessa data de novembro e dezembro, não que não queiram a sessão em Guriri, a 
sessão tem que existir sim, mas a data realmente é complicada, não tem medo do 
povo pelo contrario respeita muito o povo de Guriri. Ato contínuo o vereador Sr 
Eneias fala que se realmente respeitasse estaria lutando para a sessão ser em 
Guriri. Fala que estão vivendo uma situação em São Mateus que é uma situação 
humilhante para o povo, que é o trabalhador chegar tarde e ter que correr atrás de 
água para tomar um banho e conseguir descansar ou ir pro trabalho. Fala que o 
prefeito que se diz tão competente, primeiro que demorou para tomar uma atitude, 
segundo que a exemplo de outras cidades como Colatina que já se preparou, 
colocou cinqüenta e duas caixas de água em pontos. Porque a questão do caminhão 
pipa, as pessoas não sabem o dia o horário, outra coisa pediram para furar os 
poços, cadê, as outras cidades já estão furando, porque Conceição da Barra que 
pega água em São Mateus fez poço, mistura a água e esta tranqüila. Lembra que 
saiu dessa câmara a indicação para furar os poços, e quantos poços fariam com 
esse dinheiro que foi usado para fazer propaganda. Acha uma falta de respeito e 
ainda gastando dinheiro com coisas desnecessárias. Ato contínuo o vereador Sr 
Uarlan solicita aparte, fala que participou de audiência, de reuniões e chegou a falar 
de furar os poços até dentro do próprio Saae, aí lhe chamaram de louco, e em 
Colatina está resolvendo o problema, infelizmente isso foi uma incompetência 
porque o município poderia esta sendo atendido com a água do poço misturada à 
água salgada, e ninguém estaria passando sufoco. Ato contínuo o vereador Sr 
Eneias agradece e se despede. Ato contínuo o Sr Presidente acusou Requerimento 
de autoria da maioria dos senhores Vereadores presentes, solicitando a inclusão na 
Ordem do Dia o Projeto 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 023/2015 com emenda, do Poder Executivo. Sendo Deferido. 
ORDEM DO DIA: Ato contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação as 
Indicações nºs 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745 e 
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746/2015. Sendo todas aprovadas por unanimidade. Em discussão: Requerimento 
n° 066/2015. Em votação: Sendo Aprovado por unanimidade. Em discussão: 
Requerimento n° 067/2015. Em votação: Sendo Aprovado por unanimidade. Em 
discussão: Moção n° 048/2015. Em votação: Sendo Aprovada por unanimidade. Em 
discussão: Em Turno Único, o Projeto de Lei 023/2015 com emenda, do Poder 
Executivo. Em Votação: Sendo Aprovada por unanimidade. Em discussão: Em Turno 
Único, o Projeto de Lei n° 067/2014, de autoria do Poder Executivo. Em votação: 
sendo Rejeitado por unanimidade. Em discussão: Projeto de Lei n° 050/2015 do 
Poder Executivo. Sendo Retirado pelo Relator, e Devolvido as Comissões por duas 
Sessões. Em discussão: Em Turno Único, o Projeto de Lei n° 069/2015, de autoria 
do Poder Legislativo. Em votação: Sendo Aprovado, com abstenção de vereador Sr 
Eneias Zanelato Carvalho. Em Turno Único, o Projeto de Lei n° 070/2015, de 
autoria do Poder Legislativo. Em votação: Sendo Aprovado, com abstenção de 
vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho. 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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