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Ata n° 030/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 23 (vinte e três) dias do mês de 
junho 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 Padre Aldir 
Roque Lóss 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 de honra na cadeira de 
convidados desta Casa de Leis: Valdirene Bernadino Pires, Pedro Evêncio, José 
Almir de Souza e o Sr Noslen Motta de Andrade. 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/SME/N° 582/2015, do Secretário Municipal de 
Educação Interino, protocolizado sob o n° 000611/2015, que encaminha Relatório da 
Execução Financeira do Programa Mais Educação referente aos meses de abril, 
maio e junho de 2015, no tocante aos recursos necessários ao pagamento dos 
monitores por Unidade Escolar participante do Programa. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 699/2015, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000991/2015, que encaminha a esta 
Colenda Casa de Leis resposta a Indicação n° 275/2015, de autoria do Vereador 
Aquiles Moreira da Silva, em que requer reforma e ampliação do CEIM “São Pedro”, 
situado no bairro São Pedro, sendo informado que, de acordo com a Secretaria 
Municipal de Educação, para atendimento a referida Indicação, se faz necessária a 
elaboração de projeto de reforma, por engenheiro civil, o que estarão providenciando 
ainda nesta gestão. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 698/2015, da 
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000992/2015, 
que encaminha a esta Colenda Casa de Leis resposta a Indicação n° 003/2015, de 
autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva, em que requer reforma do CEIM 
“Paraíso Infantil”, localizado no bairro Bonsucesso II, sendo informado que, de 
acordo com a Secretaria Municipal de Educação, para atendimento a referida 
Indicação, se faz necessária a elaboração de projeto de reforma, por engenheiro 
civil, o que estarão providenciando ainda nesta gestão. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 712/2015, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000993/2015, que encaminha a esta 
Colenda Casa de Leis resposta a Indicação n° 259/2015, de autoria do Vereador 
Gildevaldo Estevão, em que requer instalação de bebedouro nas Secretarias 
municipais de São Mateus, sendo informado que, de acordo com a Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos Humanos, será realizado estudo no intuito 
de minimizar a problemática indicada, e ainda, que o contrato de fornecimento de 
água mineral está vigente e possui saldo contratual. PODER LEGISLATIVO: Leitura 
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do expediente protocolizado sob o n° 000996/2015, de autoria do Vereador Uarlan 
Ferreira Fernandes, que solicita uso da tribuna para que o Senhor Noslen Motta de 
Andrade possa se pronunciar na Sessão Ordinária do dia 23/06/2015 à respeito do 
Projeto de Lei Complementar n° 013/2015, oriundo do Poder Executivo, que Institui e 
aprova o Plano de Educação no município de São Mateus e dá outras providências. 
Leitura do expediente protocolizado sob o n° 000997/2015, de autoria do Vereador 
Eneias Zanelato Carvalho, que solicita uso da tribuna para que a Senhora Valdirene 
Bernadino Pires possa se pronunciar na Sessão Ordinária do dia 23/06/2015 à 
respeito do Projeto de Lei Complementar n° 013/2015, oriundo do Poder Executivo, 
que Institui e aprova o Plano de Educação no município de São Mateus e dá outras 
providências. Leitura do expediente protocolizado sob o n° 000999/2015, de autoria 
do Vereador Gildevaldo Estevão Bispo, que requer seja concedido espaço na 
segunda parte do Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 23/06/2015 para 
que o Senhor Pedro Evêncio – Secretário Geral da União Municipal dos Estudantes 
Secundaristas de São Mateus (UMES) possa se pronunciar referente ao Projeto de 
Lei Complementar n° 013/2015, oriundo do Poder Executivo, que Institui e aprova o 
Plano de Educação no município de São Mateus e dá outras providências. Leitura 
do Projeto de Lei n° 002/2015, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a criação, 
organização e atuação dos Grêmios Estudantis nos Estabelecimentos de Ensino do 
município de São Mateus”, de autoria do Vereador Gildevaldo Estevão Bispo. Leitura 
das seguintes proposições sujeitas à discussão e votação: Indicação nº 385/2015 
de autoria do Sr vereador Ailton Caffeu que solicita: Instalação de agência do 
Banestes no Distrito de Nestor Gomes. Indicação nº 386/2015 de autoria do Sr 
vereador Aquiles Moreira da Silva que solicita: Colocação de luminárias nos postes 
de iluminação pública situados na Rua São Pedro, no Bairro Morada do Lago; 
Indicação nº 387/2015 de autoria dos Srs vereadores Aquiles Moreira da Silva e 
Gildevaldo Estevão, sendo retiradas pelos autores. Indicações n° 388 e 389/2015 
de autoria do Sr vereador Eneias Zanelato que solicita: Construção de cemitério com 
capela mortuária no Bairro Guriri; Criação de procedimento para o descarte de 
material perigoso, tais como: vidros, espetos, etc., em função dos vários acidentes 
que atingem os trabalhadores que atuam na limpeza pública. Indicação n° 390/2015 
de autoria dos Sr vereadores Gildevaldo Estevão que solicita: Sinalização com 
pintura de faixas de pedestre na Avenida Dom José Dalvit (trecho compreendido 
entre os Bairros Santo Antonio e Aroeira). Indicações n° 391 e 392/2015 de autoria 
do Sr vereador Glesson Borges que solicita: Calçamento da Rua Clemente Sartório, 
situada no Bairro Jaqueline; Calçamento da Rua Antonio Cunha Filho, situada no 
Bairro Guriri, lado norte. Indicação n° 393/2015 de autoria do Sr vereador Isaias 
Rosa de Oliveira que solicita: Construção de uma Praça Saudável na localidade de 
Mariricu. Indicação n° 394/2015 de autoria dos Srs vereadores Isaias Rosa de 
Oliveira e José Ferreira que solicitam: Reparo de todas as ruas pavimentadas com 
asfalto, no Bairro Morada do Ribeirão. Indicação n° 395/2015 de autoria do Sr 
vereador José Ferreira que solicita: Colocação de 15 (quinze) luminárias nos postes 
situados na Comunidade Córrego do Aguirre. Indicações n° 396 e 397/2015 de 
autoria da Sr vereadora Judite Ribeiro de Oliveira que solicita: Construção de redutor 
de velocidade na Avenida Brasil, situada no Bairro Vila Nova (nas proximidades do 
CEIM „Dois Esquilos‟); Substituição de poste de madeira, por outro de concreto, no 
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Beco 2 da Rua Santa Ana, situada no Bairro Vila Verde. Indicações n° 398 e 
399/2015 de autoria do Sr vereador Uarlan Fernandes que solicita: Reforma da 
quadra poliesportiva da EMEF „Dora Arnizaut Silvares‟, situada no Bairro 
Bonsucesso; Substituição das lâmpadas queimadas dos postes de iluminação 
pública situados nos canteiros às margens da Rodovia BR 101 (trecho 
compreendido entre os dois viadutos). Indicações n° 400 e 401/2015 de autoria do 
Sr vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira que solicita: Construção de quadra de 
futebol de areia na área anexa à Praça, no Bairro SEAC; Substituição das lâmpadas 
dos postes situados nas ruas do Bairro Nova Era, por outras à vapor de sódio. 
Requerimento nº 042/2015 de autoria do Sr vereador Eneias Zanelato que solicita: 
Aquisição de terreno, construção e aparelhamento do CREAS, 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”. Moção nº 
015/2015 de autoria do Sr vereador José Ferreira que solicita: Voto de Pesar, aos 
familiares da Sra. Giliêda dos Santos Quartezani Batista, em virtude do seu 
falecimento, ocorrido no dia 12 de junho do corrente ano. Moção n° 016/2015 de 
autoria do Sr vereador Gildevaldo Estevão Bispo que solicita: Voto de 
Congratulação, ao Senhor José Almir de Souza, proprietário da Transportadora JM, 
pela geração de emprego e renda no município de São Mateus. Senhor Presidente 
os Vereadores acima citados, no uso de suas atribuições legais, consubstanciados 
no que preceitua o artigo 158 Inciso IV e o Art.160 do Regimento Interno desta Casa 
Legislativa, requerem que sejam incluídos na Ordem do Dia de imediato, o Projeto 
de Lei n° 030/2015, que “Autoriza Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá 
outras providências” e Projeto de Lei Complementar n° 013/2015, que “Institui e 
aprova o Plano de Educação no município de São Mateus e dá outras providências”, 
de autoria do Poder Executivo, a fim de que os mesmos sejam votados. Sendo 
deferido. Em seguida, o Sr Presidente suspendeu a sessão por tempo indeterminado 
para que as Comissões emitissem parecer ao Projeto de Lei Complementar n° 
013/2015, que “Institui e aprova o Plano de Educação no município de São Mateus e 
dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo. A seguir o Sr Presidente 
reiniciou a sessão e determinou a verificação do Quorum Legal, sendo verificada a 
presença de todos os Srs Vereadores. Em seguida o Presidente Sr Gildevaldo 
Estevão concedeu a palavra ao Sr Noslen Motta de Andrade que após congratular-
se com todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais 
presentes, diz ser uma honra está aqui presente representando o Conselho 
Municipal de Educação a qual fez algumas sugestões de emendas ao Plano 
Municipal de Educação de São Mateus. Fala que diante de tanto tempo participando 
de lutas diante o município junto à câmara municipal e a outras estâncias, está 
trabalhando junto a todos os poderes para conseguir que as políticas públicas 
avancem, é muito interessante esta aqui de volta, pois já conseguiu participar da Lei 
municipal de Meio Ambiente, do Plano de Cargos e Carreira dos Professores, da Lei 
de Educação Especial que virá para cá, mas participar do Plano Municipal de 
Educação, talvez seja o ponto mais importante, de todas as contribuições do 
Conselho Municipal de Educação e seus membros possam dar a dez anos de 
políticas públicas no município de São Mateus. Fala que o Plano municipal de 
Educação de São Mateus talvez seja o fator mais importante que passe por essa 
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Casa e vai transpassar a legislatura dos Sr vereadores, passar por mais três 
prefeitos por que são dez anos, então é importante demais e sabe que Srs 
vereadores tem consciência dessa importância. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo 
Estevão concedeu a palavra a Senhora Valdirene Bernadino Pires que após 
congratular-se com todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e 
demais presentes, Fala que a discussão do Plano nacional de Educação foi 
aguardada com muita expectativa, pois no plano anterior muita das demandas que 
esperavam não foram contempladas, agora com esse novo plano aflorou-nos de 
novo a esperança de melhorias em relação à educação principalmente no município 
de São Mateus, que tem muito a crescer em relação à educação. Diz que costuma 
dizer que o nosso município tem 400 anos, mas em relação à educação ainda estão 
é muito atrasados. Fala que no plano ainda não tem tudo que queriam, mas podem 
dizer que em alguns pontos ouve avanço, para professores, pais e alunos das 
escolas municipais. Diz que esse plano é de grande importância porque ele norteará 
a educação municipal durante dez anos, ou seja, terão um documento que 
subsidiará as questões educacionais a serem tratadas nesse município a partir de 
uma determinação legal, e isso é importantíssimo. A seguir o Presidente Sr 
Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Pedro Evêncio que após congratular-se 
com todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, 
faz saudação a todos os presentes nessa Casa de Leis, Leis estas que representam 
todos os cidadãos de nossa cidade e que democraticamente foi eleita por votação 
para representar a população. Fala que cada categoria de trabalhadores ou grupos 
de pessoas que elegem suas lideranças para lutar por seus direitos como exemplo: 
sindicatos, associações, os estudantes de São Mateus também elegeu seus 
representantes, esses integram a diretoria do UMES( união municipal de Estudantes 
Secundaristas) onde esta está regida e protegida por Lei Federal. Fala que Diretor é 
cargo de confiança, mas, confiança de quem? Diz que diretor é cargo de confiança 
da comunidade, um dos principais motivos para implantação das eleições de 
diretores foi à possibilidade do sistema letivo acabar com as praticas tradicionalistas 
calcadas no clientelismo (troca de favores). Diz que na gestão democrática o 
dirigente da escola só pode ser escolhido depois da elaboração de seu PPP (Projeto 
Político Pedagógico), a comunidade que o eleger, votará naquele que na sua 
avaliação melhor contribuir para a implementação do PPP. Então cada comunidade 
vai ver suas necessidades e vai eleger o diretor de acordo com aquilo que ela 
representa. Fala que a comunidade vai participar dessa eleição, e este é um dos 
pontos de compromisso do MEC no Todos pela Educação que apresenta 28 
diretrizes e uma delas determina que os gestores públicos deve: “fixar regras claras 
considerados mérito e desempenho para nomeação e exoneração de diretores de 
escolas”. Diz que estudiosos defendem que promover a participação na comunidade 
escolar de natureza; administrativas e pedagógicas, e tê-la como principal 
fiscalizadora da gestão, são medidas fundamentais. Relata que se a comunidade 
elege um diretor ela vai fiscalizar e cobrar dela mesmo, se o vereador elege um 
diretor a comunidade vai cobrar é do vereador. Fala que o grande problema são 
indicações por interesses partidários que se sobressaem as necessidades e desejos 
da comunidade escolar, que sem participação efetiva muitas vezes tem que receber 
uma pessoa cuja trajetória se desconhece tão pouco os critérios que a conduziram a 
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função. Então defende, pede e confia que os Srs vereadores irão votar a favor dessa 
emenda que, propõe que seja implantada eleição direta para Diretor no PME (Plano 
Municipal de Educação). A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a 
palavra ao vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que após congratular-se com 
todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, fala 
que sem dúvida alguma, o Plano Municipal de Educação é um tema muito 
importante tanto que gerou debates, teve audiência, ontem teve reunião com as 
comissões e foram repassados todas as emendas e propostas do conselho, não 
houve grande polêmica, teve a felicidade de apresentar uma emenda, porque existe 
um problema em nossa região que lembrou apesar de não ter participado 
efetivamente da discussão e elaboração do Plano Municipal de Educação, mas ficou 
muito tranquilo por que estava em boas mãos, são pessoas altamente qualificadas 
que analisaram proporão e sugeriram alterações ao PME, que é o caso dos 
trabalhadores em nossa região que é muito comum quando chega a época da 
colheita do café, da pimenta, as pessoas abandonam as escolas para irem trabalhar 
e as vezes não conseguem retornar a sala de aula, então foi colado emenda 
buscando mecanismo para dar atenção para essas comunidades que realmente 
precisam sobreviver e as vezes saindo da escola e não vêm estímulos para voltar. 
Diz que não foi apresentado solução, mas apresentaram a situação que precisa ser 
revista. Fala que houve outros pontos polêmicos do PME, mas achou irrelevante 
dentro da meta que o plano tem. Fala que nenhuma Lei é eterna, vão votar o plano 
hoje que apresenta as metas e ai vão construindo, porque por mais que a Lei seja 
perfeita ela tem que ser colocada em prática, não adianta ter uma Lei muito boa se 
ela não sai do papel. Com relação a Diretor de escola, fala que não é um tema novo 
e é claro que existem problemas tanto na eleição quanto na indicação para Diretor, e 
falou na comissão que não tem que matar a idéia de gestão democrática, tem é que 
criar mecanismos de avaliação para aprimorar e evitar que um mau gestor continue 
no cargo. Esclarece que não tem aqui nenhuma emenda para derrubar essa 
emenda 17 que garante a gestão democrática na escola. Diz que o que foi feito 
seguindo a orientação do conselho municipal, é que o projeto original encaminhado 
pela prefeitura diz que o prazo é de dois anos para implantar a gestão democrática e 
reduzimos para um ano para acompanhar e seguir o mesmo período da Lei Federal. 
Fala que o que esta dentro do plano é vai ter a gestão democrática, dentro da 
gestão democrática vai ser levado em consideração o conhecimento técnico e 
também vai ser feito uma consulta a comunidade, agora essa consulta vai ser vista 
depois como vai ser feita, de que forma. Fala que como avisou na seção anterior 
está visitando as escolas começando pelos CEIM, creches, fazendo uma 
fiscalização da merenda escolar, já tem um mês circulando nas creches, diz que foi 
a algumas creches e foi recebido de braços abertos, não teve problema nenhum, 
mas hoje infelizmente passou por um constrangimento que pela primeira vez passa 
nesse nível, foi no CEIM Ormi Fonseca e Silva que fica ali na cacique da Diretora 
Rosimere Maria de Jesus, na qual foi fazer a fiscalização, diz que chegou, conhece a 
pessoa, se apresentou como vereador e falou que foi para fiscalizar a merenda e 
olhar toda a creche, saber como estão às instalações, os profissionais, os alunos, foi 
com sua equipe e fotografou, ai a diretora falou que não podia fotografar, perguntou: 
para que queriam as fotos? Explicou que a foto serve para registro da fiscalização, 
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porque se vê o frízer vazio tem que mostrar a foto do frízer vazio para saber o 
porquê, ai ela disse que quem determinava era ela, então explicou que era um 
vereador e o vereador tem a prerrogativa de fiscalizar, e esse é o seu principal 
papel, então quer queira ou não, iria fiscalizar e fotografar. Diz que daí em diante 
resumindo a história, foi presenciado pelos seus assessores e cinco professores que 
estavam lá, verificou que o cardápio não estava sendo seguido, não tinha frutas, não 
conseguiu ver mais porque deu uma confusão danada, porque ela chegou e disse: 
para, já está bom e gostaria que você se retirasse; desse jeito, então pediu que ela o 
desculpasse, mas não iria sair, ai ela disse que iria chamar a polícia e pegou o 
telefone e ligou para polícia, falou que queria que a polícia aparecesse porque 
estava no seu direito de fiscalizar. Diz que falou lá que é por isso que é contra 
indicação de diretor, porque só tem essa arrogância toda porque tem alguém 
protegendo. Porque uma trabalhadora que é competente primeiro ela respeita as 
pessoas. Diz que foi ali no bairro Bom sucesso e foi muito bem recebido ficou 
satisfeita de ver aquela equipe, diz que vai fazer uma homenagem, porque apesar 
da precariedade do ambiente, das instalações, as pessoas estão animadas para 
mudar, as crianças são bem tratadas, agora em outros lugares não tem, então quer 
saber por que algumas creches têm merenda com fartura e em outras não tem. 
Porque sabe que todas as Diretoras recebem o recurso, outra coisa se tem algum 
problema à diretora tem que comunicar, todas as vezes que foi em creches ligou 
para o secretário de educação para que ele orientasse as diretoras, porque o 
vereador tem o direito de entrar e fiscalizar, e toda vez que fiscaliza não é para 
arranjar problemas, é para promover o bem principalmente das crianças e garantir 
uma alimentação saudável, porque dinheiro tem para isso depende do gestor e tem 
gestor incompetente que não merece estar no cargo de diretor principalmente 
protegido por certas pessoas. Fala que para finalizar, registrou um boletim de 
ocorrência na polícia civil porque foi constrangido, pois a diretora chamou o 
presidente da associação, a menina da AEC, chamou a cozinheira que estava com 
problema de saúde, com câncer, que ficou totalmente constrangida, chorou, e ele 
chamou o secretário José Roberto lá na hora. Diz que ficou triste em saber que 
existe esse tipo de profissional e é lamentável que isso ainda exista, imagina que se 
ela fez isso com ele que estava visitando imagina com os profissionais da escola que 
são subordinados a ela. Então quer registrar isso e quer que sejam tomadas as 
devidas providências, e principalmente quer que a diretora explique porque não o 
deixou fiscalizar, porque no momento que não o deixam fiscalizar, vai ficar com a 
pulga atrás da orelha e achando que tem alguma coisa errada, porque nas escolas 
que estava tudo certo, com fartura, com um bom atendimento abriam o portão e 
diziam: fique à vontade; ainda perguntavam se queriam orientação. Diz que saiu 
antes da polícia chegar porque tinha outra reunião, mas se fosse preso iria se sentir 
honrado e gratificado de cabeça erguida por estar fiscalizando fazendo o seu papel. 
A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao vereador Sr 
Aquiles Moreira da Silva que após congratular-se com todos da Mesa Diretora, 
Vereadores, convidados de honra e demais presentes, diz usar a tribuna para pedir 
que se faça um requerimento ou ofício ao secretário Nilis para que juntamente com 
ele venha o engenheiro, o qual esteve no município mudando o trânsito e esqueceu 
que no município também tem ciclista, só se ver estacionamento de veículos, para 
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que eles possam dar explicações. Fala também que não entende o secretário de 
obras porque nos bairros Ideal e Inocoop quando aparece um buraco o Tapa 
buracos chegam em dois minutos e do Santo Antônio para lá demoram dois, três 
anos para aparecer, quer saber o porquê dessa diferença entre bairros. Diz que 
todos pagam impostos igualmente, então por quê? Alguns têm privilégios e outros 
não. Fala ao Sr vereador Eneias que em relação à Meta 10.2 a qual falou que 
colocou emenda, frisa que não foi só ele foram todos que estavam na reunião. 
Agradece ao Sr vereador Glesson Borges porque fez uma matéria na rua seis, onde 
ele mora e tem vários buracos, mas achou interessante porque passou no bairro 
Morada do ribeirão e tinham vários buracos, e não foi feito matéria nenhuma, 
esclarece que a rua seis e a cinco já vão ser calçadas na próxima semana porque 
fez uma indicação ao prefeito e foi atendido, agradece porque colocaram o cascalho 
como vossa excelência pediu, mas deveria fazer isso em todos os bairros. Ato 
contínuo o Sr vereador Glesson Borges solicita aparte, fala que o papel do repórter é 
atender a comunidade, quando a comunidade procura faz a matéria, não é como 
vereador é como profissional da mídia. Diz que já fez indicações para Morada do 
ribeirão e São Mateus inteira é só assistir o seu programa que irá ver. Ato contínuo o 
Sr Aquiles fala que essas ruas o colega vereador sabia, estava ciente que seriam 
calçadas. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao 
vereador Sr Glesson Borges que após congratular-se com todos da Mesa Diretora, 
Vereadores, convidados de honra e demais presentes, fala que quando faz um 
programa faz pelo povo e não escolhe rua para mostrar. Fala que o colega 
esqueceu quando esteve no seu bairro falando da quadra da escola dando moral ao 
colega. Fala que amanhã vai estar no bairro Vila nova mostrando a obra da Sr 
vereadora Judite Ribeiro, já mostrou a rua trinta e um e trinta e dois em Guriri do Sr 
vereador Isaias Rosa, mostrou varias obras no bairro Vitória do Sr vereador 
Gildevaldo Estevão. Diz que não faz programa pra ele, faz pelo município que é um 
povo que merece seu respeito. Parabeniza os estudantes, pois estão certos em 
fazer manifestação, cobrar, porque só com luta se consegue mudar alguma coisa 
nesse país. Diz que sua preocupação era com a Ideologia de Gênero porque como 
cristão defende a família, imagina um pai e uma mãe com uma criança de 3 anos e 
não poder dizer filho ou filha, não poder comprar uma roupa pra menino ou menina. 
Mas foi feito uma emenda e retirado de pauta, o projeto muito bem elaborado, e 
acha justo que a comunidade escolha a direção da escola. Fala que podem contar 
com o seu voto. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao 
vereador Sr José Ferreira que após congratular-se com todos da Mesa Diretora, 
Vereadores, convidados de honra e demais presentes, fala sobre os taxistas porque 
ouviu uma reclamação de um cidadão que pegou um taxi do bairro Ideal até a 
feirinha no bairro vila nova e o taxista não usou o taxímetro e cobrou cinqüenta reais 
pelo percurso, achou um absurdo, um verdadeiro assalto. Diz que está uma bagunça 
porque não tiraram a película dos vidros, não está padronizado porque viu um carro 
vermelho lá, não estão usando o taxímetro, então temos que fiscalizar porque o 
povo tem que ser respeitado. Fala que sobre a merenda escolar dos alunos também 
foi até uma escola em Guriri fazer uma visita e tinha fartura, a dispensa estava cheia 
de comida, sobrando, e sabe que é direção boa porque recebe a verba e é bem 
administrada. Fala que acha feio, discussão entre vereadores, um tem que respeitar 
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o outro, porque os vereadores são do município e não de bairro. Fala que o 
secretário Nilis tem que ser chamado para dar explicações porque os taxistas não 
estão sendo fiscalizados. Ato contínuo o Sr vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira 
solicita aparte, fala que ao invés de chamar o secretário aqui, porque não vai até a 
secretaria e convida ele a ir até os pontos de taxi para ver a situação porque ai ele 
vai ver o estão cobrando dele. Ato contínuo o Sr vereador José Ferreira fala que 
uma época atrás chegou ao DETRAN e tinha um taxista ocupando a vaga de 
Cadeirantes, ligou para o secretário Nilis e ele enviou um fiscal que chegou e 
defendeu o taxista falando mal do vereador. Então tem que ser resolvido. A seguir o 
Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao vereador Sr Uarlan 
Fernandes que após congratular-se com todos da Mesa Diretora, Vereadores, 
convidados de honra e demais presentes, fala que começou a sessão tão bem com 
o Padre fazendo a leitura da Bíblia sagrada, o que ainda vai acontecer hoje é muito 
importante para o município e às vezes acontecem discussões porque cada um tem 
a sua opinião e acha que tem que ser respeitado. Fala que o dever do vereador é 
fiscalizar, legislar, buscar, pedir, fazer indicações, mas às vezes não são atendidos 
pelo executivo, mas estão fazendo seu papel, quem executa é o prefeito e às vezes 
são culpados de não fazer nada pela comunidade e a obrigação do vereador é brigar 
por todos os bairros, todo o município. Diz que gostaria de ter discutido antes com os 
vereadores sobre o PME, mas não teve tempo porque o projeto chegou em cima do 
prazo para ser votado. Agradece a todos pela colaboração inclusive na parte técnica 
do PME, e sobre a Ideologia de gênero que é um tema polêmico, acha que em 
respeito à família a todo, seria melhor retirar essa parte, porque os pais querem levar 
seus filhos à escola sendo respeitados por serem meninos ou meninas assim como 
nasceram. Diz que em relação à eleição de diretores continua afirmando que é 
favorável, mas não pode falar do voto dos outros. Relata que a atitude da diretora 
que expulsou o colega vereador Eneias, que estava fazendo o seu papel 
fiscalizando, foi errada e tem que ser punida, tanto ela quanto qualquer outro que 
tentar impedir o trabalho de fiscalizador do vereador. Ato contínuo o Sr vereador 
Isaias Rosa de Oliveira solicita aparte, fala que não é defendendo a Diretora, mas 
acha que deveriam ouvir a diretora, pois estão a acusando, citando o seu nome e é 
direito dela se defender, fala que ouviram o Sr Eneias e é prerrogativa dele que é 
uma pessoa séria, mas têm que ser ouvido as duas partes. Ato contínuo Sr Uarlan 
Fernandes fala que, como presidente da comissão de educação convoca a diretora 
para vim se quiser dar sua versão dos fatos, se não quiser vir a Tribuna pode vim na 
reunião de comissão porque ela não precisa se expor, mas ela errou e cada erro tem 
sua conseqüência, não pode esconder seu erro. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo 
Estevão concedeu a palavra ao vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira que após 
congratular-se com todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e 
demais presentes, parabeniza o Sr Eneias porque ele está correto em falar, porque 
nem o prefeito, nem o secretário de educação podem proibir o vereador de fiscalizar, 
é o papel e obrigação do vereador. Fala que a verba vem para todas as escolas, se 
a diretora administrou mal ela teria que ter falado se comprou a mais e a verba não 
deu, ela foi infeliz de não ter conversado e explicado. Ato contínuo o Sr vereador 
Eneias Zanelato solicita aparte, fala que o José Roberto esteve lá, e não é 
orientação da secretaria agir dessa forma, pelo contrário todos os vereadores podem 
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entrar em qualquer prédio público para fiscalizar, essa foi uma atitude isolada de um 
gestor. Ato contínuo o Sr Vilmar fala que a diretora tem que ser ouvida, mas se tiver 
que punir, tem que punir, tem que afastar se for preciso. A seguir o Presidente 
solicita ao Vice-Presidente que tome seu assento para que possa fazer Uso da 
Tribuna, logo após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de 
honra e demais presentes; Ressalta que está nesta Casa de Leis um projeto que 
garante a criação de Grêmios Estudantis nas Escolas. Defende este projeto por 
entender a importância de incentivar os jovens na sua formação social e política. E 
os Grêmios Estudantis sempre participaram das lutas históricas deste País. Então 
acredita que, com esse projeto, São Mateus vai ser referência nas lutas com a 
participação dos estudantes. Diz estar muito feliz com a presença de tantos 
estudantes nesta Câmara, nesse momento em que são aprovados tantos projetos 
importantes para a democracia no nosso Município. ORDEM DO DIA: Ato contínuo o 
Sr Presidente colocou em discussão as Indicações nºs 385, 386, 388, 389, 390, 
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401/2015. Em votação: Sendo 
aprovadas por unanimidade. Sendo retirada pelo autor a indicação n° 387/2015. Em 
discussão: Requerimento n° 042/2015. Em votação: Sendo aprovada por 
unanimidade. Em discussão: Moções n° 015 e 016/2015. Em votação: Sendo 
aprovadas por unanimidade. Em discussão: Em Turno Único Projeto de Lei n° 
030/2015, do Poder Executivo que “Autoriza Abertura de Crédito Adicional 
Suplementar e dá outras providências”, fica o Poder Executivo Municipal autorizado 
a abrir Crédito Adicional Suplementar no orçamento vigente no valor de: R$ 
975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais), com finalidade de construir 
quadra poliesportiva no Km 35 para conclusão de elementos de despesa da dotação 
orçamentária que receberá a seguinte classificação à saber. Em votação: Sendo 
aprovado por unanimidade. Em discussão: Emenda modificativa nº 006/2015 ao 
Projeto de lei complementar nº 013/2015 do Poder executivo que, “institui e aprova 
o plano de educação no município de São Mateus e dá outras providências.” Sendo 
aprovada por unanimidade; Exceto a meta 17, 17.1 da meta 17. Que foi rejeitada, 
com 8 (oito) votos contrários, dos Sr vereadores: Ailton Cafeu, Aquiles Moreira da 
Silva, Isaias Rosa de Oliveira, José Ferreira, Judite Ribeiro de Oliveira, Uarlan 
Fernandes, Valdemar Moraes e Vilmar Gonçalves de Oliveira. Em discussão: 
Emenda Modificativa nº 007/2015 ao Projeto de Lei Complementar nº 013/2015 
do Poder Executivo que, “institui e aprova o plano de educação no município de São 
Mateus e dá outras providências”. Em votação: Sendo aprovada por unanimidade. 
Em discussão: Emenda Aditiva nº 006/2015 ao Projeto de Lei Complementar nº 
013/2015 do Poder Executivo que, “institui e aprova o plano de educação no 
município de São Mateus e dá outras providências”. Em votação: Sendo aprovada 
por unanimidade. Em discussão: Em Primeiro Turno o Projeto de Lei 
Complementar nº 013/2015 do Poder Executivo que, “institui e aprova o plano de 
educação no município de São Mateus e dá outras providências com as Emendas 
Modificativas nº 006 e 007/2015, e Emenda Aditiva n° 006/2015”. Em votação: 
Sendo aprovado por unanimidade. Ato contínuo o Sr Presidente convoca Sessão 
Extraordinária logo após esta sessão para que seja votado em Segundo Turno o 
Projeto de Lei Complementar nº 013/2015 do Poder Executivo que, “institui e 
aprova o plano de educação no município de São Mateus e dá outras providências”. 
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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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