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Ata nº 010/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 24 (vinte e quatro) 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. Ato contínuo, o Sr Presidente convidou para tomar assento 
na cadeira de convidados desta Casa de Leis: Presidenta do SINDSERV – 
Sindicato dos Servidores Público Municipal de São Mateus Srª Jaciara Teixeira do 
Nascimento e o Diretor Financeiro do SINDAEMA – Sindicato dos Trabalhadores 
em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Espírito Santo Sr Fabio Giori Smarçaro. 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° 
300/2015, Superintendência de Controle Governamental, protocolado sob o n° 
000422/2015, que encaminha a esta Casa de Leis, para proceder á discussão e 
votação do seguinte Projeto de Lei: Leitura do Projeto de Lei nº. 018/2015, que 
“Dispõe sobre a gratificação de produtividade para os procuradores municipais de 
carreira da procuradoria do município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, e 
dá outras providências”. PODER LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Lei n° 
008/2015, de autoria do Vereador Valdemar Moraes, que “Dispõe sobre a 
denominação da US – Unidade de Saúde de Santa Maria, Distrito de Itauninhas”; 
Leitura do Projeto de Lei nº 009/2015, de autoria do Vereador Ailton Caffeu, 
“Dispõe sobre a denominação da US- Unidade Saúde , na comunidade de Santa 
Terezinha, BR381, Rodovia Miguel Curry Carneiro – Km 29, Distrito de Nestor 
Gomes”. Leitura do Projeto de Lei n° 029/2015, de autoria da Mesa Diretora, 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito Especial no Orçamento de 
2015 e dá outras providências”. Indicações nºs 143 a 144/2015 de autoria do 
Vereador Sr Ailton Caffeu, que solicita: Pavimentação asfáltica da estrada situada 
no Assentamento Vale da Vitória, que dá acesso à Rodovia BR 381, Distrito de 
Nestor Gomes; Construção de praça na Comunidade Nova Aymorés – Km 35, 
Distrito de Nestor Gomes. Indicações nºs 145 a 146/2015 de autoria do Vereador Sr 
Aquiles Moreira da Silva, que solicita: Implantação da Delegacia Especializada de 
Proteção à Criança e ao Adolescente, no município de São Mateus;Realização de 
serviço de contenção nas margens do valão situado na Avenida Maria Eliza Rios, 
no Bairro Bonsucesso I (nas imediações da Igreja Assembléia de Deus). Indicações 
nºs 147 a 148/2015 de autoria do Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que 
solicita: Nivelamento do calçamento do trecho compreendido entre a lateral da 
Rodovia BR 101 até o Bairro Santa Teresa; Reforma da Policlínica Municipal 
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(antiga US – 3), situada no Bairro Boa Vista. Indicações nºs 149 e 150/2015 de 
autoria do Vereador Sr Gildevaldo Estevão, que solicita: Calçamento da Rua Costa 
Rica, situada no Bairro Aroeira; Extensão de rede elétrica e colocação de poste 
com luminária na Rua Esmeralda, situada no Bairro Aroeira (nas imediações do 
poste nº b-9800). Indicações nºs 151 a 152/2015 de autoria do Vereador Sr Glesson 
Borges, que solicita: Transformar a área do antigo coreto existente na Praça 
Mesquita Neto, em espaço cultural alternativo para exposições, oficinas e outras 
atividades culturais correlatas; Limpeza do valão situado no Bairro Morada do 
Ribeirão. Indicações nºs 153 a 154/2015 de autoria do Vereador Sr Isaias Rosa de 
Oliveira, que solicita: Instalação de redutores de velocidade na Rua Jaguaré, no 
Bairro Guriri, lado sul (no trecho pavimentado); Calçamento da Rua Álvaro Leal 
Calmon, situada no Bairro Guriri, lado sul (1ª e 2ª quadra). Indicações nºs 155 a 
156/2015 de autoria do Vereador Sr José Ferreira, que solicita: Recapeamento 
asfáltico das Ruas São João e transversais, no Bairro Santo Antônio; 
Pavimentação asfáltica da Rua Teimoso, que interliga os Bairros Sernamby e 
Centro. Indicação nº 157/2015 de autoria da Vereadora Srª Judite Ribeiro Oliveira, 
que solicita: Construção de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no 
Bairro Vila Nova. Indicações nºs 158 a 159/2015 de autoria do Vereador Sr Uarlan 
Fernandes, que solicita: Construção de calçada cidadã em torno da Praça Mesquita 
Neto, situada no Centro da cidade. Viabilizar reparo da pavimentação asfáltica das 
ruas e avenidas situadas no Bairro Forno Velho – COHAB. Indicação nº 160/2015 
de autoria do Vereador Sr Valdemar Moraes, que solicita: Construção de muro em 
torno da Escola Pluridocente Municipal São Jorge. Indicações nºs 161 e 162/2015 
de autoria do Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, que solicita: Calçamento 
da Avenida Sorocaba, situada no Bairro Nova Era; Aquisição de terreno no Bairro 
Nova Era, para construção de área de lazer. Requerimento nº 015/2015 de autoria 
do Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, que solicita ao Presidente desta Casa de 
Leis: Envie relatório contendo: quantidade de veículos pertencentes à central de 
ambulância; placa de cada veículo com o respectivo número de identificação; 
estado de conservação dos mesmos; quantidade de motorista e gasto mensal com 
combustível. Requerimento nº 016/2015 de autoria do Vereador Sr Eneias Zanelato 
Carvalho, que solicita ao Presidente desta Casa de Leis: Que a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente forneça o relatório das nascentes urbanas e rurais do 
município de São Mateus, bem como informe as ações adotadas para preservação 
das mesmas. Requerimento nº 017/2015 de autoria do Vereador Sr Isaias Rosa de 
Oliveira e outros Srs Vereadores, que solicitam ao Presidente desta Casa de Leis: 
Que a Secretária Municipal de Saúde, Srª. Mércia Mônico Comério de Holanda, 
encaminhe a esta Casa de Leis cópia da documentação, bem como preste 
esclarecimentos sobre as informações prestadas ao Jornal Tribuna do Cricaré, do 
dia 19 de março de 2015, quanto à subvenção; folha de pagamento com a relação 
dos servidores, e “sistema de dinheiro virtual” repassado ao Hospital Maternidade 
São Mateus. Requerimento nº 018/2015 de autoria do Vereador Sr Valdemar 
Moraes, que solicita ao Presidente desta Casa de Leis: Que o responsável pelo 
CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) Quilombola, da localidade de 
Morro da Arara, informe: quais são os programas disponíveis; quantos 
encaminhamentos foram apresentados; quantas pessoas foram atendidas nessa 
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unidade desde a sua instalação, indicando ainda qual a área de abrangência do 
referido CRAS. Ato contínuo o Sr Secretário fez a leitura dos Projetos a seguir: Em 
Turno Único o VETO n° 001/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Veta 
parcialmente as Emendas Aditivas introduzidas na Redação Final do Projeto de Lei 
n° 065/2014, que „Estima a Receita e Fixa a Despesa do município de São Mateus 
para o exercício financeiro de 2015‟, a saber: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 
008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 
024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 
040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 
056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 
072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 
088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095 e 096/2015; Veta parcialmente as Emendas 
Modificativas introduzidas na Redação Final do Projeto de Lei n° 065/2014, que 
„Estima a Receita e Fixa a Despesa do município de São Mateus para o exercício 
financeiro de 2015‟, a saber: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 
012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023/2015”; Em Turno Único 
o Projeto Lei nº. 013/2015, do Poder Executivo que, “Autoriza o Chefe do Poder 
Executivo Municipal Celebrar Termo de Compromisso de Uso de Bem Imóvel 
Público com o Serviço de Água e Esgoto – SAAE, e dá outras providências”. 
DIVERSOS: Leitura do Comunicado Nº.  CM316947, CM316948, CM60921, 
CM60923, CM60924, CM60925, CM60926, CM60927, CM 60928, CM 60929, 
CM60930, CM60931, CM60932, CM60933, CM60934, CM60935, CM60936, 
CM60937, CM60938, CM60939, CM60940, CM60941, CM60942, CM60943, 
CM60944, CM60945, CM60946, CM60947, CM60948, CM60949, CM60950, 
CM60951, CM60952, CM60953, CM60954, CM60954, CM60955, CM60956, 
CM60957, CM60958, CM60959, CM60960, CM60961, CM60962, CM60963, 
CM60964, CM60965, CM60966, CM60967, CM60968, CM60969, CM60970, 
CM60971, CM60972, CM60973, CM609714, CM60975, CM60976, CM60977, 
CM60978, CM60979, CM60980, CM60981, CM60982, CM308552, 
CM308553/2014 do Ministério da Educação, que informa a liberação de recursos 
financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor bruto de 
R$ 1, 881, 367,81. Garantir a execução de programas no município de São 
Mateus-ES. Leitura do Oficio nº. 64/2015/AG São Mateus, da Caixa Econômica 
Federal, que notifica os créditos de recursos financeiros sob bloqueio, em 
24/02/2015, no valor de R$326.547,55 (trezentos e vinte seis mil, quinhentos e 
quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) na conta vinculada ao contrato 
de repasse sob operação nº. 0352711-34, firmado com o Município de São Mateus, 
assinado em 28/10/2011, referente Intervenções em Favelas/ppi. 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 n° 008/2015, do 
Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a denominação da US- Unidade de Saúde de 
Santa Maria, Distrito de Itauninhas”. Projeto de Lei nº 009/2015, do Poder 
Legislativo, que “Dispõe sobre a denominação da US- Unidade Saúde , na 
comunidade de Santa Terezinha, BR381, Rodovia Miguel Curry Carneiro – KM29, 
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Distrito de Nestor Gomes”. Projeto de Lei nº029/2015, do Poder Legislativo, que 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito Especial no Orçamento de 
2015 e dá outras providências”, sendo deferido pelo Sr Presidente. Ato contínuo o 
Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira solicita através de Requerimento Verbal que 
seja incluído na pauta da sessão Moção de Pesar aos familiares do Sr Aníbal 
Nogueira Filho, pelo seu falecimento ocorrido no dia 23 de março do corrente ano, 
sendo deferido pelo Sr Presidente. A seguir, o Sr Presidente suspendeu a sessão 
por tempo indeterminado para que as Comissões emitissem parecer aos 
respectivos projetos. A seguir o Sr Presidente reiniciou a sessão e determinou a 
verificação do Quorum Legal, sendo verificada pelo Sr Secretário a presença de 
todos os Srs Vereadores. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a 
palavra a Presidenta do SINDSERV – Sindicato dos Servidores Público Municipal 
de São Mateus Srª Jaciara Teixeira do Nascimento, que após congratular-se com 
todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, 
esclarece estar presente nesta Casa de Leis em defesa da US 3, que se chama 
Policlínica de Especialidades de São Mateus, localizada no Bairro Boa Vista, que 
atende diariamente centenas de pessoas. Diz que está há muito tempo falando das 
condições da Unidade de Saúde, dos seus tantos problemas, ao qual, foram 
procurados pelos servidores para que possam tomar providências, para que seja 
realizada a reforma da unidade. Informa sobre a carta entregue a todos os 
presentes no Plenário, ao qual, convocam para um ato que acontecerá em frente a 
US 3. Expõe que estão falando sobre as condições da US 3 desde outubro de 
2008, depois com outra matéria em setembro de 2010, em agosto de 2013 e outra 
em junho de 2014, pois se encontra vergonhoso atender as pessoas nas condições 
que se encontra a Unidade de Saúde. Relata que tanto o Sindicato, tanto os 
servidores estão questionando o Coordenador para que tomem providências, que 
seja feita a reforma, pois só promessa e até hoje esta abandonada. Informa que o 
movimento começa a partir das 07 horas da manhã, solicita a presença dos Srs 
Vereadores e população para estarem presentes. Diz que estão fazendo abaixo 
assinado para ser entregue ao Ministério Público. Ato contínuo o Vereador Sr 
Aquiles Moreira da Silva solicita aparte, deseja saber de quem pertence o prédio, 
pois esteve ano passado, juntamente com os Srs Vereadores Uarlan Fernandes e 
Valdemar Moraes, estando presente com o Deputado Federal Dr. Jorge Silva, 
sendo que o prédio não pertence ao município, com isso, como não pertence ao 
município não pode colocar dinheiro público. Informa também que o Ginásio de 
Esportes não pertence ao município, que procurou a Secretária de Saúde, foi a 
Prefeitura Municipal e ficou sabendo que nenhum dos Prefeitos entrou na justiça 
para requerer o prédio. Diz que o Deputado Federal Dr. Jorge Silva tem um projeto 
de reforma, mas não pode dar andamento, pois o prédio não pertence ao 
município, com isso, não se pode fazer a reforma com dinheiro público. Esclarece 
que o Mistério Público sabe da situação e que o município não poderá tomar 
nenhuma providência. Ato contínuo a Srª Jaciara Teixeira do Nascimento, fala que 
o Ministério Público tomará providências, pois alguém tem que tomar, pois não 
importa se é município ou Estado, pois a Policlínica atende pessoas, trabalha 
pessoas, além de o ato ser essencial para que as pessoas tomem providência, pois 
pode fechar. Informa também que será através do Ministério Público que estão 
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solicitando a reforma, que irá protocolar o abaixo assinado, para que tome atitudes 
antes que aconteça coisa pior. Ato contínuo o Vereador Sr Eneias Zanelato 
Carvalho solicita aparte, discorda da fala do Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, 
pois quando o município quer faz investimentos até em terreno particular, depende 
das condições colocadas contratualmente. Faz exemplo o Hospital Maternidade 
que não é público, sendo que Município e Estado investem. Coloca que há muito 
tempo a US 3 esta uma sucata, as pessoas e servidores mal atendidos, além de 
precisar fazer a reforma. Ato contínuo o Vereador Sr Uarlan Fernandes solicita 
aparte, expõe a importância do Sindicato em ouvir o servidor, além de convocar os 
Vereadores e população para estarem presentes, mas devem sentar juntamente 
com o Executivo e Ministério Público para resolverem o problema. Ato contínuo a 
Srª Jaciara Teixeira do Nascimento expõe que veio buscar apoio para a Unidade 
de Saúde para resolver o problema. Diz que o ato esta sendo feito enquanto 
Sindicato, pois foram procurados pelos servidores, pois saber que não foram por 
falta de conversa, tentativas, informações, denúncias, com isso, os servidores 
cansaram, pois não tiveram solução, que irão ao Ministério Público para que se 
resolva. Ato contínuo o Vereador Sr Isaias Rosa de oliveira solicita aparte, 
esclarece que o contrato de comodato e redigido em forma de empréstimo, com 
isso, deve saber que forma foi redigida para saber se pode ou não mudar, pois no 
contrato da Câmara Municipal não se pode mudar. Ato contínuo a Srª Jaciara 
Teixeira do Nascimento, diz que caso não esteja autorizado que retire a Unidade 
de Saúde do local, pois as condições estão precárias, além de quererem evitar um 
acidente, que estão pedindo ajuda aos Srs Vereadores e ao Ministério Público. 
Retifica o convite para o ato. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão 
concedeu a palavra ao Diretor Financeiro do SINDAEMA – Sindicato dos 
Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Espírito Santo Sr Fabio Giori 
Smarçaro, que após congratular-se com todos da Mesa Diretora, Vereadores, 
convidados de honra e demais presentes, entrega uma carta aos Srs Vereadores 
para que tomem conhecimento da situação do SAAE, além de estar fazendo o 
pronunciamento na defesa do saneamento público no município de São Mateus. 
Diz que o Espírito Santo vem passando por problemas hídricos, pois não é por falta 
de escassez de água, mas fruto da degradação ambiental e principalmente por 
falta de gestão dos órgãos públicos que não tem preocupação com a água, talvez 
por achar que água é um recurso infinito, com isso, não fazendo os investimentos 
necessários para que não falte. Esclarece que o SAAE não vem prestando seus 
serviços de distribuição de água e esgoto, pois não está tendo recursos de 
investimentos necessários para que se possam ter serviços garantidos de forma 
universal e com tarifas justas para a população. Diz que o problema de São Mateus 
não é falta de água, pois tem uma boa capacidade hídrica, mas um problema de 
gestão, não sendo mérito do SAAE, mas que não pode ser utilizado como 
justificativa para privatização do serviço. Aborda que as Nações Unidas declararam 
que a água e esgoto são serviços essenciais para a vida humana, sendo um direito 
humano fundamental. Esclarece que o município vem passando um processo de 
manifestação de interesse, ao qual, foi publicada pelo Prefeito Municipal, depois 
feito a publicação pelo Diretor do SAAE, ao qual, o município objetiva contratar 
interessados para que apresente estudos na estruturação de projetos de 
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implantação e expansão, restauração e operação no sistema de abastecimento de 
água, coleta e tratamento de esgoto no município de São Mateus, Guriri e 
interiores. Explica que as contratações desses projetos são muito importantes, não 
tendo críticas do município se planejar, para que se possam fazer contratações 
desses serviços de forma correta, porém o decreto nº 7511/2014 publicado pelo 
Prefeito Municipal, que o estudo visa orientar a participação de particulares na 
estruturação de projetos de parcerias público privado na modalidade patrocinada 
administrativa de concessão comum ou de permissão no âmbito da administração 
municipal, ou seja, parceria público privado seria entregar concessão de parte do 
serviço ou todo para iniciativa privada, por determinado período de tempo, sendo a 
privatização seria vender o SAAE de caráter irrevogável. Declare grande 
preocupação, pois esta se falando de serviço público essencial e de um monopólio 
essencial. Coloca que quando se fala em privatização, têm-se fatores que ficam 
prejudicados no processo, como os trabalhadores que podem perder seus 
trabalhos, aumento tarifário. Ato contínuo o Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira 
solicita aparte, pergunta o que é mais importante para o ser humano água ou 
energia? Coloca que muitos questionam a privatização do SAAE, pois o SAAE não 
tem poder de investimento, culpa de vários administradores, sem recursos para 
investir. Diz ser favorável privatização desde que o projeto seja bem discutido, bem 
elaborado, além de saber que o projeto chegará à Câmara Municipal. Ato contínuo 
o Sr Fabio Giori Smarçaro, diz se o Vereador terá coragem de aumentar a tarifa de 
água para R$5, pois se o SAAE tivesse uma tarifa igual à Empresa Odebrecht, com 
gestão competente no município de São Mateus, não poderiam ter água e esgoto 
com qualidade nas casas das pessoas, com serviços bem prestados, pois o 
problema no público a justificativa do serviço ruim é para privatizar, depois as 
empresas que ganham esses serviços e usurpam a população do direito de terem 
esses serviços, são elas que financiam as campanhas desses políticos para que 
possam estar eleitos. Faz encaminhamentos de 03 propostas, sendo incluir na Lei 
Orgânica artigo proibindo a privatização dos serviços de água e esgoto, sem a 
prévia discussão com a sociedade civil e organizada, o Procedimento de 
Manifestação de Interesse - PMI que esta sendo debatido e não ouve audiência 
pública, e que irá ser denunciado ao Ministério Público, colocar Ana Lei Orgânica a 
água como direito humano fundamental ao cidadão, suspensão imediata do PMI 
para que se faça audiência pública para que a sociedade possa discutir e criação 
de Conselho Municipal de Saneamento para garantir o controle social na política 
que é tão cara e importante para população. Ato contínuo o Vereador Sr Aquiles 
Moreira da Silva solicita aparte, deseja saber qual município reside, e quantos anos 
trabalha na CESAN? Expõe que a sua fala da a entender que caso seja privatizado 
será a Empresa Odebrecht que irá ganhar, mas pode ser a CESAN, com isso, é 
melhor esperar a discussão para saber melhor. Ato contínuo o Sr Fabio Giori 
Smarçaro, diz ser morador do Município de Cariacica e 09 anos de trabalhos 
prestados a CESAN, além de ser Diretor Sindicato dos Trabalhadores de Água e 
Esgoto de Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo, entidade com 53 anos de 
luta, que representa todos os trabalhadores do Estado do Espírito Santo, inclusive 
de São Mateus e apenas citou a Empresa Odebrecht, pois não faz defesa da 
Empresa Odebrecht ou CESAN, defende saneamento público, pois o município de 

http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/acoes-e-programas-seduc/25-secretarias/administracao-e-modernizacao/628-procedimento-de-manifestacao-de-interesse-pmi
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/acoes-e-programas-seduc/25-secretarias/administracao-e-modernizacao/628-procedimento-de-manifestacao-de-interesse-pmi
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/acoes-e-programas-seduc/25-secretarias/administracao-e-modernizacao/628-procedimento-de-manifestacao-de-interesse-pmi
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São Mateus tem condições de cuidar de seu próprio saneamento. Ato contínuo o 
Vereador Sr Uarlan Fernandes solicita aparte, expõe os interesses de políticos e 
será que todos têm esses mesmos interesses, pois querem que o município tenha 
água e saneamento, pois se for para aumentar a tarifa de água e manter o SAAE, 
será visto em audiência pública, ou qualquer outra empresa, ou seja, terá uma 
participação coletiva. 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, relata que há anos a US 3 passa por essa situação lamentável, que 
realmente deve tomar providências para que seja reformado. Coloca que sobre o 
problema da água primeiramente deve ouvir o que a população deseja, pois todos 
querem água de qualidade, com tratamento de esgoto, sendo que existem muitos 
bairros que não tem esgoto e o SAAE não tem condições para realizar. Ato 
contínuo o Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira solicita aparte, expõe que os 
bairros que não tem esgoto ficam escorrendo pelas ruas, com isso, o SAAE já 
deveria tomar providências. Diz que o Executivo deve ter solução para resolver o 
problema do SAAE. Ato contínuo o Vereador Sr Glesson Borges, diz que 
trabalhadores que ganham R$700 têm que pagar R$300 para desentupir fossas, 
não tendo condições, ou seja, tem que se avaliar se é melhor pagar R$300 reais ou 
pagar um valor a mais na conta de água e ter água com abundância e qualidade 
em casa. Agradece ao Prefeito municipal Sr Amadeu Boroto pelos calçamentos nos 
bairros de São Mateus, principalmente o asfalto da Avenida Cricaré dando 
qualidade de vida às pessoas e por cuidar da cidade. Sabe que realmente devem 
ser consertadas as tubulações de água do município. Concorda que deve existir 
investimento no setor público, saúde, educação desse município, pois o que é bom 
para o povo é bom para ele. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu 
a palavra ao Vereador Sr José Ferreira, que após saudar todos da Mesa Diretora, 
Vereadores, convidados de honra e demais presentes, explana sobre a segurança 
no município, ao qual, recebeu reclamação que não esta funcionando no município, 
tendo assaltado ônibus da Viação São Gabriel três vezes. Diz que no interior esta a 
mesma coisa, muito assalto, estando muito difícil. Fala sobre o problema da água 
em São Mateus, pois sabe se aumentar a tarifa muitos irá reclamar, até ele próprio, 
mas que ninguém procura saber os valores de outro município, por isso, mantém 
água e esgoto de qualidade, divido as tarifas, sendo que em nosso município a 
tarifa é baixa e com 40% de desvios, sendo falta de fiscalização do município, com 
isso, não temos água de qualidade no município. Fala que não esta vendo o 
Estado tomando providências com a segurança. Diz que o Brasil não esta 
nenhuma maravilha, com aumento dos alimentos, da gasolina, energia. Diz que as 
pessoas que estão sendo investigadas devem ser presas, pois quem sofre é o 
povo. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao 
Vereador Sr Valdemar Moraes, que após saudar todos da Mesa Diretora, 
Vereadores, convidados de honra e demais presentes, expõe sobre o projeto da 
água, ao qual, nem chegou a essa Casa de Leis, com isso, pensa que se deve 
discutir mais adiante. Fala que se sente aflito com o país, pois muitos se encontram 
preocupados com a situação política desse país, pois somente irá favorecer o 
povo. Coloca que foi feito um projeto que passa toda empresa do poder público 
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para privada, dando resultado para o Brasil, dando empregos no Brasil. Faz elogios 
ao Governo do PT, pois quando colocou as empresas públicas para as privadas 
deram uma alavancada no país, além de dar avanços para a sociedade. Faz 
agradecimentos ao ex Presidente Sr Luiz Inácio Lula da Silva pelos avanços em 
seu governo, dando sobrevivência para o Brasil. Se sente revoltado pelas pessoas 
que não conhece as decisões e necessidades do município de São Mateus. Solicita 
ao Sr Presidente que convoque o Diretor da Empresa RT para venha a essa Casa 
de Leis, e que de esclarecimentos do andamento dos seus serviços no município. 
Ato contínuo o Sr Presidente esclarece que na sessão passada foi encaminhado 
aos Procuradores que requeresse via Ministério Público que fossem até a Empresa 
RT para darem declaração para essa Casa de Leis. Ato contínuo o Vereador Sr 
Valdemar Moraes, agradece ao Sr Presidente, pois a situação do lixo no município 
esta precária. Refere-se a Srª Jaciara Teixeira do nascimento sobre sua 
preocupação com a sociedade, ao qual, dá responsabilidade ao setor público, não 
sendo cabível a essa Casa de Leis tomarem essa decisão, ainda mais não tendo 
documento que não tem conhecimento, com isso, não dará apoio ao ato que 
acontecerá. Convida a todos os Srs Vereadores e público presente para estarem 
presente na sua comunidade, ao qual, o Prefeito Municipal irá entregar uma 
Unidade de Saúde. 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, esclarece sobre 
esta antecipando seu voto em relação a água, ou seja, não antecipou o voto, mas é 
a favor da água e do esgoto de São Mateus. Diz que haverá uma discussão e 
sobre água e esgoto, diante disso irá decidir seu voto perante audiência pública, 
juntamente com os Srs Vereadores. Fala sobre a invasão em Guriri, ao qual a 
justiça notificou os moradores desde sexta-feira, mas até agora nada foi feito, um 
jogando a responsabilidade para o outro, com isso, a invasão aumentou. Esclarece 
que teve informação, mas não sabe ser verídica que a policia não tem homens 
suficientes para a retirada das famílias, precisará vir o Batalhão de Choque de 
Vitória para fazer a retirada, pois as pessoas já estão notificadas, sendo solicitadas 
providências desde o início. Diz que se as pessoas continuarem nos terrenos a 
culpa será dos governantes, além de fazer denúncia ao Ministério Público para 
saber quem são os responsáveis, pois os governantes de hoje são omissos. Expõe 
que a Câmara Municipal solicitou o contrato da Empresa RT e não recebe, sendo 
uma falta de respeito com essa Casa de Leis. Aborda sobre as reclamações feitas 
pela Srª Jaciara Teixeira do Nascimento em relação e precariedade da RT, tendo 
fundamentos, mas saber que deve seguir as formas corretas de comodato. Fala 
sobre as conquistas do PSF em Guriri, ao qual, ganhou uma ambulância, vindo 
trabalhar uma médica cubana, atendendo mais de 40 crianças por dia, por mês mai 
se 1000 crianças, pois falta mais cobrança, sendo que a população só crítica, mas 
não ajuda em outras situações. Coloca sobre a solicitação feita por ele em querer a 
prestação do Hospital Maternidade, disseram que não tem mecanismo legal para 
isso, deseja saber quanto entra no hospital por mês, quanto arrecada, sendo um 
direito dele como cidadão, além da Câmara todo ano votar em repasse para o 
Hospital Maternidade. Faz argumentos, ao qual, esclarece que pode ser verdade, 
mas se o Hospital Maternidade arrecada R$ 1 milhão e gasta com folha de 
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pagamento o mesmo valor que arrecada, tem algo errado. Ato contínuo o Vereador 
Sr Aquiles Moreira da Silva solicita aparte, se refere à fala do Sr Vereador que 
disse que não cabe Vereador solicitar prestação de contas, até mesmo como 
cidadão, pois independe do que falam, devem solicitar assim mesmo. Ato contínuo 
o Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira esclarece que essa foi a informação 
passada, que não cabe Vereador pedir prestação de contas. Diz que se o Hospital 
Maternidade não pode prestar contas do que gasta, a Câmara Municipal não 
precisa votar nada em favor do Hospital Maternidade. Ato contínuo o Vereador Sr 
José Ferreira solicita aparte, fala como não podem solicitar prestação de contas ao 
hospital, pois a Secretária de Saúde Srª Mércia Monico Comério de Holanda paga 
funcionários do município para trabalharem no hospital, por isso, deve solicitar 
prestação de contas, para saber onde os funcionários estão trabalhando. Ato 
contínuo o Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira, solicita ao Sr Presidente que os 
Procuradores faça ofício com assinatura dos Vereadores que desejarem solicitando 
que o Hospital Maternidade preste contas a essa Casa de Leis. Ato contínuo o 
Vereador Sr Uarlan Fernandes solicita aparte, diz que em relação ao Hospital 
Maternidade os Srs Vereadores fizeram seu papel, indo para Vitória, cobrando 
recurso para não ser fechado. Diz que é dever do Vereador solicitar prestação de 
contas, pois recebe dinheiro do setor público, além do Governo Federal esta 
repassando a verba, mas o Estado não esta repassando a verba para o hospital. 
Ato contínuo o Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira solicita que o requerimento 
solicitando prestação de contas do Hospital Maternidade seja assinado por todos 
os Srs Vereadores. 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, expõe sobre a 
Unidade de Saúde, ao qual, deve ser realmente cobrado ao Prefeito Municipal, pois 
o prédio pode não ser do município, mas o Prefeito Municipal colocou os servidores 
público municipais dentro de um prédio em condições precárias, sendo 
responsabilidade em colocar em local seguro, além de ter o seu apoio ao ato. Fala 
ser importante fazer a manifestação, cobrar dos responsáveis para que a 
população seja bem atendida. Sobre a questão do saneamento do município, não 
se esta discutindo com antecedência, pois existe um ato concreto, documento da 
Prefeitura Municipal que abriu para receber propostas, então como legisladores 
deseja resolver o problema do abastecimento de água em São Mateus, sendo 
prioridade, além de não concordar que não tem recurso para reerguer o SAAE, pois 
quem repassa o dinheiro para o SAAE é Prefeitura Municipal, estando no 
Orçamento Municipal. Diz ainda que a Prefeitura Municipal pode aumentar o 
repasse, que sua opinião o que é mais importante água ou asfalto? Pois asfaltar as 
ruas no centro é um absurdo, deveria trocar as tubulações primeiramente, mudar o 
ponto de captação, investir no SAAE, além de defender que os investimentos 
sejam prioritariamente no saneamento. Diz concorda com o movimento, chamar a 
população, pois se deve conhecer primeiramente se é melhor a privatização, pois 
nem sempre o privado resolve os problemas. Coloca que o debate sobre 
saneamento e privatização deve ser feito desde já, tem que ouvir a população e 
esclarecer as pessoas, as tarifas devem ser ajustadas, deve ser feito estudo para 
resolver o problema do SAAE, pois é a favor do público. Relata sobre o massacre 
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da mídia em cima da Presidente da República Srª Dilma Rousseff e do Partido dos 
Trabalhadores, pois até agora nada foi provado, pois em relação lava jato, a 
pessoa que roubou deve ser presa, mas deve ter provas. Diz que nada foi 
encontrado contra o Partido dos Trabalhadores, falam agora que a propina foi 
legalmente doada ao partido, falando somente do Partido dos Trabalhadores, mas 
se entrar no site do TSE todos os partidos receberam dinheiros dessas empresas. 
Relata que nas eleições de 2010 e 2014 o PSDB segundo prestações de contas do 
Tribunal Superior Eleitoral recebeu mais de R$81 milhões das empresas, pois 
financiam vários candidatos. Coloca que somos valentes para escrachar quem está 
longe, principalmente a Presidente da República que por sina, melhorou a vida das 
pessoas, principalmente as mais pobres deste país, mas não tem coragem de falar 
que no município de São Mateus o Prefeito Municipal tem R$1 milhão bloqueado 
pela Justiça Federal, ou seja, bloqueou porque está certo? Deve ser cobrado longe 
e perto. Ato contínuo o Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira solicita aparte, 
coloca que na fala do Vereador na foi roubado, mas já foi investigado mais de 
R$200 milhões, estando mais de R$1 bilhão. Sabe que não foi somente o PT, mas 
é uma imoralidade. Ato contínuo o Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, 
esclarece que o desvio ouve, mas que fez a operação não tem ninguém orgânico 
do PT, ouve indicação do Partido Progressista Sr Paulo Roberto indicado pelo PP, 
sendo da base aliada. Diz que deve ser cobrado também do Prefeito Municipal. 
ORDEM DO DIA: Ato contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação as 
Indicações nºs 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162/2015 sendo as mesmas aprovadas por 
unanimidade dos presentes. Em discussão e votação o Requerimento de nº 
015/2014, sendo retirado pelo autor. Em discussão e votação o Requerimento de 
nº 016/2014, sendo retirado pelo autor. Em discussão e votação o Requerimento 
de nº 017/2014, sendo aprovado com votos contrários dos Srs Vereadores José 
Ferreira e Vilmar Gonçalves de Oliveira. Em discussão e votação o Requerimento 
de nº 018/2014, sendo retirado pelo autor. Em discussão e votação Moção de 
Pesar nº 003/2015 de autoria do Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira e demais Srs 
Vereadores que solicitam: Voto de Pesar aos familiares do Sr Aníbal Nogueira 
Filho, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 23 de março do corrente ano, 
sendo aprovado por unanimidade. Ato contínuo o Sr Presidente coloca em 
discussão e votação os seguintes projetos: Em Turno Único o VETO n° 001/2015, 
de autoria do Poder Executivo, que “Veta parcialmente as Emendas Aditivas 
introduzidas na Redação Final do Projeto de Lei n° 065/2014, que „Estima a 
Receita e Fixa a Despesa do município de São Mateus para o exercício financeiro 
de 2015‟, a saber: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 
014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 
030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 
046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 
062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 
078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 
094, 095 e 096/2015; Veta parcialmente as Emendas Modificativas introduzidas na 
Redação Final do Projeto de Lei n° 065/2014, que „Estima a Receita e Fixa a 
Despesa do município de São Mateus para o exercício financeiro de 2015‟, a saber: 
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001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 
017, 018, 019, 020, 021, 022, 023/2015”; sendo aprovado com voto contrário do 
Vereador Sr Eneias Zanelato carvalho. Ato contínuo o Vereador Sr Eneias Zanelato 
Carvalho justifica seu voto, pois quando o Prefeito Municipal encaminhou para essa 
Casa de Leis o Orçamento Municipal para onde seria encaminhado o dinheiro, 
tanto ele quanto os demais Srs Vereadores fizeram Emendas para atender 
determinadas localidades, projetos, entidades, sendo que o Prefeito Municipal 
vetou todas as Emendas, com isso, não pode votar a favor do veto, pois estará 
votando contra as Emendas feitas por ele, sendo uma questão de coerência, ou 
seja, irá votar contra o veto, o Prefeito Municipal tem que respeitar as decisões do 
Srs Vereadores, porque depois darão resposta para a sociedade. Em discussão e 
votação em Turno Único o Projeto Lei nº. 013/2015, do Poder Executivo que, 
“Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal Celebrar Termo de Compromisso 
de Uso de Bem Imóvel Público com o Serviço de Água e Esgoto – SAAE, e dá 
outras providências”, sendo aprovado por unanimidade. Em discussão e votação 
em Turno Único o Projeto de Lei n° 008/2015, do Poder Legislativo, que “Dispõe 
sobre a denominação da US- Unidade de Saúde de Santa Maria, Distrito de 
Itauninhas”, sendo aprovado com unanimidade. Em discussão e votação em Turno 
Único o Projeto de Lei nº 009/2015, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a 
denominação da US- Unidade Saúde , na comunidade de Santa Terezinha, BR381, 
Rodovia Miguel Curry Carneiro – KM29, Distrito de Nestor Gomes”, sendo 
aprovado com unanimidade. Em discussão e votação em Turno Único o Projeto de 
Lei nº029/2015, do Poder Legislativo, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
Abrir Crédito Especial no Orçamento de 2015 e dá outras providências”, sendo 
aprovado com unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o Sr Presidente 
declarou encerrada a presente Sessão, e, para constar, 
eu................................................, Aquiles Moreira da Silva – Secretário, conferi a 
presente Ata, que por estar em conformidade será assinada por mim, pelo Sr 
Presidente e demais membros da mesa. 
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