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Ata n°025/2015 da Sessão Ordinária realizada aos 26 (vinte e seis) dias do mês de 
Maio 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 
Isaias Rosa de Oliveira para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia 
Sagrada. Ato contínuo solicitou ao Sr Secretário que efetuasse a chamada dos Srs. 
Vereadores, para verificação do Quorum legal, responderam presente 10 (dez) Srs. 
Vereadores: Ailton Cafeu, Aquiles Moreira da Silva, Eneias Zanelato Carvalho, 
Gildevaldo Estevão, Glesson Borges, Isaias Rosa de Oliveira, José Ferreira, Judite 
Ribeiro de Oliveira (ausente), Uarlan Fernandes, Valdemar Moraes e Vilmar 
Gonçalves de Oliveira. Ato contínuo, o Sr Presidente convidou para tomar assento 
na cadeira de convidados desta Casa de Leis: Antônio Carlos Sossai, Luiz Carlos 
Sossai diretor do SAAE, Josemar Leiria(Galvão), Dorivaldo membro da associação 
do bairro Liberdade. 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° 569/2015, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000828/2015, que encaminha a esta 
Colenda Casa de Leis resposta a Indicação n° 214/2015, de autoria do Vereador 
Valdemar Moraes, que requer construção de rede de esgoto na Comunidade Santa 
Maria, Distrito de Itauninhas, sendo informado que, de acordo com o Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, para atendimento a referida indicação, se faz 
necessária a elaboração de projeto e construção de Estação de Tratamento de 
Esgoto; Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 470/2015, da 
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000679/2015, 
que encaminha a esta Colenda Casa as Leis de n°s 1.453, 1.459, 1.460, 1.461 e 
1.462/2015; Leitura da Lei n° 1.453/2015 que “Autoriza o Chefe do Poder 
Executivo Municipal Celebrar Termo de Permissão de Uso de Bem Imóvel Público 
com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, e dá outras providências”; 
Leitura da Lei n° 1.459/2015 que “Institui a Política Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional Sustentável – PMSAN, expressa o interesse do município 
em aderir ao Sistema Nacional/Estadual de Segurança alimentar e Nutricional, 
estabelece os parâmetros para a elaboração do Plano Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional – PLAMSAN, e dá outras providências”; Leitura da Lei n° 
1.460/2015 que “Altera o Artigo 1° da Lei Municipal 777/2009, a qual dispõe sobre 
contratação de pessoal para o Projeto Sentinela – CREAS – Centro de Referência 
Especializado em Assistência Social e dá outras providências”; Leitura da Lei n° 
1.461/2015 que “Alteram os Artigos 2° e 9° da Lei Municipal 1.081/2012, a qual 
dispõe: Autoriza a Contratação Temporária para execução dos Programas e 
Projetos da Rede do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, deste município 
e dá outras providências; Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 
544/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 
000810/2015, que encaminha a esta Colenda Casa a Lei de n° 1.462/2015, com 
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errata; Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 598/2015, da 
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000849/2015, 
que encaminha a esta Colenda Casa de Leis o Projeto de Lei Complementar n° 
012/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei Complementar 
099/2015, a qual dispõe sobre a recuperação de Débitos Fiscais em atraso e dá 
outras providências”; Leitura do Projeto de Lei Complementar n° 012/2015, de 
autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei Complementar 099/2015, a qual 
dispõe sobre a recuperação de Débitos Fiscais em atraso e dá outras 
providências”. DIVERSOS: Leitura do expediente Comunicado n° CM129399, 
oriundo do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros 
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, em favor do Conselho de Escola da EPG 
Assentamento 27 de Outubro, no valor de R$ 16.449,98 (Dezesseis mil 
quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos); Leitura do 
expediente Comunicado n° CM129396/2015, oriundo do Ministério da Educação, 
informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor da AEC 
Escola de Pré 1° e 2° Graus Dr. Arnóbio Alves de Holanda, no valor de R$ 
15.591,79 (Quinze mil quinhentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos); 
Leitura do expediente Comunicado n° CM129397/2015, oriundo do Ministério da 
Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a 
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em 
favor da AEC EMEF Mercedes de Aguiar, no valor de R$ 16.351,62 (Dezesseis mil 
trezentos e cinqüenta e um reais e sessenta e dois centavos); Leitura do 
expediente Comunicado n° CM129394/2015, oriundo do Ministério da Educação, 
informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor da AEC 
EMEF Santa Terezinha, no valor de R$ 9.465,96 (Nove mil quatrocentos e 
sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos); Leitura do expediente 
Comunicado n° CM129395/2015, oriundo do Ministério da Educação, informando a 
liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor da AEC EMEF 
Lilazina Gomes de Souza, no valor de R$ 15.800,00 (Quinze mil e oitocentos 
reais); Leitura do expediente Comunicado n° CM129400/2015, oriundo do 
Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados 
a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação, em favor da Associação Escola Comunidade AEC em de Primeiro Grau 
Aviação, no valor de R$ 22.227,16 (Vinte e dois mil duzentos e vinte e sete reais e 
dezesseis centavos); Leitura do expediente Comunicado n° CM129401/2015, 
oriundo do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros 
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, em favor do Conselho Escola da E.P.G. Dr. Emilio 
Roberto Zanotti, no valor de R$ 15.500,00 (Quinze mil e quinhentos reais); Leitura 
do expediente Comunicado n° CM129398/2015, oriundo do Ministério da 
Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a 
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em 
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favor da Assoc Escola Comunidade AEC DE 1° Grau Valério Coser, no valor de R$ 
48.162,22 (Quarenta e oito mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e dois 
centavos); Indicações nº 309 e 310/2015 de autoria do vereador Sr Aquiles 
Moreira da Silva que solicita; Conclusão da construção da rede de esgoto no Bairro 
Ayrton Senna; Substituição de 02 (dois) postes de madeira por outros de concreto, 
na Avenida Antonio Lugon Moulim, no Bairro Bonsucesso II. Indicações nº 
311/2015 de autoria dos vereadores Srs Uarlan Fernandes e Eneias Zanelato 
Carvalho que solicitam; Reitera a indicação de nº 015/2015, que solicita reparo da 
pavimentação asfáltica da Avenida Antônio Costa Leal; Indicação nº 312/2015 de 
autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que solicita; Instalação da 
Delegacia de Polícia Civil no Bairro Guriri; Indicações nº 313 e 314/2015 de autoria 
do vereador Sr Gildevaldo Estevão que solicita; Colocação de poste com luminárias 
na Rua do Campo do Recanto, situada no Loteamento Caiçaras; Ativação do 
ginásio GRECA para execução de projetos sociais e esportivos no município. 
Indicações nº 315 e 316/2015 de autoria do vereador Glesson Borges que solicita; 
Construção de academia ao ar livre no Bairro Morada do Ribeirão (ao lado da 
Associação de Moradores). Calçamento da Rua Mateus Martins dos Santos, 
situada no Bairro Cacique II. Indicações nº 317 e 318/2015 de autoria do vereador 
Sr Isaias Rosa de Oliveira que solicita; Pavimentação asfáltica da estrada de 
acesso à Praia de Barra Nova; Calçamento da Rua Domingos Carrafa, situada no 
Bairro Guriri, lado norte. Indicação nº 319/2015 de autoria do vereador Sr José 
Ferreira que solicita; Pavimentação asfáltica da estrada situada na Comunidade 
Córrego da Areia, que dá acesso à sede do Distrito de Nestor Gomes. Indicação nº 
320/2015 de autoria da vereadora Sr Judite Ribeiro de Oliveira, prejudicada pela 
ausência da mesma. Indicação nº 321/2015 de autoria do vereador Sr Uarlan 
Fernandes que solicita; Extensão de rede de água na Rua da Corrente, situada no 
Bairro Liberdade. Indicações nº 322 e 323/2015 de autoria do vereador Sr 
Valdemar Moraes que solicita; Colocação de 05 (cinco) postes com luminárias na 
estrada de acesso à Localidade de Alvorada, situada na Comunidade Dilô Barbosa; 
Instalação de 05 (cinco) postes com luminárias na Comunidade São Jorge. 
Indicações nº 324 e 325/2015 de autoria do vereador Sr Vilmar Gonçalves de 
Oliveira que solicita; Desapropriação de área de terra no Bairro Nova Era, para 
construção de CEIM, Unidade de Saúde e complexo esportivo e de lazer; Aquisição 
de ambulância para atender os moradores dos Bairros: Nova Era, RODOCON, 
SEAC e das Comunidades: Córrego do Pequi, Córrego do Cavalo, Córrego Rio 
Preto e região. Indicação nº 326/2015de autoria do vereador Sr José Ferreira que 
solicita; Calçamento da Rua Aurélio Bernini, situada no Distrito de Nestor Gomes – 
Km 41. Requerimento nº 035/2015 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato que 
solicita; Nomeie os membros do Conselho Municipal da Juventude, de acordo com 
a lei. Requerimento nº 036/2015 de autoria da vereadora Sr Judite Ribeiro de 
Oliveira, prejudicado pela ausência da mesma. Moção nº 010/2015 de autoria do 
vereador Sr Uarlan Fernandes que solicita; voto de congratulação ao Senhor 
Josemar Leiria (Galvão), pelo árduo trabalho que realiza, atuando como Gari, há 07 
anos, em nossa cidade. Moção nº 011/2015 de autoria do vereador Sr Eneias 
Zanelato que solicita; voto de congratulação ao Senhor Luis Carlos Sossai – Diretor 
do SAAE de São Mateus, pela gestão transparente e por sempre fornecer as 
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informações solicitadas. Em Segundo Turno o Projeto de Lei Complementar n° 
003/2015, com Emendas, de autoria do Poder Executivo, que “Altera os Artigos 
162-A; Parágrafo Único do Artigo 177; Artigo 183; Incisos I, II e III dos §§ 1° e 2° do 
Artigo 185; Alíneas „A‟ à „I‟ do Inciso I, „A‟ à „C‟ do Inciso II, „A‟ à „C‟ do Inciso III e „A‟ 
do Inciso IV do Artigo 187; Incisos I à VII do Artigo 188-A; alíneas „A‟ à „H‟ do Inciso 
I do Artigo 188-C; Incisos I à V do Artigo 201-A, inserido o Parágrafo Único do 
Artigo 183 e suprimido o Artigo 188-D todos do Código Tributário Municipal e suas 
alterações. Ato contínuo o Sr secretario solicita ao Sr Presidente Gildevaldo 
Estevão Bispo, que os Sr Vereadores infra firmados no uso de suas atribuições 
legais, substanciados no que perpetua o Artigo 158° inciso IV Artigo 160 do 
regimento interno dessa Casa de Leis Legislativa, requerem que seja incluído na 
Ordem do dia, de imediato, o seguinte projeto afim que o mesmo seja votado: 
Projeto de Lei Complementar n° 012/2015 do Poder Executivo, que “Altera a Lei 
Complementar n°099/2015 da qual dispõe sobre a recuperação de débitos fiscais 
em atraso e dá outras providências”. Sendo o pedido deferido pelo Sr Presidente. A 
seguir, o Sr Presidente suspendeu a sessão por tempo indeterminado para que as 
Comissões emitissem parecer ao respectivo projeto. A seguir o Sr Presidente 
reiniciou a sessão e determinou a verificação do Quorum Legal, sendo verificada a 
presença de todos os Srs Vereadores. DO GRANDE EXPEDIENTE: A seguir o 
Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Sr Dorivaldo que após 
congratular-se com todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e 
demais presentes, solicita aos Srs vereadores que investiguem a situação do lixão 
do Bairro Liberdade porque as famílias que trabalhavam há mais de vinte anos no 
lixão, que sustentavam suas famílias, que conseguiam construir alguns bens, e 
hoje foram reduzidos a nada. Reitera que outros dizem que acabou o lixão, mas é 
mentira, porque no mesmo local continua jogando o lixo. Fala que foi montado um 
sistema de transbordo que é uma vergonha, o pessoal esta lá pior que mendigo 
dentro dos contêineres se virando para conseguir um pouco de dinheiro para 
comprar o pão e o leite para suas crianças. Pede a imprensa em geral para que 
possa ir lá filmar e confirmar esse ato. Diz que está preparado tem testemunhas, 
fotos, e toda documentação e vão denunciar ao ministério público estadual, ao 
federal e se nada for resolvido vai parar os caminhões por tempo indeterminado, 
vamos parar e deixar a cidade ficar uma imundícia para que a prefeitura tome uma 
posição e trate o pessoal do Bairro Liberdade com mais respeito. Fala que as 
pessoas trabalhavam há mais de vinte anos no lixão conseguindo construir suas 
casas e sustentar suas famílias. Fala que a assessoria jurídica da prefeitura levou o 
prefeito a pregar mentira na televisão dizendo que eram só dezesseis famílias, 
sendo que são em torno de setenta pessoas que trabalhavam e viviam do lixo. Fala 
que vão, junto ao ministério público, a justiça, buscar tudo o que a associação tem 
direito para conclusão dessa situação. Ato contínuo o Sr vereador Vilmar 
Gonçalves de Oliveira, que solicita aparte, pergunta o quê de fato estão 
reivindicando. Ato contínuo o Sr Dorivaldo responde que está reivindicando o que 
foi combinado em todas as reuniões, foi combinado no gabinete do Sr prefeito 
Amadeu um sistema de triagem com esteira, com prensa, com balança e dois 
caminhões, com tudo organizado, uniformizado para que o pessoal começasse a 
trabalhar para assim parar o lixão, e foram lá pararam o lixo sem nada acontecer. 
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Então querem que façam o sistema de triagem, caso contrário vão obrigar os 
caminhões a bater o lixo onde batiam antes. Ato contínuo o Sr vereador Vilmar 
Gonçalves de Oliveira, pergunta o que está acontecendo com o transbordo 
implantado. Ato contínuo o Sr Dorivaldo responde que estão jogando todo o lixo 
dentro dos contêineres, colocando nas carretas e levando para enterrar lá em 
Aracruz, gastando um Milão e oitocentos mil reais por mês enterrando o lixo lá em 
Aracruz. Ato contínuo o Sr vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira, fala que pelo 
que sabe quem exigiu isso foi o próprio ministério público, e os caminhões estão ai 
trabalhando. Acha que o que está faltando é uma conversa. Ato contínuo o Sr 
Dorivaldo fala que o ministério público estava presente nas reuniões, e os 
caminhões estão de forma irregular, entregue a quem nem é associado à 
associação e quem está à frente é um camarada de Linhares. Fala que conversas 
eles tiveram em mais de cinqüenta reuniões ano passado. Ato contínuo o Sr 
vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira, fala que então tem que ser visto o porquê 
que uma pessoa de Linhares está à frente de um projeto em São Mateus. Ato 
contínuo o Sr Dorivaldo fala que a Sr Raquel foi recarregar o cartão, que foi dado 
para as pessoas depois que param o lixão no valor de sessenta e cinco reais, e 
chegando lá disseram que precisaria da autorização dessa pessoa de Linhares. Ato 
contínuo o Sr vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira, acha um absurdo a 
prefeitura, o município estar dando alguma coisa pra alguém, diz ser contra porque 
acha que a pessoa tem que trabalhar para se sustentar, e esse cartão não passa 
de uma esmola. Acha que têm que ser dado condições de trabalho. Fala que agora 
cabe aos vereadores verificar o que esta acontecendo para resolver a situação. Ato 
contínuo o Sr Dorivaldo fala que concorda com o vereador Vilmar porque lá 
ninguém quer cartão de sessenta e cinco reais, lá todo mundo quer é trabalhar, e 
tem, o mesmo que trabalham há vinte anos. Ato contínuo o Sr Aquiles Moreira da 
Silva solicita aparte, fala que foi citado uma pessoa de Linhares na direção, então 
pergunta se é uma empresa e se tem alguém do Bairro Liberdade que esta junto 
com esse senhor de Linhares? Ato contínuo o Sr Dorivaldo responde que é uma 
pessoa particular e as pessoas que estão junto com ele não fazem parte da 
associação. Relata que em toda associação sempre tem um grupinho de quinze, 
vinte pessoas que ficam contra e é esse grupinho que esta com ele lá trabalhando 
e o pessoal que é associado tudo chupando dedo, e foi combinado na reunião no 
gabinete do prefeito foi que todos se filiassem a associação para trabalhar no 
sistema de triagem e o pessoal não procurou se filiarem, e a assessoria jurídica da 
prefeitura, disseram que a associação estava errada, e foi lá e criou um grupinho 
clandestino e entregaram para eles. Ato contínuo o Sr Aquiles Moreira da Silva, fala 
que então esse grupinho não tem associação, não tem nada e está legalizado com 
esse senhor de Linhares. Fala que tem alguma coisa que não esta batendo porque 
tem um grupo que esta com o senhor de Linhares e outro grupo que não esta 
sendo contemplado. Então acha que, se tem dois grupos dentro de uma mesma 
comunidade e um está trabalhando e o outro não, tem que haver uma conversa 
entre os mesmos. Ato contínuo o vereador Sr Uarlan Fernandes que solicita aparte, 
fala que vieram pedir ajuda e estão reivindicando porque não estão satisfeitos e 
querem participar do sistema de triagem, então o que entendeu é que querem 
voltar a fazer o que faziam antes, então é o momento de unir forças e o que 
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podemos fazer é juntar o ministério público, a secretária de obras, a secretaria de 
ações sociais para tentar resolver junto com vocês. Agora não adianta falar que 
não vai conversar. Ato contínuo o Sr Dorivaldo, fala que, são organizados e o 
sistema foi feito para que trabalhasse em situações melhores, ninguém quer 
receber cartão quer é trabalhar e lembra que todo final de semana circulava, dentro 
do Bairro Liberdade, em torno de trinta mil reais através do lixo e hoje nem um real 
mais. Fala que o correto é convidar para reunião as secretarias de infra-estrutura e 
meio ambiente, porque enviaram pra lá a secretaria de ação social achando que lá 
tem mendigo, mas lá não tem mendigo não, tem é trabalhador. Ato contínuo o 
vereador Sr Uarlan Fernandes fala que entendeu, mas não adianta falar que é 
pessoas de fora, e às vezes tem gente de dentro da comunidade que esta sendo 
beneficiado, então pede ao Sr presidente que agende uma reunião com todos 
interessados. Ato contínuo o Sr presidente solicita ao secretário que marque uma 
reunião com as secretarias: de meio ambiente, de obras, de ação social, ministério 
público e a associação para esclarecer a situação. Ato contínuo o Sr vereador 
Eneias Zanelato Carvalho que solicita aparte, fala que já esteve ha um tempo atrás 
visitando o Bairro Liberdade, e fica provado que realmente o lixo é uma riqueza, 
existe uma disputa pelo lixo, dali sai muito muitos bens e é muito dinheiro que 
circula, inclusive na época ficou chocado porque existe a terceirização do lixo, tem 
a pessoa que domina e ela bota as pessoas para trabalhar pra ela, antes pensava 
que o lixo as pessoas que quisessem pegar era só ir lá pegar e fazer reciclagem, e 
não é assim que funciona, existe aqueles que dominam e é esse o conflito que 
existe lá, não é só conversa, é um negocio complicado, as pessoas são exploradas 
por outros no lixo. Ai você imagina trabalhar no lixo já é uma situação difícil e pior 
ainda é quando a pessoa é explorada por outro. Diz que estão corretos e se 
convidarem faz questão de participar da reunião. 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, diz que não sabe por que nesse país nosso as minorias são 
massacradas, não sabe por que existe cadeia nesse país e só vê pobre, preto 
preso nessas cadeias, você não vê um rico, milionário ser preso, tudo que fazem 
nesse país é para massacrar o trabalhador, é pisar em quem trabalha. Diz que 
conhece o Bairro Liberdade há mais de vinte anos, pessoas que tiram o sustento 
daquela reciclagem e agora vem pessoas de fora querendo aproveitar da situação, 
porque não se cria uma cooperativa para dar trabalho para quem já trabalha a vinte 
anos continuar trabalhando. Fala que é dali que sai o leite, o pão da família, o 
aluguel, a comida dessas pessoas, tem que legalizar e fazer a cooperativa para 
que as pessoas que moram na comunidade se cadastrem e trabalhe na 
cooperativa, todo mundo tem direito de tirar seu dinheiro por mês para sobreviver, 
fala que tem a terceirização, que as pessoas compram das pessoas que reciclam e 
revendem, são pessoas que vivem daquilo dali e não tem para onde ir. Diz que, em 
um país que está quebrado, que não tem emprego, que o povo ta na miséria 
sofrendo, porque vão ao supermercado e tem que pagar por coisas caras, e ainda 
querem tirar o pão da boca de quem trabalha, ai fica difícil viver nesse país nosso, 
está complicado. Fala que a lei massacra o negro, massacram as minorias que são 
sofridas, o pobre é massacrado, vive na miséria, a cadeia é só para pobre, a 
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vantagem é só para quem tem dinheiro, agora quem se lasca acordando de manhã 
cedo para trabalhar para produzir e enriquecer esse país é o trabalhador, e lá 
debaixo de chuva, naquele lixo fedorento, reciclando com as mãos sem luvas que 
às vezes não tem, e agora querem tirar da boca das crianças, da boca de quem 
trabalha para o sustento. Diz que estão aqui para defender quem precisa e tem 
certeza que jamais essa casa vai ficar contra o povo. Fala que podem contar com 
ele na reunião e vão juntos defender seus direitos. Ressalta que já viu pessoas de 
sessenta, setenta anos trabalhando naquele lixão, sem luvas, debaixo de chuva 
lutando pelo sustento da família e agora vem um engraçadinho tirar proveito de 
São Mateus, se depender dos vereadores não vai acontecer isso. 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, diz fazer uma critica ao hospital Roberto 
Silvares porque esteve lá essa semana visitando vários colegas inclusive sua sogra 
que estava internada e viu vários absurdos naquele hospital. Ressalta que o 
horário de visitas inicia às duas horas e ao sair três e meia tinha mais de cinqüenta 
pessoas na fila esperando para entrar e visitar os doentes, fala que achou um 
absurdo porque como que vai dar conta, teve gente que não conseguiu e ainda foi 
maltratada. Fala que tem que existir uma denuncia porque aqueles guardas não 
são para atender o pessoal ali na frente nem liberar nada no computador não, 
aquilo é trabalho de assistente social, a função dos guardas é outra. Diz que ficou 
horrorizado e a cobrança em cima de vereador, fala que vereador não pode mais 
sair de casa, ouviu três cobranças em seguida, lembra que o colega Sr vereador 
Ailton Caffeu também estava presente e viu o tumulto. Fala que tem que ter uma 
reunião com a administração do hospital Roberto Silvares porque aquilo ali é um 
abuso com a população, as pessoas já estão ali visitando seus doentes e ainda 
serem maltratados por alguém, não sabe o porquê esta acontecendo isso. E fala ao 
Sr Dorivaldo que disse ter procurado o ministério público, que foi o próprio 
ministério público que meteu um documento pra acabar com o lixo que vocês 
trabalhavam, por isso achou que o Sr vereador Uarlan Fernandes lembrou muito 
bem de chamar a organização da prefeitura e o ministério público para ver na cara 
deles de olho no olho para ver o que vão falar. Fala que ele esta certo em cobrar, 
porque o povo precisa trabalhar, não pode ficar sem trabalhar, para tirar o sustento 
da casa deles. Fala que todos os órgãos têm que participar da reunião para falar a 
verdade para a comunidade. Diz que viu vários contra o lixão e não querendo ser 
demagogo, é favorável ao trabalhador, o trabalhador tem que trabalhar, seja de 
onde for ele tem que tirar o seu sustento. Fala sobre o absurdo que esta a inflação 
e dizem que não tem inflação, não tem pra eles que tem dinheiro e estão 
demolindo o país. Fala que discorda do Sr vereador Glesson Borges quando ele 
fala que tem preto e pobre preso, porque já viu um monte de donos de empresa 
indo preso porque estavam roubando desse país, roubando dos pobres, de nós 
que somos pequenos, então concorda que tem que reivindicar mesmo e botar pra 
quebrar porque se não, não funciona, só funciona grupo não adianta ir pra lá 
sozinho querer brigar, se não tiver grupo não funciona. Diz que também precisam 
fazer uma cobrança a RT, esta achando que o menino lá tem é muita conversa, 
compromisso ele não tem não, eles estão achando que vereador é besta, então 
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temos que partir pra cima e resolver o problema porque o trem não esta 
funcionando não. Ato contínuo o Sr vereador Aquiles Moreira da Silva solicita 
aparte; acha que não temos mais que cobrar da RT, tem que cobrar do ministério 
público e do juiz porque toda licitação que esta tendo existe uma liminar e essa 
liminar nunca vai a fim. Temos que cobrar dos órgãos judiciários pra saber o que 
esta acontecendo porque a empresa em si esta cumprindo a liminar. Ato contínuo o 
Sr vereador José Ferreira concorda que tem que ser cobrado e quer saber por que 
não é fiscalizado quem é essa empresa que entra com liminar porque soube que é 
uma empresa laranja da própria RT. Fala que o povo não cobra deles não, cobra é 
dos vereadores que é quem vive no meio do povo e é por isso que temos que 
cobrar e falar das empresas. Ato contínuo o Sr Presidente solicita ao Sr Procurador 
que providencie marcar uma reunião com o Promotor e todos os vereadores para 
que ele possa dar respostas sobre a RT. 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, fala que vai usar a tribuna para explicar algumas coisas 
ao Sr vereador Eneias Zanelato sobre as obras que estão paradas no município, 
fala que a obra parada do Bairro Vitória é recurso que não esta chegando ao 
município, e o córrego da bica, falou com o Sr prefeito Amadeu Boroto e ele falou 
que precisa ser autorizado com projeto pelo governo federal, já foram mandados 
duas vezes, mas ainda não foi autorizado, acredita que é por existir muito risco de 
desabamento de casa, então tem que ter um projeto liberando. Diz que quer 
agradecer ao Sr prefeito por que usou a tribuna solicitando aos Sr vereadores que 
fossem juntos até o prefeito para conseguir uma área de terra para o Bairro Nova-
era, para uma área de lazer, creche, porque ali não tinha essa área, o loteamento 
foi feito e não foi deixado área, então propus que fosse feito uma desapropriação 
ou permuta de terra, não aceitava a resposta negativa do secretário, então fez o 
convite ao senhor prefeito ele foi lá olhou a área e já notificou a empresa lá vizinha 
para desapropriação de terra para construção de uma área de lazer, e autorizou o 
secretário de obras fazer um projeto para saneamento básico para depois calçar 
algumas ruas onde tem casas. Então agradece por ele ter atendido aquela 
comunidade. Diz para o Sr Dorivaldo que às vezes a pessoa se empolga e fala 
coisas que não deve falar, acha que a prefeitura já paga o aluguel do galpão, deve 
ter feito alguma doação, acha que tem que verificar e ver o que está acontecendo, 
por que a prefeitura já fez a parte dela, ela foi convocada pelo ministério público, 
eles que foram lá e proibiram. Acha que o que está acontecendo é uma briga entre 
grupos na comunidade, e lá é uma associação e para funcionar tem que estar 
regularizada, tem que verificar. Agradece também ao Sr Sossai porque sempre 
cobrou, reivindicou fazendo o seu papel de fiscalizador e o senhor Sossai sempre 
atendeu, diz ter uma admiração muito grande pelo mesmo e espera que ele 
continue assim. 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, diz 
agradecer ao Sr vereador Vilmar que deu algumas explicações sobre alguns 
questionamentos que fez. Fala que fez um requerimento pedindo esclarecimento 
sobre as principais obras de São Mateus que estão paradas, fala que o Sr Vilmar 
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deu algumas explicações, mas precisam de uma resposta oficial por escrito porque 
aqui trabalham em um lugar formal. Diz que essa explicação que o governo não 
passou a verba tem mais de cinco anos, então, parou quando? Porque parou? Fala 
que precisam de uma resposta porque os moradores querem saber, acha que não 
é nada demais querer explicações. Fala que outra questão é que essas obras 
paradas, que é ruim para a economia do município porque o dinheiro não circula. 
Diz que precisam sim ver o que esta acontecendo. Fala que sobre o orçamento, ele 
só foi liberado no mês de março, estava preso lá na câmara, acontecem essas 
coisas também, mas é bom que o prefeito explique isso para as pessoas. Fala que 
tem circulado no comercio e ver algumas pessoas falando sobre a economia e a 
Rede Globo faz um papel realmente muito negativo, diz que estava assistindo 
esses dias e ficou indignado, caiu a Renda no Rio de Janeiro dos trabalhadores 
0,05% nem é um porcento não, caiu quase nada, e ai fez a reportagem que caiu a 
Renda do trabalhador e que estamos numa crise, ai o quê que acontece com uma 
pessoa que não entende muito de economia e assistem televisão, falam olha ai a 
televisão ta falando que vai vim uma crise, então quem estava com um dinheirinho 
para construir vão segurar, quem estava com dinheiro pra comprar uma roupa nova 
um presente agora para o dia dos namorados, vão segurar, ai o cara das lojas, do 
comércio não vende, não recebe para comprar então a economia fica travada, 
porque a economia vive de expectativa, é tanto que a bolsa de valores quando 
falam, por exemplo, que existe uma boa perspectiva no Brasil que as empresas 
irão produzir ai todo mundo vai lá e compra ação, ai se sai uma notícia ruim cai, e 
nós estamos em um momento em que a Rede Globo esta combatendo o governo, 
está sendo contra e ela só fala noticia negativa, e isso é ruim para o povo porque 
as pessoas não investem, a economia é isso vive de expectativa. Diz que a crise, 
ela é muito criada, então se todo mundo recolher, essa crise criada ela realmente 
vira real. Ato contínuo o Sr vereador Aquiles Moreira da Silva solicita aparte, e fala 
que sobre essa crise, houve um corte de 70 bilhões em cima do PAC, em cima do 
Projeto minha casa minha vida, então que país é esse que tem um corte desses e 
não tem crise. Ato contínuo o Sr vereador Eneias explica que existe um orçamento, 
igual o orçamento doméstico onde existe gasto, vai ao restaurante, amplia a casa, 
fala que a crise internacional é desde 2008 primeiro atingiu os EUA no mercado 
imobiliário depois alastrou para Europa e no Brasil como disse o Lula era uma 
marolinha que vinha para cá, só que o ajuste é necessário para que sejam 
aplicados os recursos de forma melhor, ao invés de fazer um gasto desnecessário, 
vai ser aplicado onde realmente precisa. Portanto conclui falando que podemos ser 
mais otimistas fazendo os ajustes para melhorar. Fala aos moradores do Bairro 
Liberdade que, no que poder contribuir para buscar uma solução podem contar 
com seu apoio. Ordem do Dia: Ato contínuo o Sr Presidente colocou em discussão 
e votação as Indicações nºs 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 
321, 322, 323, 324, 325 e 326/2015; sendo as mesmas aprovadas por unanimidade 
dos presentes. Indicação nº 320/2015 de autoria da vereadora Sr Judite Ribeiro de 
Oliveira, prejudicada pela ausência da mesma. Em discussão e votação: 
Requerimento nº 035/2015, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos 
presentes. Requerimento nº 036/2015 de autoria da vereadora Sr Judite Ribeiro 
de Oliveira, prejudicado pela ausência da mesma. Em discussão e votação: Moção 
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nº 010/2015 de autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes que solicita; voto de 
congratulação ao Senhor Josemar Leiria (Galvão), pelo árduo trabalho que realiza, 
atuando como Gari, há 07 anos, em nossa cidade. Sendo a mesma aprovada por 
unanimidade dos presentes. Em discussão e votação: Moção nº 011/2015 de 
autoria do vereador Sr Eneias Zanelato que solicita; voto de congratulação ao 
Senhor Luis Carlos Sossai – Diretor do SAAE de São Mateus, pela gestão 
transparente e por sempre fornecer as informações solicitadas. Sendo a mesma 
aprovada por unanimidade dos presentes. Ato contínuo o Sr Presidente coloca em 
discussão e votação os seguintes projetos: Em discussão e votação Em Segundo 
Turno o Projeto de Lei Complementar n° 003/2015, com Emendas, de autoria do 
Poder Executivo, que “Altera os Artigos 162-A; Parágrafo Único do Artigo 177; 
Artigo 183; Incisos I, II e III dos §§ 1° e 2° do Artigo 185; Alíneas „A‟ à „I‟ do Inciso I, 
„A‟ à „C‟ do Inciso II, „A‟ à „C‟ do Inciso III e „A‟ do Inciso IV do Artigo 187; Incisos I à 
VII do Artigo 188-A; alíneas „A‟ à „H‟ do Inciso I do Artigo 188-C; Incisos I à V do 
Artigo 201-A, inserido o Parágrafo Único do Artigo 183 e suprimido o Artigo 188-D 
todos do Código Tributário Municipal e suas alterações. Sendo o mesmo aprovado 
por unanimidade dos presentes. Em discussão e votação Em Primeiro Turno 
Projeto de Lei Complementar n° 012/2015 do Poder Executivo, que “Altera a Lei 
Complementar n°099/2015 da qual dispõe sobre a recuperação de débitos fiscais 
em atraso e dá outras providências”. sendo o mesmo aprovado por unanimidade 
dos presentes. Ato contínuo o Sr secretário solicita ao Sr Presidente que, os 
Vereadores acima citados, no uso de suas prerrogativas regimental, vêm à 
presença de Vossa Excelência para requererem que seja o aludido o Projeto de Lei 
Complementar dispensado das formalidades regimentais, isto é, o interstício, para 
a realização de uma Sessão extraordinária a fim de que seja votado Em 
Segundo Turno o Projeto de Lei Complementar n° 012/2015 do Poder 
Executivo, que “Altera a Lei Complementar n°099/2015 da qual dispõe sobre a 
recuperação de débitos fiscais em atraso e dá outras providências”. Em Redação 
Final o Projeto de Lei Complementar n° 003/2015, com Emendas, de autoria do 
Poder Executivo, que “Altera os Artigos 162-A; Parágrafo Único do Artigo 177; 
Artigo 183; Incisos I, II e III dos §§ 1° e 2° do Artigo 185; Alíneas „A‟ à „I‟ do Inciso I, 
„A‟ à „C‟ do Inciso II, „A‟ à „C‟ do Inciso III e „A‟ do Inciso IV do Artigo 187; Incisos I à 
VII do Artigo 188-A; alíneas „A‟ à „H‟ do Inciso I do Artigo 188-C; Incisos I à V do 
Artigo 201-A, inserido o Parágrafo Único do Artigo 183 e suprimido o Artigo 188-D 
todos do Código Tributário Municipal e suas alterações. Sendo o pedido deferido 
pelo Sr Presidente. Ato contínuo o Sr Presidente convoca Sessão Extraordinária 
logo após esta sessão para que sejam votados em Segundo Turno e em Redação 
Final os Projetos acima citados. Não havendo mais nada a tratar, o Sr Presidente 
declarou encerrada a presente Sessão, e, para constar, 
eu................................................, Aquiles Moreira da Silva – Secretário; conferi ha 
presente Ata, que por estar em conformidade será assinada por mim, pelo Sr 
Presidente e demais membros da mesa. 
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