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Ata n° 016/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês 

de Abril 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 Valdemar Moraes para que efetuasse a leitura de um trecho da 

Bíblia Sagrada. Ato contínuo solicitou ao Sr Secretário que efetuasse a chamada 

dos Srs. Vereadores, para verificação do Quorum legal, responderam presente 11 

(onze) Srs. Vereadores: Ailton Cafeu, Aquiles Moreira da Silva, Eneias Zanelato 

Carvalho, Glesson Borges, Gildevaldo Estevão, Isaias Rosa de Oliveira, José 

Ferreira, Judite Ribeiro de Oliveira, Uarlan Fernandes, Valdemar Moraes e Vilmar 

Gonçalves de Oliveira. A seguir o Sr Presidente solicitou ao 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° 018/2015, da Superintendência de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 000070/2015, que encaminha a esta 

Colenda Casa de Leis para conhecimento e arquivo as Leis n°s 1.425, 1.426 e 

1.427/2014; Leitura da Lei Municipal nº. 1.425/2014, 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 Municipal nº. 1.426/2014, que “Autoriza o Chefe do 

Poder Executivo Municipal a doar área de terras ao governo do Estado do Espírito 

Santo, com interveniência da Secretaria de Estado da Educação, e dá outras 

providências”; Leitura da Lei Municipal nº. 1.427/2014, que “Dispõe sobre a criação 

da gratificação do PMAQ AB para servidores que trabalha na Estratégica da Saúde 

da Família – ESF e dá outras providências”; PODER LEGISLATIVO: Leitura do 

Oficio de autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira, protocolizado sob o n° 

000666/2015, justificando sua ausência na Sessão Ordinária do dia 22/04/2015, 

conforme declaração em anexo. DIVERSOS: Leitura do OF/SAAE/SMA/DIR/N° 

099/2015 de autoria do Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, 

Sr. Luis Carlos Sossai, protocolizado sob o n° 000660/2015, que encaminha a 

prestação de contas 2014, da referida autarquia. Leitura das seguintes 

Proposições sujeitas à discussão e votação: Indicações n° 234 e 235/2015 de 

autoria do Vereador Sr Ailton Caffeu que solicita: Cascalhamento da ladeira situada 

na Comunidade Córrego Bamburral – Km 28; Cascalhamento da ladeira situada na 

Localidade de Santo Antonio, Córrego Bamburral – Km 28. Indicações n° 236 e 

237/2015 de autoria do Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva que solicita: 

Patrolamento das ruas do Bairro Ayrton Senna; Construção de redutor de 
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velocidade e sinalização de trânsito pertinente na Avenida Aulo Gélio de Oliveira 

Neves, situada no Bairro Santo Antônio (preferencialmente nas imediações do Bar 

do Bernini e do churrasquinho da Zana). Indicações n° 238 e 239/2015 de autoria 

do Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que solicita: Instalação de placas de 

sinalização que proíbe animais na areia da Praia de Guriri; Conclusão do 

calçamento e manutenção da Rua do Chiado, situada no Bairro Areinha. 

Indicações n° 240 e 241/2015 de autoria do Vereador Sr Gildevaldo Estevão que 

solicita: Construção de CEIM no Bairro Ayrton Senna; Instalação de luminárias nos 

postes situados Rua Mantenópolis, no Bairro Guriri, lado sul (entre as ruas 23 e 

24). Indicações n° 242 e 243/2015 de autoria do Vereador Sr Glesson Borges que solicita: 

Cascalhamento da ladeira situada na estrada da localidade de Laje; Recapeamento 

asfáltico da Rua Três (trecho compreendido entre a lateral da Rodovia BR 101 até 

o final da rua, no Bairro Morada do Ribeirão). Indicações n° 244 e 245/2015 de autoria 

do Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira que solicita: Instalação de 02 (dois) postes com 

luminárias na Rua Ademir da Silva Crespo, situada no Bairro Santo Antônio; 

Calçamento da Rua Ademir da Silva Crespo, situada no Bairro Santo Antônio. 

Indicações n° 246 e 247/2015 de autoria do Vereador Sr José Ferreira que solicita: 

Instalação de lixeiras em toda extensão da Avenida Rotary Club, situada no Bairro 

Boa Vista; Cascalhamento da estrada situada na Comunidade Beira Rio – Km 20 

(estrada de acesso à Rodovia BR 381). Indicações n° 248 e 249/2015 de autoria da 

Vereadora Sr Judite Ribeiro de Oliveira que solicita: Construção de calçada cidadã 

e instalação de barra de proteção nas imediações do CEIM Dois Esquilos, 

localizado no Bairro Vila Nova; Construção de CEIM ProInfância no Bairro Vila 

Nova. Indicações n° 250 e 251/2015 de autoria do Vereador Sr Uarlan Fernandes 

que solicita: Viabilizar mais oferta de horários de ônibus para o bairro liberdade, 

preferencialmente de 40 em 40 minutos, aos domingos e feriados; Disponibilizar 

livros de literatura infantil para todos os CEIM’s do município. Indicações n° 

252/2015 de autoria do Vereador Sr Valdemar Moraes que solicita: Perfuração de 

poço artesiano na Comunidade Santa Lúcia, Distrito de Itauninhas. Indicações n° 

253 e 254/2015 de autoria do Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira que 

solicita: Instalação de Posto Policial no Bairro SEAC; Construção de Praça no 

Bairro Nova Era. Requerimento nº 027/2015; de autoria do Vereador Sr Eneias 

Zanelato que solicita: Apresentação do Plano Municipal de Prevenção à Violência 

Letal e as ações realizadas pelo comitê local, conforme o decreto 7263/2014. Ato 

contínuo o Sr Secretário fez a leitura dos Projetos a seguir; Em Primeiro Turno o 

Projeto de Lei Complementar nº. 001/2015, do Poder Legislativo, que “Altera a 

Lei n° 1.059/2012, “Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal 

de São Mateus e dá outras providências e suas alterações”, de autoria da Mesa 

Diretora. Ato contínuo o Sr secretario solicita ao Sr Presidente Gildevaldo Estevão 

Bispo, que os Sr Vereadores infra firmados no uso de suas atribuições legais, 
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substanciados em que perpetua o Artigo 117° do parágrafo do regimento interno 

dessa Casa de Leis Legislativa, requerem que seja retirado da Ordem do dia, de 

imediato, o seguinte projeto: Projeto de Lei Complementar n° 001/2015, do Poder 

Legislativo, que “Altera a Lei n° 1.059/2012”, “Dispõe sobre a Estrutura 

Administrativa da Câmara Municipal de São Mateus e da outras providencias e 

suas alterações”, de autoria da Mesa Diretora. Sendo deferido pelo Sr Presidente. 

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 a reunião que aconteceu com 

o vice-governador, de onde saiu triste, porque não houve nenhuma proposta para 

São Mateus. Fala que foi tirada a autonomia das pessoas para fazer perguntas, 

direcionando apenas três pessoas para fazê-las, todas as pessoas presentes 

saíram criticando. Disse que um dos assuntos foi segurança, proteção a mulher, 

mas aqui em São Mateus não tem delegada para defender a Lei Maria da Penha, 

temos que cobrar ações para mais segurança, essa situação não é só aqui é em 

todo o Brasil. Diz que não concorda com a pena de morte, porque sabe que só vai 

morrer pobre, a pena de morte já existe dentro do tráfico, porque lá se errar morre. 

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 agradecer ao vereador 

Sr Valdemar Moraes pela recepção que nos fez em sua roça, diz ter perdido de 

outras vezes, mas da ultima vez foi e agradece a toda família. Brinca dizendo que é 

aquele cara que dar azar aos lugares que vai, pois esteve no Pronto Socorro, a 

convite de uma amiga do Km 23 que estava passando mal, e chegando lá 

encontrou a recepção cheia e apenas um médico atendendo, depois, o médico 

achando por bem a encaminhou para o Hospital, fui a Central de ambulâncias e 

não tinha uma ambulância para deslocar-la, é uma situação crítica. E lendo o jornal 

a Voz do Servidor achou uma matéria interessante, “como duplicar o próprio 

salário”, saiu na matéria, à questão dos procuradores que foi aprovado na Sessão 

retrasada, tudo na íntegra certinho, mas esqueceram de colocar que cada ponto 

equivale a cinqüenta centavos, só colocaram a maior pontuação que é de sete mil, 

e quanto o salário ficaria, esqueceram de colocar que é por produtividade, só 

recebe se fizer. Diz que sabe que foi passado na íntegra para o sindicato, que o 

jornal só publica o que nós falamos. Relata que aconteceu uma coisa interessante 

recentemente em nosso país, foi aprovado o aumento do fundo partidário com mais 

de 300%, foi de R$ 256 milhões para R$ 800 milhões, e ninguém publica isso, diz 

que se o país está passando por uma crise, não poderia ter sido aprovado nem 

sancionado um aumento nessa proporção, o único que foi contra foi o PSOL, 

afirma que essa crise não chegou para os governantes. Ato contínuo o Vereador Sr 

Isaias Rosa de Oliveira solicita aparte, fala, voltando ao tema do Jornal a Voz do 
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Servidor, que também leu a reportagem e esclarece que o povo os escolheram 

para votar, mal ou bem, às vezes certo ou errado, então quando um Jornal do 

Servidor que é pra defender o servidor não coloca o que de fato aconteceu como: 

que é cinqüenta centavos por pontuação e ele vai ter que trabalhar muito para 

conseguir os sete mil pontos e dobrar seu salário, eles também são servidores. Diz 

que o voto do vereador é facultativo, é pessoal e de responsabilidade própria, ele 

tem que prestar conta é com quem o colocou aqui e a resposta vem nas urnas. Um 

Projeto de Lei onde oito votaram a favor e dois contra, para o sindicato só valeram 

os votos contra, são de direito deles, votar contra, mas os que votaram a favor 

também têm seus direitos e essas críticas são desnecessárias. Será que os dois 

estão certos e nós os oito errados, pode ser que sim, mas também pode ser que 

não. Nós votamos a favor, para defender três servidores e fomos criticados por 

isso. Ato contínuo o Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, conclui dizendo que a 

única coisa que achou errado foi o valor que não foi colocado, porque pode ser que 

os procuradores não atinjam mil pontos ou talvez nada, o problema é que os jornais 

só criticam, espero que os mesmos também critiquem a Presidente Dilma pelo 

valor do aumento do fundo partidário. 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 que não pesquisou muito sobre o fundo partidário, mas 

afirma que o fundo partidário não foi proposta do PT, foi uma proposta do Senador 

Romero Jucá que é do PMDB, e todos os partidos concordaram então nenhum 

pode falar do outro, e mesmo que a Presidente Dilma fosse contraria não 

sancionando voltaria e seria derrubado o Veto pela Câmara dos Deputados, então 

não teria o porquê ela entrar em conflito se foi um acordo geral. Fala sobre a 

reunião que foi importante aqui hoje com a associação dos pequenos produtores 

da agricultura familiar que tem um projeto nessa casa, e nós da comissão de obras 

que envolvem a questão da agricultura convidamos o comitê gestor do Centro de 

Formação e Capacitação da Agricultura Familiar para estar aqui presente junto aos 

Srs Vereadores Isaias Rosa de Oliveira, Glesson Borges, José Ferreira, Uarlan 

Fernandes, Aquiles Moreira da Silva. Diz que foi uma reunião de alto nível, 

esclarecedora, que é um trabalho que não aparece, mas é fundamental, e foi feito 

duas mudanças no Projeto de Lei que vai beneficiar o projeto, diz que ficou muito 

satisfeito, com esse trabalho que não aparece, mas fazemos, e poucas pessoas 

conseguem ver. Voltando a falar sobre a segurança pública, diz que também foi a 

reunião atendendo o chamado do governo do estado pra tratar sobre a questão da 

violência em nosso município, fala que foi uma das reuniões mais rápidas que 

participou, que não chegando a duas horas de reunião, que se limitou em 

apresentar dados estatísticos,que está na internet, o mapa da violência no país é 

só buscar que encontra, relata que enquanto eles estavam falando eram 
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registrados 28 assassinatos em São Mateus este ano, terminou a reunião, horas 

depois aumentou para 29 e no fim de semana chegou aos 31. Coloca que se nós 

olharmos o perfil das pessoas que estão sendo vitimas, sendo assassinadas, sem 

olhar o motivo vamos ver que são jovens, pobres e negros, afirma que é esse o 

perfil que está lá e não é diferente disso, diz que temos que discutir a questão 

porque a violência esta exterminando a juventude, a juventude da periferia, a 

juventude que não teve oportunidade, é um problema muito sério. Diz que saiu 

frustrado porque não houve uma proposta real, concreta, para agente falar: “a partir 

de agora nós vamos implantar esse plano,” para juntarmos forças e apresentar 

uma solução para sociedade, porque está todo mundo muito assustado se sentindo 

impotente. E nós que estudamos um pouco esse tema, sabemos que é preciso sim 

ter o combate ao crime, tem que ter repressão policial não resta dúvida, mas tem 

que ter outras ações de inclusão do jovem, porque se não der oportunidade para o 

jovem ele vai buscar o seu sustento da forma mais fácil que aparecer, essa que é a 

verdade, relata que foi em um lava a jato e viu alguns meninos trabalhando, ha um 

tempo atrás como sindicalista eu ia dizer que não poderia menor trabalhando, mas 

hoje eu já faço uma reflexão: se não estivesse aqui trabalhando lavando os carros, 

onde estariam esses meninos? Eu não estou dizendo para explorar não, acha que 

tem que ter um trabalho que não maltrate o jovem, que não seja insalubre, que dê 

dignidade para eles, mas tem que ter um trabalho. Lembra que o Sr prefeito foi 

infeliz na sua fala, que foi sobre o fundo partidário e contra a corrupção, diz que fez 

uma crítica a ele pelo facebook dizendo: como pode ele fazer essa crítica se ele é 

um dos prefeitos do norte do estado que está com dinheiro bloqueado pela justiça 

federal por que está respondendo por fraude no transporte escolar. Fala que é o 

sujo falando do mal lavado, devemos sim combater a corrupção, cobrar pelas 

coisas certas, mas usar uma reunião daquelas para fazer discurso fora da 

realidade, não concorda, fala que ali era pra apresentar planos. Coloca que tem um 

trabalho muito bacana, excepcional, feito pela prefeitura que atende as exigências 

da UNESCO, um diagnóstico de várias páginas sobre a violência que está 

vitimando os jovens em São Mateus, afirma que é em todo Brasil, mas esta citando 

esse estudo que foi feito aqui, porque São Mateus é uma das cidades mais 

violentas do país. Diz que se olharmos essa região dos bairros: Vila Nova; St° 

Antônio; Vila Verde; Novo Horizonte; São Pedro; Bom Sucesso; Vitória; não tem 

área de lazer para os jovens, não tem um cinema, uma biblioteca, as escolas não 

estão devidamente equipadas para atrair os jovens o dia inteiro. Fala que inclusive 

hoje está na pauta um requerimento solicitando o que está sendo feito, pelo comitê 

local, que foi criado através do decreto 7.363, de Gestão do Plano Municipal de 

Prevenção a Violência Letal contra Jovens Adolescentes. Diz que o Sr prefeito 

perdeu uma oportunidade de apresentar o que foi feito para incluir a Juventude. 

Fala que essa noite vem pedir que o mesmo apresente quais ações foram 
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implementadas nesse período para diminuir essa questão da violência. Reitera que 

a violência atinge todas as classes sociais, que é uma questão muito séria e 

precisa da atenção de todos nós. Ato contínuo o Vereador Sr José Ferreira solicita 

aparte, fala que é essa lei brasileira que esta matando, porque foi criado 

trabalhando desde criança e nunca precisou matar e roubar nada de ninguém, 

acha que a lei teria que ser mudada. E sobre o Sr Vereador falando em área de 

lazer, lembra que ha poucos dias mataram um, que estava passeando, dentro da 

Praça Amélia Boroto, afirma que tem que mudar a lei, tem que botar pra trabalhar 

desde cedo. Ato contínuo o Vereador Eneias Zanelato, diz que tem um dado 

importante sobre alguns deputados que estão defendendo a redução da maior 

idade penal, eles são ligados à bancada da jaula, que são políticos que foram 

eleitos financiados pelas empresas que aluga ou constrói os presídios, então 

quanto mais prender, é mais lucro para eles, por isso estão defendendo que encha 

as cadeias de menores; pra ganhar. Diz que ficou sabendo disso ontem e acha 

uma brincadeira a pessoa utilizar um argumento desses para ter recursos. Diz que 

foram os deputados e senadores eleitos pelos empresários que tratam da situação 

prisional, situação dos presídios privados do país. A seguir o Presidente Sr 

Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Valdemar Moraes, que 

após congratular-se com todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de 

honra e demais presentes, diz que ficou muito triste de saber que o Vereador Sr 

Eneias Zanelato teve o privilégio e a atitude de fazer uma reunião com o pessoal 

da agricultura, e eu sendo um vereador que faço parte da agricultura, não tive 

conhecimento. Acha que foi uma reunião escondida, porque teria que ter sido feito 

um convite público para que todos participassem, diz que é uma situação difícil 

porque faz parte e defende esta área, sabe que são muito importantes esses 

debates e colocações, tem que ser convidado nem que seja por telefone de última 

hora, para que eu não precise vir até aqui fazer críticas a uma reunião de grande 

desempenho do município de São Mateus. Diz fazer um elogio ao Sr Presidente, 

porque nessa casa de leis o vídeo só é usado para passar imagens das 

dificuldades do município e hoje foram apresentadas as fotos do culto em sua 

propriedade, diz que foi um grande evento com a participação só de famílias, teve a 

alegria de contar com a presença dos Sr vereadores, Gildevaldo Estevão, Aquiles 

Moreira da Silva, Judite Ribeiro e Ailton Caffeu. Fala que pela primeira vez dentro 

do seu mandato teve condições e a alegria de poder fazer aquele grande evento 

com o apoio dos amigos vereadores, do amigo fotografo que enquanto todos se 

divertiam ele trabalhava. Agradece a todos que participaram, ao Sr Presidente que 

levou sua equipe. Fala que quem participou só saiu agradecendo, e que 

proporcionaram muita alegria a minha esposa, porque ela só tem tristeza, porque 

eu saio de madrugada e só chego meia noite, e isso foi toda a minha vida e ela é 

minha segurança do dia a dia. Agradece a todos que foram e aos que não puderam 
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ir. 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 sobre essa 

casa, que quando tem interesse próprio da população essa casa enche e quando 

não tem fica vazia, hoje a maior parte dos presentes são assessores e pessoas 

que trabalham pelo município, então isso entristece, os próprios representantes 

deles. Diz que fica muito triste com isso porque quando tem qualquer projeto aqui, 

principalmente quando polêmico, as pessoas começam a ligar, hoje mesmo, 

cansaram de me ligar falando que o prefeito Amadeu Boroto tinha mandado pra 

essa casa um projeto pra derrubar o tíquete alimentação, então quando existe 

qualquer mentira as pessoas ligam para perguntar as coisas. Diz que sobre aquela 

câmara de Vereadores em Rondônia, ali que é uma vergonha para nosso país, 

imaginem, se a câmara estava fazendo aquilo, imaginem o executivo, enquanto 

nós, eu com seis anos nessa casa, às vezes, não havia um litro de gasolina para 

andar, e ainda leva o nome de ladrão na rua. Diz que isso entristece a pessoa 

direita que vem pra essa casa, e é por isso que fala que não vai ser mais candidato 

a Vereador. Porque quando chegou aqui nessa cidade a única coisa que trouxe foi 

uma mulher e quatro filhos, e hoje, o que tem não é de poder público, fala que 

trabalhou pra ter aquilo ali, diz que não foi roubando ninguém, não foi dando golpe 

em banco, nem foi passando cheque sem fundo, reforça que foi trabalho seu e dos 

seus filhos, porque quando chegou aqui seu filho mais velho tinha sete anos de 

idade, mas, trabalhava também. E hoje fica olhando, porque o nosso município tem 

tanta coisa errada, é isso ai, o jovem não pode mais trabalhar. Diz que hoje, às 

vezes, o jovem trabalhando ainda segue caminhos sem saída, imaginem ficando o 

dia todo na rua. Acha que praça de lazer não vem ao caso, diz que discorda do 

vereador Sr Eneias Zanelato, acha que precisa é de um projeto bom que 

proporcione trabalhos, cursos, cursos o governo já até oferece, às vezes o jovem é 

que não tem interesse, mas hoje em uma cidade igual a São Mateus é preciso que 

os jovens trabalhem, vá para uma oficina, uma obra aprender uma profissão, diz 

que quando vai ser votado um projeto de salário, de criar cargos, os jornais 

montam em cima e os vereadores recuam, acha que eles não têm que recuar, tem 

que fazer o que vieram fazer, diz que acha errada essa atitude. Fala que o dinheiro 

que vem para essa casa; lembra que sempre disse isso, é para o vereador 

trabalhar, diz que vereador não é só para votar projeto, é preciso ajudar as pessoas 

que nos ajudaram, diz que não recua, vergonha é sair no jornal nossos nomes 

falando que desviamos dinheiro da câmara, que nós compramos nota fiscal ai fora 

para desviar o dinheiro da câmara, agora, colocar pessoas pra trabalhar, acha que 

isso não é vergonha, nós estamos gerando emprego e depois desse projeto, 

aprovado, muitos vão querer a vaga. Diz que vai ser igual ao da gasolina, teve 

vereador que votou contra e depois porque pega a gasolina, diz que se ele vota 
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contra qualquer coisa jamais vai usar aquilo. Lembra que a diária de vereador ele 

votou contra, agora quer que alguém apresente alguma nota das suas viagens, não 

tem, porque se voto contra não volto atrás. Diz que o vereador tem que ter postura, 

diz que vota e honra seu voto. Ato contínuo o vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira 

solicita aparte, reitera, falando sobre o projeto de lei que o Sr falou e foi retirado 

hoje, foi criado por essa casa de leis pela mesa diretora, um projeto para criação de 

novos cargos, ai ouve-se um barulho enorme pra isso, mas, para quem não tem 

essa informação à mesa diretora, no caso o Sr Presidente que é o responsável 

direto, tem até 70% da verba para gastar com salários, é prerrogativa dele, a lei de 

responsabilidade fiscal foge quando ele ultrapassa os 70%, agora, criação de 

emprego talvez seja ruim para alguns, mas são famílias passando por 

necessidades, se fosse benefício para A ou B, mas é para benefício de famílias 

que estão precisando de emprego. Diz que concorda com o vereador Sr Vilmar, 

pois não deveriam ter recuado deveria ter sido colocado em votação e o seu voto 

seria favorável, diz que a dificuldade está no governo federal, estadual e municipal, 

essa casa de leis não está com dificuldades de dinheiro não, ela tem dinheiro pra 

ser gasto nesse sentido, ela pode fazer isso, agora desde que não se cometa 

ilegalidade, mas havendo legalidade ela pode sim. Diz que devemos evitar fazer 

críticas desnecessárias. Ato contínuo o Sr Presidente, fala que esse projeto é 

estrutura da casa, então é melhor gastar o dinheiro daqui da casa com a casa, do 

que devolver para o prefeito. Ato contínuo o vereador Sr Vilmar Gonçalves de 

Oliveira diz que é isso mesmo, concorda e esclarece que está defendendo, e sobre 

a pena de morte diz ser favorável, porque hoje o tráfico mata mais do que a justiça 

condena, quando a justiça não faz a rua faz, fala que desde que o camarada errou; 

ele tem que pagar pelos próprios erros, porque hoje a justiça não pode prender, 

mas o tráfico pode matar. Pergunta: como que o tráfico pode fazer a pena de morte 

e a justiça não pode? Reforça que é favorável sim. E sobre a saúde relatada pelo 

vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, diz que ficou triste ao saber que aquele 

pronto socorro só tem um médico para atender, enquanto uma secretaria tem mais 

chefes que profissionais, diz que isso é administração ruim, que é para vocês 

verem. Diz que quem tem chefe é índio, acha que tem que ser feito mudanças, 

mandar alguns embora e colocar médicos, colocar mais profissionais. Diz que isso 

precisa ser visto, não tem condições, temos que conversar com a secretaria para 

mudar isso. Diz que acha interessante é que antes da política, não tinha crise em 

nosso país, nem federal, nem estadual, e nem municipal. Relata que o povo votou 

nesses pilantras, demagogos, e eles fazem o que quer. Diz que é uma sacanagem, 

antes da política tinha dinheiro depois que votamos, colocamos eles lá para que 

eles possam fazer algo por nós e simplesmente o país entra em crise. Pergunta se 

o gato comeu o dinheiro do poder público. Diz que acha uma injustiça, lembra que 

governador anterior trabalhou e estava trabalhando, depois que mudou, parou. A 



125 

 

presidente não foi mudada continuou a mesma, então tinha que ter seguido os 

projetos dela e parou, está é cortando tudo. Pede desculpas pela fala, mas diz que 

a verdade tem que ser dita. Ato contínuo o Vereador Sr Eneias Zanelato solicita 

aparte, agradece pelo aparte e esclarece com relação aos recursos federais vem 

se o município não estiver inadimplente, o que aconteceu agora é que a câmara 

não liberou o orçamento, foi liberada semana passada e no feriado a presidente se 

reuniu junto aos ministros para aplicar os recursos, a liberação não é do poder 

dela, é da câmara dos deputados. Ato contínuo o vereador Sr Vilmar Gonçalves diz 

que não falou de quem é a culpa, falou que a culpa é de todos que estão lá. 

ORDEM DO DIA: Ato contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação as 

Indicações nºs 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254/2015 sendo as mesmas aprovadas com 

unanimidade. Em discussão e votação o Requerimento nº 027/2015, sendo 

rejeitado, com seis votos contra, dos Srs Aquiles Moreira da Silva, Vilmar 

Gonçalves de Oliveira, Judite Ribeiro de Oliveira, Glesson Borges, Ailton Caffeu e 

José Ferreira. Em discussão o vereador Sr Eneias Zanelato diz reforçar esse 

requerimento pra gente ter uma prestação de contas do comitê local de combate a 

violência, pra gente saber quais ações já foram realizadas para incluir essa 

juventude que esta sendo exterminada em nossa cidade e quais as futuras, qual é 

o plano na verdade, porque a gente pode esta ajudando a sociedade pode abraçar 

esse plano e contribuir pra incluir, criar oportunidade pros jovens e não deixar o 

jovem todo dia ser uma estatística de crime bárbaro em nosso município, portanto 

pede esse requerimento e pede a atenção dos Srs vereadores pra aprovar o 

requerimento pra gente dar esse espaço de combater a violência que esta 

exterminando os jovens negros e pobres de nosso município. Ato contínuo o 

vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira justifica seu voto contrário, dizendo que 

sente muito por esse requerimento do colega, porque ele fez uma demagogia, 

porque isso ai não vai influir em nada, diz que o colega colocou: preto, pobre, isso 

não existe não, diz que o colega vem aqui e tenta fazer a mente do vereador, então 

pede aos colegas vereadores que vote contra o requerimento do vereador Sr 

Eneias Zanelato. Sendo apoiado por todos os Srs vereadores 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 a presente Ata, que por estar em conformidade será assinada 

por mim, pelo Sr Presidente e demais membros da mesa. 
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