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Ata nº 014/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 12 (doze) dias do mês de Abril
de 2016 (dois mil e dezesseis), 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: a Senhora Maria Aparecida da Silva Britto e o
Senhor Luiz Quimquim. 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°
626/2016,
da
Superintendente
de
Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000513/2016, que encaminha Lei
Complementar n° 003/2016 e Lei n° 1.553/2016. Leitura da Lei n° 1.553/2016, que
“Normatiza a educação do campo no município de São Mateus-ES e dá outras
providências”. PODER LEGISLATIVO: Leitura do expediente protocolizado sob o n°
000551/2016, de autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho, que requer que
seja concedido espaço no horário da segunda parte do Pequeno Expediente desta
Sessão Ordinária, a fim de que o Senhor Mauro Lucio de Oliveira, possa se
pronunciar sobre os acidentes de trânsito envolvendo os professores. Leitura do
Projeto de Lei n° 004/2016, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre os
procedimentos a serem adotados pela vigilância sanitária e epidemiológica para o
combate ao mosquito aedes aegypti transmissor da dengue, febre chikungunya e
zika vírus”, de autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho. Leitura do Projeto de
Lei n° 012/2016, do Poder Legislativo, que “Autoriza o Executivo Municipal a permitir
que os professores e demais profissionais da educação utilizem os assentos vagos
do transporte escolar fornecido aos alunos”, de autoria do Vereador Eneias Zanelato
Carvalho. DIVERSOS: Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277507/2015, 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 Prefeitura Municipal de São Mateus no montante de R$
260.602,96. Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277508/2015, do Ministério
da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a
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execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em
favor da AEC EMEF Vereador Laurindo Samaritano no valor de R$ 8.500,00. Leitura
do expediente COMUNICADO n° CM277509/2015, 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$ 5.160,00. Leitura do expediente
COMUNICADO n° CM277510/2015, 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$ 5.820,00. Leitura do expediente COMUNICADO n°
CM277511/2015, 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 ASSOC Escola Comunidade AEC
EMEF Marizete Venâncio do Nasci no valor de R$ 10.960,00. Leitura do expediente
COMUNICADO n° CM277512/2015, 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 EMPG Maria
da Cunha Fundão no valor de R$ 8.520,00. Leitura do expediente COMUNICADO n°
CM277513/2015, 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$ 17.280,00. Leitura do expediente
COMUNICADO n° CM277514/2015, 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 – CEIM Nova Esperança no valor de R$ 3.300,00. Leitura do
expediente COMUNICADO n° CM277515/2015, 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 Municipal de Ensino Fundamental EMEF Bom Sucesso no valor de R$
17.320,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277516/2015, 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 Professor João Pinto Bandeira no valor de R$ 24.440,00.
Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277517/2015, 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$ 4.380,00. Leitura do
expediente COMUNICADO n° CM277518/2015, do Ministério da Educação,
informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de
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programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor da AEC
EMEI E EMEIEF Maria Francisca Nunes Coutinho no valor de R$ 9.360,00. Leitura
do expediente COMUNICADO n° CM277519/2015, 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 EM de 1° Grau Guriri no valor de R$ 9.680,00.
Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277520/2015, 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 Municipal de Ensino Fundamental EMEF Golfinho no valor de
R$ 9.780,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277521/2015, 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 EMEI e Ensino Fundamental EMEIEF Dora Arnizaut
Silvares no valor de R$ 29.620,00. Leitura do expediente COMUNICADO n°
CM277522/2015, 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 Municipal de Ensino
Fundamental Paulista no valor de R$ 6.900,00. Leitura do expediente
COMUNICADO n° CM277523/2015, 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 1° Grau São Pio X no valor de R$ 5.440,00. Leitura
do expediente COMUNICADO n° CM277524/2015, 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
ASSOC Escola Comunidade AEC da EM de 1° Grau Valério Coser no valor de R$
9.220,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277525/2015, do Ministério
da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinado a garantir a
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em
favor da Associação Escola Comunidade AEC EM de Primeiro Grau Vila Verde no
valor de R$ 7.020,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277526/2015, 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 17 de Outubro
no valor de R$ 3.740,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277527/2015,
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 do Consórcio das
Escolas EEPEF Vale da Vitória no valor de R$ 5.720,00. Leitura do expediente
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COMUNICADO n° CM277528/2015, 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 do Consorcio
das Escolas C. Sta Maria, C. Mata Sede, C. Gra no valor de R$ 11.140,00. Leitura
do expediente COMUNICADO n° CM277529/2015, 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 Córrego do Milanez no valor de R$ 8.420,00. Leitura do expediente
COMUNICADO n° CM277530/2015, 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 Maria
Aparecida dos Santos Silva Filadelfo no valor de R$ 7.720,00. Leitura do expediente
COMUNICADO n° CM277531/2015, 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$ 6.040,00.
Proposições Sujeitas a Discussão e Votação: Indicação nº 165/2016 de autoria
do Vereador Sr Ailton Caffeu que solicita: Capina e limpeza das ruas situadas na
sede do Distrito de Nestor Gomes. Indicações nº 166 e 167//2016 de autoria do
Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva que solicita Construção de 03 (três) salas de
aula no CEIM Paraíso Infantil, situado no Bairro Bonsucesso; Reparo da
pavimentação da Travessa Albino Pinheiro da Silva, localizada no Bairro São Pedro
(nas proximidades da EMEF Dora Arnizaut Silvares – CAIC). Indicações nº 168 e
169/2016 de autoria do Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que solicita: Retirada
do lixo acumulado na Rua Arcanjo Locateli, situada no bairro Santa Inês; Realização
de sincronia e ajustes de tempos no semáforo localizado na Rua Monsenhor
Guilherme Schmidt, no Bairro Sernamby (no entroncamento com a Rua Humberto
Conde Rios, próximo ao Centro de Vivência Amélia Boroto). Indicações nº 170 e
171/2016 de autoria do Vereador Sr Gildevaldo Estevão que solicita: Calçamento
das ruas do Bairro Morada do Lago; Instalação de luminária no poste localizado nas
proximidades da Igreja Assembléia de Deus, na Comunidade Nativo. Indicações nº
172 e 173/2016 de autoria do Vereador Sr Glesson Borges que solicita: Término do
calçamento da Avenida Esbertalina Barbosa Damiani, situada no Bairro Guriri, lado
sul; Instalação de postes com luminárias na Avenida Esbertalina Barbosa Damiani,
lado sul (trecho compreendido entre o término do calçamento até o Bosque da
Praia). Indicações nº 174 e 175/2016 de autoria do Vereador Sr Isaias Rosa de
Oliveira que solicita: Implantação de ponto eletrônico nas Escolas e Unidades de
Saúde do município; Instalação de câmera de videomonitoramento na Praça Vinicius
Cavaleiro Milleri, situada no Bairro Guriri. Indicações nº 176 e 177/2016 de autoria
do Vereador Sr José Ferreira que solicita: Pavimentação asfáltica da estrada situada
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na Comunidade Santo Antonio – Km 28, que dá acesso à rodovia BR 381;
Pavimentação asfáltica da estrada situada no Assentamento Vale da Vitória, Distrito
de Nestor Gomes, que dá acesso à rodovia BR 381. Indicação nº 178/2016 de
autoria do Vereador Sr Judite Ribeiro de Oliveira que solicita: Calçamento da Rua
Cristiano Gonçalves Miranda, situada no Bairro Residencial Park Washington.
Indicação nº 179//2016 de autoria do Vereador Sr Uarlan Fernandes que solicita:
Construção de campo de futebol na Comunidade Dilô Barbosa, Distrito de
Itauninhas; Indicação nº 180/2016 de autoria dos Vereadores Srs Uarlan Fernandes
e Valdemar Moraes, que solicitam: Colocar em funcionamento o Poço Artesiano
situado na Comunidade Dilô Barbosa. Indicação nº 181//2016 de autoria do
Vereador Sr Valdemar Moraes, RETIRADA pelo autor. Indicação nº 182/2016 de
autoria do Vereador Sr Valdemar Moraes que solicita; Reforma do muro do CEIM
Santa Maria, situado na Comunidade Santa Maria. Indicações nº 183 e 184/2016 de
autoria do Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira que solicita: Instalação de
unidade do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) no Bairro SEAC,
para atender os moradores da região; Construção de rede de esgoto na Rua H,
situada no Bairro SEAC. Requerimento nº 015/2016 de autoria dos Vereadores Srs
Eneias Zanelato Carvalho e Uarlan Fernandes que solicitam: Forneça relação das
empresas que prestam serviços de transporte escolar no município, com a
respectiva cópia do contrato firmado com a Prefeitura Municipal de São Mateus,
informe ainda, os dados dos veículos, tais como: placa; data de fabricação, roteiro e
quantidade mensal de quilômetros rodados, relatório de inspeção, dados dos
motoristas com respectivos comprovantes dos recolhimentos dos encargos sociais e
demais tributos e do curso de formação dos mesmos, bem como valor mensal dos
serviços, referentes ao período de fevereiro de 2013 até a presente data.
Requerimento nº 016/2016 de autoria do Vereador Sr Gildevaldo Estevão que
solicita: Faça cumprir o que determina o § 4º do artigo 13 da Lei nº 948/2010 –
Código de Postura do Município, no que diz respeito ao recolhimento de terras
excedentes e restos de materiais de construção e/ou demolição nas ruas do
município. Requerimento nº 017/2016 de autoria do Vereador Sr José Ferreira que
solicita: Faça cumprir o que determina o § 2º do artigo 140 da Lei nº 001/90 – Lei
Orgânica Municipal, determinando que todas as empresas sediadas no município ou
prestadoras de serviços temporários, ao adquirirem veículos novos terão
obrigatoriamente que emplacá-los neste município. Moção nº 010/2016 de autoria
do Vereador Sr Gildevaldo Estevão que solicita: Voto De Congratulação aos
Jornalistas de São Mateus, em homenagem ao “Dia do Jornalista”, ocorrido em 07
de abril. Moção nº 011/2016 de autoria do Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira que
solicita: Voto De Congratulação à Senhora Maria Aparecida Da Silva Britto, pelo
relevante serviço social prestado no município de São Mateus. Em Turno Único o
VETO n° 004/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Veta Emendas Aditivas e
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Modificativas introduzidas na Redação Final do Projeto de Lei n° 048/2015, que
Estima a Receita e Fixa a Despesa do município de São Mateus para o exercício
financeiro de 2016”. Em 1° Turno o Projeto de Emenda a Lei Orgânica Municipal
n° 001/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a redação do inciso XIII do
artigo 9° e inciso VI do artigo 189 da Lei Orgânica Municipal de 05 de abril de 1990”.
Em Turno Único o Projeto de Lei n° 002/2016, de autoria do Poder Executivo, que
“Altera a Lei Municipal n° 948 datada de 30 de dezembro de 2010 para inserir o
inciso VIII no Art. 5°, dar nova redação ao artigo 12, inserir a seção VIII e seus
respectivos artigos, inserir o inciso III no artigo 57, inserir §§ 4° e 5° no artigo 111,
inserir o inciso VIII no artigo 142, suprimir o inciso III do artigo 155, suprimir os
artigos 161, 162 e seus §§, seção IV do capítulo IX e dá outras providências”. Em
Turno Único o Projeto de Lei n° 002/2016, de autoria do Poder Legislativo, que
“Cria a premiação Professor Nota 10 para Professores do Ensino Fundamental da
rede pública municipal de São Mateus e dá outras providências”. Em Turno Único o
Projeto de Lei n° 005/2016, de autoria do Poder Legislativo, que “Dá ao atual Beco
conhecido como 15, localizado no bairro Bonsucesso, a denominação de Rua
Arabela Maria Ferraz Sacramento”. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 006/2016,
de autoria do Poder Legislativo, que “Dá ao atual Beco conhecido como 16,
localizado no bairro Bonsucesso, a denominação de Rua Derli Muniz”. Em Turno
Único o Projeto de Lei n° 007/2016, de autoria do Poder Legislativo, que “Dá ao
atual Beco conhecido como 17, localizado no bairro Bonsucesso, a denominação de
Rua Onidia dos Santos Delcaro”. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 008/2016, de
autoria do Poder Legislativo, que “Dá ao atual Beco conhecido como 19, localizado
no bairro Bonsucesso, a denominação de Rua Juversino Neres da Rocha”. Em
Turno Único o Projeto de Lei n° 009/2016, de autoria do Poder Legislativo, que
“Institui o Programa de Vacinação Domiciliar a idosos e a pessoas com
necessidades especiais, no âmbito do município de São Mateus, Estado do Espírito
Santo e dá outras providências”. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 010/2016, de
autoria do Poder Legislativo, que “Dá ao atual Beco conhecido como 18, localizado
no bairro Bonsucesso, a denominação de Rua José Ferreira Silva”. DO GRANDE
EXPEDIENTE: A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao
Vereador Sr Mauro Lucio de Oliveira, que após saudar todos da Mesa Diretora,
Vereadores, convidados de honra e demais presentes, comenta que é professor e
hoje já deu cinco aulas pela manhã e cinco aulas à tarde e está aqui para defender
sua classe. Fala que ficou muito feliz essa semana por ter sido liberado o transporte
escolar para os professores da Rede municipal, o que é muito importante porque
assim valoriza o professor para ter qualidade no ensino. Por isso faz duas
solicitações: que essa atitude certeira seja transformada em projeto de Lei e depois
em Lei, para que não fique um ano pode outro ano não pode e assim valorize de vez
o professor. O outro, é que também se estenda aos professores da Rede estadual,
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porque esses professores são mateenses que vivem no município e a constituição
fala do princípio da isonomia que é o princípio da igualdade. Então, se o professor
municipal pode o professor estadual também pode, não pode ser negado, e quem
determina é o município. Pede aos vereadores que olhem com carinho pela Lei,
pelos professores, valorizem a educação, e façam um projeto de Lei para garantir
esse direito aos professores. Ato contínuo o vereador Sr Eneias Zanelato solicita
aparte; comenta que depois de ter visto essa situação das dificuldades de acesso
dos professores as escolas no interior, pesquisou e descobriu um parecer jurídico
que autoriza o transporte escolar a também levar o professor desde que não tire o
espaço do aluno, diante disse fez um projeto de Lei que autoriza o transporte
também para o professor, e que está sendo lido hoje, felizmente a prefeitura já
liberou o transporte para os professores, mas a Lei é necessária para que seja
garantido para os outros anos. 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, comenta
sobre o lixo de São Mateus, que está tomando conta da cidade, fala do projeto
relacionado que será votado hoje, Guriri também está sendo tomado pelo lixo, está
virando um caos com o entulho, e a câmara municipal precisa sentar com o prefeito
e convocar a empresa responsável para dar esclarecimento sobre essa situação,
porque ninguém agüenta mais, e precisam dar respostas a sociedade. 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, faz critica ao COMUTRAN com quem esteve hoje pela questão
do aumento de passagem, e que disseram que foram os vereadores, mas não foi, e
a falta do vereador que faz parte do conselho. Também parabeniza dois estudantes
que fazem parte da COMUTRAN por estarem lutando por seus direitos. Comenta
que sempre lutou pelos direitos dos professores, inclusive é motorista e nunca
deixou um professor para trás. Comenta e faz crítica a indicação pedindo limpeza de
uma rua, sendo que são Mateus está tomada por entulho, então, se for pedir peça
de todas as ruas de são Mateus. Fala da segurança que também está feia em São
Mateus, ninguém respeita mais ninguém nem Lei, então os vereadores têm que
trabalhar para melhorar e ajudar um ao outro. Agradece e se despede. A seguir o
Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Judite Ribeiro
de Oliveira, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de
honra e demais presentes, comenta e parabeniza o professor Mauro pela sua
explicação. Comenta que apesar da crise quer parabenizar o Sr prefeito Amadeu
Boroto pelas Obras que foram concluídas, não só as suas, mas também dos outros
colegas vereadores. Relata estar triste com o colega vereador Sr Glesson, porque
todos os anos sempre fez indicações para limpeza dos valões no bairro Vila nova, e
recebeu ligações de moradores lhe contando que o colega estava lá fazendo
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reportagem, entende que é sua profissão e não está falando do profissional, mas
ficou triste porque ele falou que a situação dos valões era uma vergonha e que lá
não tinha representante. Comenta que ele sabe o quanto é difícil as indicações
serem atendidas e o quanto cobram do secretário, nunca foi em comunidade
nenhuma dos colegas dizer que lá não tem representante. Comenta sobre o colega
vereador Sr Vilmar, o quanto ele foi honesto com ela quando uma moradora do
bairro Vila nova que precisava fazer curativos todos os dias e não tinha condições
procurou ele, e ele antes de mais nada, perguntou se a senhora já tinha lhe
procurado e ela respondeu que ainda não, então ele pediu para que ela lhe
procurasse e ela foi. Então, ele à respeitou como vereadora, como colega. Coloca
que todos podem ir a sua comunidade assim como também vai a todas as
comunidades, e é o dever de todos porque trabalham para o município devem ser
parceiros e respeitar uns aos outros. Pede desculpas por qualquer coisa, agradece a
atenção e se despede. 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, comenta que foi
bom o professor Mauro vir falar sobre as dificuldades que os professores passam em
relação ao transporte, porque não podem estar em todos os lugares para ver os
problemas que as diversas categorias enfrentam. Por isso estão atentos a essas
demandas e foi um pedido dos professores do km 41 para que solucionássemos
essa situação, então pesquisou e encontrou um parecer do tribunal de contas que
favorece o professor, por isso vai fazer a Lei. Também pesquisou sobre a situação
dos taxistas, depois que o Claudio veio e falou sobre os problemas que a categoria
enfrenta. Resgatou um Decreto de 2010 que é a copia de uma Lei que regula o
serviço de taxi, mas foi retirada uma parte essencial que é a Licitação, porque todo
serviço público tem que passar por licitação, tem que ter regras, isso é ilegal. Então
precisam regulamentar isso, por isso estudou, pesquisou, protocolou e apresentou
hoje um projeto de Lei, porque é obrigatório, todo serviço público é precedido de
licitação para concessão, é um principio da gestão pública a impessoalidade, mas
aqui em São Mateus é diferente principalmente em período eleitoral, aí começa a
conceder placa sem medida e essa pratica é de outros mandatos. Comenta que a
quantidade de taxi deveria ser um para cada mil habitantes o seria 110 espalhados
em toda cidade, e hoje tem mais de 140, por isso vai fazer um requerimento pedindo
a prestação de contas de quantas concessões foram dadas. Ato contínuo o vereador
Sr Aquiles Moreira da Silva solicita aparte; comenta que fez requerimento pedindo
ao executivo quantas vagas foram cedidas no período de 2014, 2015 e até 2016,
mas até a presente data nada foi apresentado. Em seguida o Sr Eneias reforça que
tem que ser regulamentado, porque existem muitos erros, e tem que ser um serviço
profissional. Pede para que analisem o projeto com carinho para resolver essa
situação. Agradece e se despede. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão
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concedeu a palavra ao Vereador Sr Glesson Borges, que após saudar todos da
Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, fala para
amiga vereadora Judite, que na matéria existe uma ética de não citar nomes, a
matéria foi feita se quiser passa a cópia. Comenta que já esteve com ela várias
vezes fazendo matérias no Bairro Vila nova, Alvorada mostrando seu trabalho,
respeita e admira a colega e não faria isso. Concorda com o Projeto do colega
vereador Eneias que favorece os professores, e desde já diz votar favorável.
Comenta sobre o momento lamentável da política, da crise financeira do país que já
afeta São Mateus. Cita várias empresas que fecharam as portas no país, que já
chega mais ou menos a 95 mil lojas. Ato contínuo o vereador Eneias solicita aparte:
comenta sobre a relação citada de lojas fechadas no Brasil, que nem todas as
empresas estão fechando por motivo da economia do Brasil e podem pesquisar, por
exemplo, o walmart no Brasil está fechando 60, no mundo ela está fechando mais de
200, é um problema de gestão de empresa não de economia do país, e o presidente
da FIESP realmente não está satisfeito com o governo porque no governo PT os
trabalhadores melhoraram os benefícios, inclusive tem um vídeo circulando na
internet onde ele fala que não se justifica o trabalhador ter uma hora de almoço,
porque nos EUA o trabalhador com uma mão come um sanduíche e a outra mão fica
na máquina, então os empresários querem um governo que cancele as Leis do
trabalho e reduza os benefícios do trabalho para aumentar o lucro deles, é uma
disputa. Em seguida o Sr Glesson conclui que tem que existir uma união para tirar o
país dessa situação. Agradece e se despede. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo
Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Uarlan Fernandes, que após saudar
todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes,
comenta que é muito fácil criticar os vereadores assim como fez o taxista que veio
reivindicar direitos, mas na hora de cumprir deveres nada, foi marcado uma reunião
para discutir o assunto e ele ficou de convidar a categoria, mas não compareceu
ninguém nem ele mesmo, o que demonstra a credibilidade da pessoa. Fala da
reunião que aconteceu com o COMUTRAN sobre o aumento de passagem para
esclarecimentos, porque disseram ter sido os vereadores, mas na verdade nem
foram informados, foi solicitado por requerimento a suspensão do aumento, mas até
hoje não foram atendidos, e a situação é que o COMUTRAN delibera e o prefeito
sanciona, então a culpa é do prefeito. Fala sobre o transporte dos professores o qual
dar total apoio porque já foi secretário de transporte e sabe das necessidades.
Portanto pede ao Sr presidente que convoque o Secretário de Educação para
prestar esclarecimentos sobre quem é o vereador que está proibindo o transporte do
professor no escolar, como ele falou no interior, achou uma covardia. Em seguida o
Sr presidente faz convite ao Secretário José Roberto para que faça uso da Tribuna
por dez minutos na próxima Sessão. O Sr Uarlan fala que quer que o secretário fale
na sua frente. Outra situação é o Lixo que está um caos por toda cidade, e nada é
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feito, o coordenador da empresa de coleta só promete e não cumpre, e o vereador
que passa por mentiroso, está cansado dessa situação. Comenta sobre o que falou
na semana retrasada sobre os professores efetivos e DT, e citou sua esposa que é
professora, mas as pessoas não entenderam, ela não é efetiva ela teve
oportunidade de fazer o concurso, mas não passou, ela é DT. Fala que concorda
com o colega Vilmar quando ele falou que todos os professores tem que conquistar
sua cadeira através de concurso, até mesmo os que já possuem. Agradece e se
despede. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao
Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, que após saudar todos da Mesa Diretora,
Vereadores, convidados de honra e demais presentes, comenta sobre o que o
colega Sr Eneias falou dos táxis, que realmente deveria ser por licitação, mas aqui é
Brasil, também não poderiam ter roubado o nosso país, mas roubaram, as
dificuldades estão aí, o desemprego. Relata que se o colega vereador Eneias
estivesse no lugar do prefeito também iria querer apadrinhar alguém, assim como a
Dilma apadrinha lá também, o mal do país é isso aí. Fala do auto valor da Energia
Elétrica, como exemplo, que ninguém está agüentando e dando conta de pagar.
Comenta que se a situação continuar como está vai acontecer uma guerra civil, o
país está sem Lei, manda quem pode, acabou o respeito. Ato contínuo o vereador Sr
Eneias solicita aparte: comenta que gostou do exemplo da energia elétrica que está
insuportável, mas ela não é relacionada ao governo porque ela é de uma empresa
privada, a empresa estatal era a Escelsa que foi vendida no governo anterior de
Fernando Henrique para uma empresa privada, assim como o Sr prefeito agora quer
fazer privatizando o entulho e quem vai pagar essa conta é o trabalhador, a taxa da
energia realmente está alta, mas se fosse uma empresa pública poderia ser
diferente, então tem que cobrar dos empresários. O Sr Vilmar fala que o governo
cobra em cima dos impostos e é uma fatia grande, só está se dando bem em
negócio quem sonega o imposto, ou abri pequena empresa que não paga imposto,
acha que todos deveriam pagar, direitos e deveres iguais. Em seguida Renuncia seu
cargo na Comissão de Finanças passando o cargo para o vereador Sr Isaias. Sendo
deferido. Agradece e se despede. Em seguida o Sr Presidente passou para a
ORDEM DO DIA: E submeteu EM DISCUSSÃO: Indicações nºs 165, 166, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183 e 184/2016.
Sendo sugerido, Deferido e Aprovado Votação em Bloco das mesmas. EM
VOTAÇÃO: Aprovadas por unanimidade. Indicação nº 181/2016 de autoria do Sr
Vereador Valdemar Moraes. RETIRADA pelo autor. EM DISCUSSÃO:
Requerimento nº015/2016. EM VOTAÇÃO: Aprovado, com voto contrário do Sr
Vilmar G. de Oliveira e Valdemar Moraes, e Abstenção dos Srs: José Ferreira, Judite
Ribeiro, Ailton Caffeu e Isaias Rosa de Oliveira. EM DISCUSSÃO: Requerimento
nº016/2016. EM VOTAÇÃO: Aprovadas por unanimidade. EM DISCUSSÃO:
Requerimento nº017/2016. EM VOTAÇÃO: Aprovadas por unanimidade. EM
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DISCUSSÃO: Moção nº 010/2016. EM VOTAÇÃO: Aprovadas por unanimidade. EM
DISCUSSÃO: Moção nº 011/2016. EM VOTAÇÃO: Aprovadas por unanimidade. EM
DISCUSSÃO: Em Turno Único o VETO n° 004/2016, de autoria do Poder Executivo.
EM VOTAÇÃO: Aprovado, com voto contrário do Sr Eneias Zanelato. EM
DISCUSSÃO: Em 1° Turno o Projeto de Emenda a Lei Orgânica Municipal n°
001/2016, de autoria do Poder Executivo. RETIRADO POR DUAS SESSÕES. EM
DISCUSSÃO: Em Turno Único o Projeto de Lei n° 002/2016, de autoria do Poder
Executivo. Aprovada Emenda Supressiva 001/2016 ao Projeto de Lei nº 002/2016
do Poder Executivo. EM VOTAÇÃO: Projeto de Lei com Emenda n° 002/2016, de
autoria do Poder Executivo. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO: Em Turno
Único os Projetos de Lei nºs 002, 005, 006, 007, 008, 009, 010/2016 de autoria do
Poder Legislativo. EM VOTAÇÃO: Aprovados por unanimidade, EXCETO O Projeto
de Lei nº 009/2016 de autoria do Poder Legislativo, Aprovado com Abstenção do
vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira. Ato contínuo o Sr Presidente convoca
Sessão Extraordinária logo após esta sessão para que seja votado Em Redação
Final o Projeto de Lei com Emenda n° 002/2016, de autoria do Poder Executivo.
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.

GILDEVALDO ESTEVÃO BISPO
Presidente

AQUILES MOREIRA DA SILVA
1º Secretário

UARLAN FERNANDES
Vice-Presidente

GLESSON BORGES
2º Secretário

