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Ata nº 012/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês
de Março 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 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. Ato contínuo, o Sr Presidente convidou para tomar assento na cadeira de
convidados desta Casa de Leis: o taxista Claudio Roberto P. N. Gongo, a Diretora
Escolar Sra. Zilá Júlia da Rocha Bastos. 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° 545/2016, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000419/2016, que encaminha resposta da
Indicação n° 001/2016, de autoria do Vereador Ailton Caffeu. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
546/2016,
da
Superintendente
de
Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000420/2016, que encaminha resposta da
Indicação n° 002/2016, de autoria do Vereador Ailton Caffeu. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
537/2016,
da
Superintendente
de
Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000421/2016, que encaminha resposta da
Indicação n° 031/2016, de autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira. Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 538/2016, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000422/2016, que encaminha resposta da
Indicação n° 034/2016, de autoria da Vereadora Judite Ribeiro de Oliveira. Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 539/2016, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000423/2016, que encaminha resposta da
Indicação n° 036/2016, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes. Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 540/2016, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000424/2016, que encaminha resposta da
Indicação n° 056/2016, de autoria do Vereador Valdemar Moraes. Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 541/2016, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000425/2016, que encaminha resposta da
Indicação n° 059/2016, de autoria do Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira. Leitura
do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 551/2016, da Superintendente de Controle
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Governamental, protocolizado sob o n° 000426/2016, que encaminha resposta da
Indicação n° 029/2016, de autoria do Vereador Glesson Borges. Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 572/2016, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000427/2016, que encaminha resposta da
Indicação n° 754/2015, de autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira. Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 552/2016, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000428/2016, que encaminha resposta da
Indicação n° 048/2016, de autoria do Vereador Glesson Borges. Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 553/2016, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000429/2016, que encaminha resposta da
Indicação n° 046/2016, de autoria do Vereador Gildevaldo Estevão. Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 554/2016, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000430/2016, que encaminha resposta da
Indicação n° 050/2016, de autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira. Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 548/2016, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000431/2016, que encaminha resposta da
Indicação n° 030/2016, de autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira. Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 542/2016, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000432/2016, que encaminha resposta da
Indicação n° 054/2016, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes. Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 555/2016, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000433/2016, que encaminha resposta da
Indicação n° 049/2016, de autoria do Vereador Glesson Borges. Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 550/2016, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000434/2016, que encaminha resposta da
Indicação n° 028/2016, de autoria do Vereador Glesson Borges. PODER
LEGISLATIVO: Leitura do expediente protocolizado sob o n° 000459/2016, de
autoria do Vereador Gildevaldo Estevão Bispo, requerendo que seja concedido
espaço no horário da segunda parte do Pequeno Expediente da Sessão Ordinária
do dia 29 de março de 2016, a fim de que o Sr. Claudio Roberto Pinheiro Nunes
Gongo possa se pronunciar sobre os serviços de taxi no município de São
Mateus/ES. Leitura do expediente protocolizado sob o n° 000464/2016, de autoria
do Vereador Aquiles Moreira da Silva, requerendo que seja concedido espaço no
horário da segunda parte do Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 29 de
março de 2016, a fim de que a Sra. Zilá Júlia da Rocha Bastos, Diretora da EMEF
Paulo Antonio de Souza, possa se pronunciar com relação a Escola. DIVERSOS:
Leitura do expediente COMUNICADO n° CM236674/2015, 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 valor de R$ 676.725,59.
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Proposições sujeitas à Discussão e Votação: Indicações nº 126 e 127/2016 de
autoria do vereador Sr Ailton Caffeu que solicita: Perfuração de poço artesiano na
Comunidade Nova Aymorés – Km 35; Patrolamento das estradas vicinais da região
dos quilômetros, que dão acesso à Rodovia BR 381. Indicações nº 128 e 129/2016
de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva que solicita: Aquisição de terreno
no Bairro Morada do Lago, para construção de unidade de saúde; Calçamento da
rua de acesso a EMEF Marizete Venâncio do Nascimento e CEIM Brilho do Saber,
no bairro aroeira. Indicações nº 130 e 131/2016 de autoria do vereador Sr Eneias
Zanelato Carvalho que solicita: Articular a reativação do ginásio de esportes
GRECA; Instalação de alambrado no campo de futebol situado na Comunidade
Vaversa – Km 16. Indicações nº 132 e 133/2016 de autoria do vereador Sr
Gildevaldo Estevão que solicita: Capina e limpeza do terreno situado em torno do
quitungo (farinheira), localizado na Avenida Dom José Dalvit, no Bairro Santo
Antonio; Substituição do poste danificado (nº A-3566), situado na Avenida
Alemanha, no Bairro Novo Horizonte. Indicações nº 134 e 135/2016 de autoria do
vereador Sr Glesson Borges que solicita: Construção de unidade de saúde na
Comunidade Barra Nova; Instalação da Vara de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher, no município de São Mateus. Indicações nº 136 e 137/2016 de
autoria do vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira que solicita: Construção de praça e
área de lazer na Comunidade Mariricu; Re-ordenamento numérico das residências e
estabelecimentos comerciais situados no Bairro Guriri. Indicações nº 138 e
139/2016 de autoria do vereador Sr José Ferreira que solicita: Extensão da rede
elétrica com instalação de 03 (três) postes com luminárias na Rua Roberto Carlos
Xavier, situada na Comunidade Mariricu; Pavimentação asfáltica da estrada de
acesso à localidade do Aguirre, Distrito de Nestor Gomes. Indicações nº 140 e
141/2016 de autoria do vereador Sr Judite Ribeiro de Oliveira que solicita: Reparo da
pavimentação asfáltica das ruas do Bairro Vila Nova; Reforma e ampliação do prédio
da unidade de saúde situada no Bairro Vila Nova. Indicações nº 142 e 143/2016 de
autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes que solicita: Instalação de poste com
luminária na Rua Professor Amaro Nascimento Mendes, no Bairro Guriri, lado sul
(nas proximidades da residência de nº 1190); Limpeza da ciclovia situada na
Rodovia Othovarino Duarte Santos. Indicações nº 144 e 145/2016 de autoria do
vereador Sr Valdemar Moraes que solicita: Reforma da Escola Pluridocente
Municipal Córrego do Chiado; Construção de praça e área de lazer na Comunidade
Nova Lima, Distrito de Itauninhas. Requerimento nº 012/2016 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

058

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. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 005/2016, de autoria do
Poder Executivo, que “Altera a Lei Municipal n° 981 datada de 13 de maio de 2011
para suprimir o Art. 13°, dar nova redação ao Art. 14° e dá outras providências”. Em
Turno Único o Projeto de Lei n° 007/2016, de autoria do Poder Executivo, que
“Autoriza abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências”. Em
Turno Único o Projeto de Lei n° 008/2016, de autoria do Poder Executivo, que
“Autoriza a reversão de imóvel doado através da Lei Municipal 902/2010”. Em Turno
Único o Projeto de Lei n° 001/2016, de autoria do Poder Legislativo, que “Dispõe
sobre a denominação do Centro de Referências de Assistência Social, localizada no
bairro Guriri de CRAS Antenor Malverdi Filho”. Ato contínuo o Sr secretario solicita
ao Sr Presidente Gildevaldo Estevão Bispo, que o Sr Vereador infra firmados no uso
de suas atribuições legais, vêem através deste requerer a vossa excelência que seja
concedido um espaço no horário da segunda parte do pequeno expediente dessa
Sessão, conforme o Artigo 256 e seus parágrafos do regimento interno desta casa
de Leis, para que a Presidente do Sindicato dos servidores públicos (Sindserves) a
Sra. Jaciara Teixeira possa se pronunciar. Sendo deferido. DO GRANDE
EXPEDIENTE: A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao
taxista Sr Claudio Roberto, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores,
convidados de honra e demais presentes, comenta que o serviço de táxi só tem 10
% de vida em São Mateus, fala que gostaria de saber por que a falta de interesse
em cobrar do Poder Executivo a fiscalização constante e diária no serviço de táxi,
que é lamentável em um ponto turístico que é a Rodoviária. Comenta que é taxista
há oito anos e nunca viu nenhum vereador dizer que foi votado um projeto que
favorecesse o serviço de táxi em São Mateus. Comenta sobre alguns motoristas que
fazem pouco caso da população e nenhuma providencia é tomada, e ele como
taxista tem que fazer uso da Tribuna para cobrar o que é de obrigação do legislativo
em São Mateus, fiscalizar. Ato contínuo o vereador Sr Aquiles Moreira da Silva
solicita aparte: comenta que é verdade o que foi falado, mas relembra que foi feito
uma reunião e foi convidado uma comissão dos taxistas para discutir melhorias, mas
pergunta se algum taxista compareceu. Relata que o limite do Insulfilm foi aprovado
ano passado nessa Casa, mas se o secretário e a polícia não estão fazendo o seu
trabalho, o dever dos vereadores estão fazendo. Lembra que também foi aprovado o
uniforme com identificação, foi solicitado ao secretário a informação da quantidade
de placas doadas de 2015 a 2016, mas ele não mandou resposta até hoje, então o
seus deveres estão fazendo sim. Relata que o próprio taxista falou da desunião
entre os taxistas, mas as portas sempre estiveram abertas para todos. Ato contínuo
o vereador Sr Uarlan solicita aparte; comenta que desde 2013 os vereadores fazem
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indicações para melhorar o serviço de táxi, mas não são eles que executam,
infelizmente quando fez o projeto de lei para 120 táxis porque na época eram 120 mil
habitantes, não saiu do papel. Ressalta que é um dos brigam e lutam pelas vagas
porque só tem vaga para táxi. O Senhor Claudio pede para que os vereadores façam
uma locomotiva para visitar o ponto de táxi e verem de perto a situação dos taxistas
e completa que estão se reunindo para ir ao ministério público formalizar essa
denuncia para parar esse tipo de atitude da prefeitura. O Sr Presidente confirma que
podem fazer a locomotiva, mas antes convoca uma reunião convidando todos os
taxista para próxima segunda-feira às 14:00 hs, porque um só é pouco. O Senhor
Claudio fala que não está aqui pela categoria, está aqui porque tem dividas a pagar
e sobrevive desse trabalho, e alguns taxistas estão denegrindo a imagem do
profissional. Pede para que cobrem mais fiscalização do secretário Nilis. A seguir o
Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra a Sra. Jaciara Teixeira, que
após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais
presentes, Comenta sobre a luta em favor dos direitos dos servidores os quais já a
trouxeram varias vezes a esta Casa de Leis, uma dessas foi a luta pelo plano de
cargos de carreira do funcionário público, lembra que foram aprovados três por essa
Casa de Leis em 2013 onde estão todos os direitos e deveres dos servidores
públicos do Magistério, do Administrativo e da Saúde. Essas Leis foram bastante
discutidas com o Poder Executivo para serem formuladas e aprovadas por essa
Câmara, mas depois tiveram vários problemas com essas leis, porque sem nenhum
tipo de discussão todas elas tiveram algum tipo de alteração retirando direitos que já
tinham. Relata que uma das alterações foi no final desse ano no magistério, e que
passou por essa Casa, alterando a jornada de trabalho e das férias, aumentando a
jornada de trabalho e diminuindo as férias, causando um grande problema nas
escolas porque houve essa alteração sem nenhum planejamento, organização e
discussão, que juntando com outros problemas está deixando as escolas uma
loucura porque até hoje tem escolas sem professor. Ressalta que a falta de
organização e planejamento do município deixa um caos: a educação, a saúde e
todos os outros setores. E isso cria um grande problema para os servidores nos
setores de trabalho. Pede encarecidamente para que sejam consultados quando
houver qualquer alteração, querem mais respeito. Comenta que ao invés de estarem
discutindo a evolução, a qualidade dos alunos, dos munícipes estão o tempo inteiro
entrando na justiça por causa de leis desrespeitadas e para manter direitos que já
foram conquistados anos atrás, hoje em dia só tem retrocesso não evolui nada. Ato
contínuo o vereador Sr Uarlan Fernandes solicita aparte: comenta que participou do
processo seletivo, sabe a quantidade de profissionais DTs e efetivos, e o direito que
conseguiram. Pede que entendam que quando chega um projeto sobre servidores,
nunca deixaram de convidar o sindicato para discutir, não estão aqui para prejudicar
ninguém. A senhora Jaciara finaliza esclarecendo que só querem os seus direitos
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respeitados. 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 sobre o taxista, que
ele tem razão de vir desabafar, mas existe uma falta de entendimento em relação ao
papel do Legislativo e o Executivo, porque os vereadores fazem indicações,
requerimentos, quem tem que executar é o Executivo que não executa. Comenta as
indicações que foram executadas, mas através de denuncia no ministério público.
Esclarece a reportagem do aumento de passagem que diz que passou por essa
Casa, mas não passou, porque hoje quem decreta o aumento é o prefeito, e existe
uma comissão que é o COMUTRAN que inclusive tem representante da Câmara,
que é Vilmar o titular e ele mesmo suplente, mas não os chamaram para a reunião, e
está sugerindo ao Sr Presidente junto aos vereadores que exijam o cancelamento
desse aumento de passagem e façam o processo correto, porque está errado,
desmoralizaram essa Casa. Ato contínuo o Sr Presidente comenta que isso já ficou
determinado na reunião de comissões à tarde com assinatura de todos os
vereadores. Em seguida o Sr Eneias confirma e completa que tem que exigir o
cancelamento e outra reunião com todos os representantes. Relata sobre a questão
dos direitos dos servidores e conclui que a melhor defesa para o DT é lutar pelo
concurso público, porque se tem extensão é porque tem vaga, se tem vaga é porque
está faltando concurso público. Comenta sobre a dificuldade de transporte para os
professores do interior e descobriu em um parecer do Tribunal de contas do Paraná
que o transporte de professores não integram o transporte escolar, contudo se o
deslocamento do professor no percurso entre a residência e o estabelecimento de
ensino fizesse necessário a utilização de algum meio de transporte, o percurso for
atendido por veículo destinado ao atendimento dos alunos, por fim se o transporte
dos professores não prejudicar o atendimento de um ou mais alunos, nada impede
que o docente seja também transportado nos veículos dos alunos. Por isso fez o
Projeto que autoriza o Executivo a permitir que os professores e os demais
profissionais da educação utilizem os assentos vagos do transporte escolar.
Comenta sobre o requerimento que fez junto ao vereador Sr Uarlan pedindo a
prestação de contas do transporte escolar para que fiscalizem melhor. Agradece e
se despede. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao
Vereador Sr Vilmar G. de Oliveira, que após saudar todos da Mesa Diretora,
Vereadores, convidados de honra e demais presentes, comenta sobre o direito
adquirido dos professores que fizeram concurso para ocupar duas cadeiras, mas
tem muitos que não fazem e ocupam mais cargos, tirando emprego de outro. Fala
que vai fazer um projeto para que os efetivos que queiram outra cadeira passem
pelo processo seletivo como todos fazem para conquistar uma vaga, porque o pão
tem que ser repartido. Agradece e se despede. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo
Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr José Ferreira, que após saudar todos
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da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, comenta
que não sabe por que tanta discussão, se nem aqui o projeto se encontra, não sabe
nem se vem esse projeto, mas fala que todos precisam, todos tem suas
necessidades, mas esperem esse projeto chegar para discutirem o assunto, sabe
que os DTS tem seus direitos porque não podem depois de formados ficar
esperando concurso para trabalhar. Ato contínuo o vereador Sr Vilmar solicita
aparte: explica que fez a indicação, mas conversou com o Prefeito, e não iria passar
por desgaste a toa, por isso decidiu fazer o projeto e se for aprovado, bem, se não
for, sabe que fez a sua parte. Em seguida o Sr José Ferreira fala que indicação não
é projeto, projeto é que vale, indicação o prefeito faz se quiser. Então, não adianta
criticar porque a dificuldade é grande e é de todos. Comenta sobre as criticas dos
taxistas aos vereadores, mas tem muita coisa errada naquele ponto de taxi da
rodoviária porque já viu criança de madrugada no ponto com os taxistas, carro sem
faixa, e são tão desunidos que nem conseguem se reunir para reivindicar seus
direitos, mas concorda que realmente tem que ter mais fiscalização porque tem
muita coisa errada. Agradece e se despede. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo
Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Valdemar Moraes, que após saudar
todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes,
comenta sobre os assuntos discutidos na tribuna, agradece ao colega vereador Sr
José Ferreira sobre o esclarecimento do que cada um faz. Comenta com muita
tristeza da atitude dos professores que são educadores e estão julgando os
vereadores por um projeto que ainda nem passou por essa Casa. Lembra que cada
um, que hoje é efetivo, já foi DT, já lutaram pelos seus direitos. Fala que os
servidores estão sendo manipulados pelo sindicato que diz resolver tudo, mas só
usa a categoria para criticar os vereadores, como agora, trouxe os professores para
reivindicar sem nem se quer ter projeto na pauta que se refira aos servidores. Pede
para que venham mais vezes nas sessões para verem o trabalho dos vereadores e
não só para criticar. Agradece, pede desculpas pelas palavras e se despede. Em
seguida o Presidente passou para a ORDEM DO DIA: E submeteu em Discussão e
Votação: Indicações nº 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 e 145/2016. Sendo sugerida e Aprovada Votação
em Bloco das mesmas. Em VOTAÇÃO: Aprovadas por Unanimidade. Em
DISCUSSÃO: Requerimento nº 012/2016. Sendo RETIRADO pelos autores.
INCLUÍDO Requerimento nº 013/2016 de autoria de todos os Srs vereadores, que
solicitam: Que o Prefeito Municipal de São Mateus segue as seguintes Providências:
Suspender imediatamente o aumento da tarifa do transporte coletivo de passageiros,
ocorrido no dia 28 do corrente mês e ano, cancelando o respectivo Decreto
Municipal, tendo em vista não ter sido cumprido o que determina o Parágrafo 1º do
Artigo 142 da Lei 01/1990, Lei Orgânica Municipal. EM VOTAÇÃO: Aprovado por
unanimidade. EM DISCUSSÃO: Em Turno Único o Projeto de Lei n° 005/2016, de
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autoria do Poder Executivo. EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. EM
DISCUSSÃO: Em Turno Único o Projeto de Lei n° 007/2016, de autoria do Poder
Executivo. EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO: Em
Turno Único o Projeto de Lei n° 008/2016, de autoria do Poder Executivo. EM
VOTAÇÃO: Aprovado com Abstenção do vereador Sr Eneias Zanelato. EM
DISCUSSÃO: Em Turno Único o Projeto de Lei n° 001/2016, de autoria do Poder
Legislativo. EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a
tratar, o Sr Presidente declarou encerrada a presente Sessão, e, para constar,
eu................................................, Aquiles Moreira da Silva - Secretário, conferi a
presente Ata, que por estar em conformidade será assinada por mim, pelo Sr
Presidente e demais membros da mesa.
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