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Ata nº 020/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 17 (dezessete) dias do mês de 

Maio 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 

Glesson Borges 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 Sr Jorge Gomes Soares, o Sr Marcelo e a Sra. Santa Clara 

representantes do Incaper, a Sra. Ivonete Miguel Timoteo. 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° 744/2016, da Superintendente de 

Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000549/2016, que encaminha a 

essa Colenda Casa de Leis, para conhecimento e arquivo: Leitura da Lei Municipal 

nº. 1.556/2016, que “Autoriza a reversão de imóvel doado através da lei municipal 

902/2010”. Leitura da Lei Municipal nº. 1.557/2016, que Dispõe sobre a 

denominação do centro de referencia de assistência social, localizada no Bairro 

Guriri de, “CRAS Antenor Malverdi Filho”. Leitura da Lei Municipal nº. 1.554/2016, 

que “Altera a Lei Municipal nº. 981 datada de 13 de Maio de 2011, para suprimir o 

art. 13º, da nova redação ao art. 14º e dá outras providencias”. Leitura da Lei 

Municipal nº. 1.555/2016, que “Autoriza abertura de crédito adicional suplementar e 

dá outras providencias”. Leitura do Decreto n° 8.194/2015, que “Abre crédito 

adicional suplementar da Câmara Municipal de vereadores de São Mateus e dá 

outras providências”. PODER LEGISLATIVO: Leitura do expediente, protocolizado 

sob o n° 000710/2016, de autoria do Vereador Valdemar Moraes, requerendo seja 

concedido espaço no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, a fim de 

que o Sr. Jorge Gomes Soares, Chefe do Incaper de São Mateus-ES, possa se 

pronunciar. Leitura do processo protocolizado sob o n° 00743/2016, de autoria do 

Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira, que encaminha atestado para justificar 

ausência na Sessão Ordinária do dia 10 de maio do corrente ano. Leitura do 

expediente, protocolizado sob o n° 000744/2016, de autoria do Vereador Gildevaldo 

Estevão Bispos, requerendo seja concedido espaço no horário da segunda parte do 

Pequeno Expediente, a fim de que os representantes da comissão articuladora, 
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possa se pronunciar referente a transferência do CRE de São Mateus para o 

município de Nova Venécia. DIVERSOS: Leitura do Oficio n° 238/2016, da 

Superintendência Regional do Norte do Espírito Santo, protocolizado sob o n° 

000713/2016, notificando o crédito de recursos financeiros sob bloqueio, em 

25/04/2016, no valor de R$76.886,96, que tem por objeto Obras de Infraestrutura 

Produção de 114 pelo OGU, Equipamento comunitário (01 praça, 01 quadra 

poliesportiva e 01 centro). Leitura do Oficio n° 239/2016, da Superintendência 

Regional do Norte do Espírito Santo, protocolizado sob o n° 000714/2016, 

notificando o crédito de recurso financeiro sob bloqueio, em 25/04/2016, no valor de 

R$20.816,68, que tem por objeto Obras de Infraestrutura Produção de 114 pelo 

OGU, Equipamentos comunitários (01 praça, 01 quadra poliesportiva e 01 centro). 

Proposições Sujeitas á Discussão e Votação: Indicações nº 248 e 249/2016 de 

autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva que solicita: Pintura de faixas de 

pedestres na Avenida Maria Elisa Rios, situada no Bairro Bonsucesso I (nas 

proximidades da fábrica de blocos); Instalação de novos brinquedos no CEIM „ Ormy 

Fonseca e Silva‟, localizado no Bairro Cacique. Indicações nº 250 e 251/2016 de 

autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que solicita: Construção de ponte 

na Comunidade Córrego do Aterro; Construção de área de lazer no Bairro Aroeira. 

Indicações nº 252 e 253/2016 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão que 

solicita: Instalação de semáforo no entroncamento da Avenida Dom José Dalvit com 

a Rua Fernando Jogaib; Retorno da construção das casas do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), no Bairro Vitória. Indicações nº 254 e 255/2016 

de autoria do vereador Sr Glesson Borges que solicita: Calçamento da Rua Elias 

Carneiro, situada no Bairro Residencial Park Washington; Calçamento da Rua 

Altamiro Câmara Rego, situada no Bairro Residencial Park Washington. Indicação 

nº 256/2016 de autoria do vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira que solicita: Aquisição 

de área de terra no Bairro Aviação, para construção de praça e área de lazer. 

Indicações nº 257 e 258/2016 de autoria do vereador Sr José Ferreira que solicita: 

Substituição de 03 (três) lâmpadas queimadas nos postes de iluminação pública 

situados na Avenida Oceano Atlântico, no Bairro Guriri, lado Sul (após a Arena Ao 

Mar); Pavimentação asfáltica da estrada de acesso à empresa Oxford, situada no 

Bairro Rodocon, até o local onde será construída a fábrica do Café Duarte. 

Indicações nº 259 e 260/2016 de autoria do vereador Sr Judite Ribeiro de Oliveira 

que solicita: Pintura do prédio do CEIM “Amábile Quimquim”, situado no Bairro Vila 

Nova; Disponibilizar novamente veículo automotor às unidades de saúde do 

município, para atendimento domiciliar. Indicação nº 261/2016 de autoria dos 

vereadores Srs Uarlan Fernandes e Isaias Rosa de Oliveira que solicita: Instalação 

de alambrado na Praça Vinicius Cavaleiro Milleri, situada no Bairro Guriri; Indicação 

nº 262/2016 de autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes que solicita: Reparo do 

calçamento da Rua Dr. Ademar Neves, situada no Bairro Sernamby. Indicações nº 
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263 e 264/2016 de autoria do vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira que solicita: 

Realização do Campeonato Evangélico de Futsal de 2016; Instalação de semáforo 

ou construção de redutor de velocidade na entrada do Bairro Rodocon. 

Requerimento nº 027/2016 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva que 

solicita: Calçamento da Avenida “F”, no Bairro Bonsucesso de acordo com a lei 

1550/2016 – Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016. 

Requerimento nº 028/2016 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão que 

solicita: Convocação da Secretária Municipal de Saúde, Srª Ana Francisca 

Gonçalves da Cruz, bem como convide a Diretora do Centro Regional de 

Especialidades Saúde São Mateus, Srª Valéria Forza, a comparecer nesta Casa de 

Leis, na sessão ordinária do dia 24 de maio do corrente ano, no horário das 18:00 

hs. (dezoito horas), para esclarecer a respeito da transferência do CRE de São 

Mateus para o município de Nova Venécia-ES. Requerimento nº 029/2016 de 

autoria do vereador Sr Glesson Borges que solicita: Limpeza do valão situado no 

Bairro Morada do Ribeirão, de acordo com a Lei nº 1550/2016 – Lei Orçamentária 

Anual para o exercício financeiro de 2016. Requerimento nº 030/2016 de autoria do 

vereador Sr José Ferreira que solicita: Pavimentação da Rua Tancredo Neves, 

situada no Bairro Carapina, de acordo com a Lei nº 1550/2016 – Lei Orçamentária 

Anual para o exercício financeiro de 2016. Moção nº 018/2016 de autoria de todos 

os Srs vereadores, exceto o Sr José Ferreira, que solicitam: Voto de Congratulação 

aos Garis de São Mateus, pela comemoração do Dia do Gari, ocorrido no dia 16 de 

maio. Moção nº 019/2016 de autoria do Sr vereador José Ferreira que solicita: Voto 

de Pesar aos familiares da Sr Jovem Barbosa da Rocha, em virtude o seu 

falecimento no dia 17 de Maio. DO GRANDE EXPEDIENTE: A seguir o Presidente 

Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra a Sra. Ivonete Miguel Timoteo, que após 

saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais 

presentes, inicia agradecendo ao Sr presidente pela permissão, porque a solicitação 

para o uso da tribuna foi feita de ultima hora e ele aceitou porque sabe a dimensão 

da causa e participa do grupo. Se apresenta e comenta que a sua vinda a essa Casa 

é em função de políticas públicas de saúde porque não é candidata a nada, é 

candidata ao bem do povo porque é o povo que é seu patrão. Relata o quanto ficou 

triste quando soube que em uma reunião do CIR (Conselho Inter-gestores do Norte) 

que são com os secretários municipais de saúde, eles decidiram transferir o CRE de 

São Mateus para Nova Venécia. E isso muito lhe angustia pensando nos usuários do 

SUS, pegando ônibus três horas da manhã para ir a Vitória e agora tendo que pegar 

mais um ônibus para ir a Nova Venécia. Comenta que foi uma decisão sem consultar 

as autoridades políticas, que veio da secretaria da Saúde do Estado e a secretária 

de saúde de são Mateus com muita irresponsabilidade não participa dessas reuniões 

de extrema importância para saúde do Norte e manda uma representante em todas 

as reuniões, mas que não se preocupa com o povo e se calou na hora da votação, e 
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quem cala consente. Comenta que com todo respeito acha o Prefeito Amadeu 

Boroto um irresponsável quando coloca uma secretária irresponsável para cuidar da 

saúde de São Mateus. Comenta que parece que São Mateus não tem pessoas 

qualificadas, porque a Superintendente Regional de Saúde é de Jaguaré, a Diretora 

do CRE é de Pinheiros, e a Secretária Municipal de Saúde nem se sabe de onde é, 

só sabe que de São Mateus não é porque se fosse se preocupava com povo. 

Parabeniza os vereadores porque também estão na luta com o povo, porque são a 

eles a quem o povo recorre quando precisa de exames e cirurgias quando não são 

atendidos. Então, convida a todos para que juntos reivindiquem para não deixar o 

CRE de São Mateus ir para Nova Venécia. Fala que isso foi uma irresponsabilidade 

do subsecretário Estadual de Saúde que é mateense, foi superintendente, foi Diretor 

do Roberto Silvares e conhece a angustia do povo, então ele foi irresponsável 

quando colocou esse assunto na pauta. Relata que a superintendente hoje em 

entrevista ao Jornal quis lhe chamar de mentirosa, mas nesse ponto veio o Prefeito 

Amadeu Boroto dando um de bobo e mostrou que era tudo verdade, mas esqueceu 

de dizer que a secretária dele foi irresponsável por não participar da votação. Relata 

que na gestão anterior a proposta era construir um CRE em Nova Venécia e 

fortalecer o de São Mateus para levar as especialidades mais próximas dos 

usuários. Acredita que agora para perseguir a atual gestão quer retirar o CRE de 

São Mateus para levar para Nova Venécia dizendo que está reduzindo custo, mas 

não tem como reduzir custo na saúde, tem como ter uma boa administração porque 

dinheiro tem, falta fazer gestão com o dinheiro da saúde. Ato contínuo o vereador Sr 

Vilmar Gonçalves de Oliveira, solicita aparte: pergunta o que o Deputado Freitas fez 

para que o CRE não saia daqui, porque aqui tem dois deputados. A Senhora Ivonete 

reponde, que São Mateus nunca foi tão bem servido de representantes políticos, 

temos Deputado Estadual, Federal, representante no ministério em Brasília que é de 

São Mateus, o subsecretário hospitalar e o Chefe da Casa Civil que também são de 

São Mateus, então também faz a pergunta, o que eles fizeram para não tirar o CRE 

de São Mateus. Comenta que eles dizem que não sabiam, o que duvida, porque um 

é o homem do governo, outro é o chefe da Casa Civil e o outro faz parte da 

comissão, é difícil acreditar que não foram informados, então são mau 

assessorados. O Sr vereador Vilmar comenta que, justamente por isso o que os 

vereadores podem fazer é apenas manifestação. A senhora Ivonete comenta que o 

conselho dos 14 prefeitos do norte estão se reunindo para fazer um documento ao 

governador dizendo que não concordam com retirada do CRE de São Mateus, e os 

vereadores podem sim, também fazer um documento e encaminhar para o 

governador ou para o prefeito porque são fiscalizadores do povo. Ato contínuo o Sr 

vereador Ailton Caffeu solicita aparte, e diz que podem contar com ele. Em seguida 

o vereador Sr Uarlan, lembra de como já foi resolvido problemas difíceis no 

município, na saúde com todas as limitações, mas tinham resultados, e hoje, 
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infelizmente ter uma secretária que não participa de reuniões, e manda uma 

representante que não opina, acha que é culpa do prefeito sim, porque os 

prejudicados é a população. Agradece e se prontifica a ajudar no abaixo assinado. A 

senhora Ivonete renova o convite para que todos participem do abaixo assinado. 

Lembra as vezes que a câmara colaborou, ajudou e continua confiando que possam 

ajudar. Solicita que a superintendente marque uma agenda com o Secretário 

Estadual que na época veio para salvar a saúde do Espírito santo, mas até agora 

não mostrou a que veio. Ato contínuo o vereador Sr Aquiles Moreira solicita aparte: 

fala que podem fazer como fizeram na situação da Maternidade, reunir a sociedade 

junto aos vereadores e irem ao secretário. A senhora Ivonete parabeniza pela 

atitude, Agradece e se despede. O Sr Presidente explica que essa noticia lhes 

pegaram de surpresa, não houve justificativa, quando precisam que seja aprovado 

um projeto ou liberado verbas eles aparecem e conversam, mas quando é para levar 

para fora o que conquistaram, parece fazer questão que a câmara seja a ultima à 

saber, e quando soube, acionou o deputado Gildevan que é o líder do governo, e 

respondeu que tem lutado pela manutenção do CRE em São Mateus junto ao 

secretário de saúde Dr. Ricardo e acha um absurdo tirar o CRE de São Mateus e 

levar para Nova Venécia, que com fé em Deus isso não irá acontecer. Então deixa 

claro que estão unidos para não deixar o CRE sair de São Mateus. A seguir o 

Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Sr Erickson Locatelli, que 

após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais 

presentes, fala como servidor público que à 16 anos tem acompanhado as gestões 

as quais vem observando, e está realmente preocupado com o que foi falado em 

relação a falta de comprometimento com o interesse do povo que fica a mercê desse 

sistema que faz do povo vitima do próprio sistema, porque se há uma dificuldade de 

manter um setor que é tão importante para a população como esse, é para tornar o 

povo refém da compra de voto, é para conseguir de forma meticulosa benefícios só 

para quem é conhecido, então, gostaria de pedir que colaborassem de fato com a 

causa que é importante, desde já parabeniza a iniciativa proposta de apoio de todos, 

porque acha que a importância maior tem que ser com a saúde, não desmerecendo 

as outras necessidades, concorda plenamente com a Sra. Ivonete sem retirar nem 

uma virgula do que foi dito, e afirma que infelizmente a secretaria de saúde falhou 

com o povo. Comenta que as pessoas ainda não sabem, e precisa ser comunicado a 

todos para juntos lutar, comenta que uma só andorinha não faz verão, pede 

desculpas e agradece a oportunidade. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão 

concedeu a palavra ao Sr Jorge Gomes Soares, chefe do Incaper, que após saudar 

todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, faz 

apresentação do Instituto Incaper e os números alcançados, comemorando os seus 

60 anos. Homenageia a funcionaria Santa Claudia de Abreu, recém aposentada, 

pelos seus trinta anos de contribuição prestados ao Incaper, através de um 
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certificado de honra ao mérito entregue pelo Presidente do Incaper o Sr Marcelo, 

que em seguida fala dos resultados que o Incaper trás par todo estado e reforça o 

interesse de fazer novas parcerias com essa Casa, retornando com outras propostas 

junto ao município para avançar mais no desenvolvimento rural com novos Projetos, 

novos desafios. Fala da crise hídrica por falta da água, que é um momento de 

reflexão dos produtores que já perceberam que não da para produzir sem conservar, 

precisam de um processo de produção sustentável tanto no sentido ambiental como 

no econômico e social, reafirma que estão de portas abertas para o que for preciso, 

parabeniza todas as equipes, de São Mateus, da Sede, dos Distritos. Se coloca à 

disposição, agradece e se despede. 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 

que não acredita que o CRE saia de São Mateus, nem que exista alguém que 

concorde, por o CRE ser tão importante para São Mateus quanto para as demais 

regiões. Faz um questionamento de Lei, porque os vereadores legislam sobre Leis, e 

aconteceu um fato na Sessão passada na votação de um projeto onde diz que na 

matéria de dois terços onde tem onze vereadores, tem que ter oito votos favoráveis 

e três votos contra para o projeto ser aprovado, e tem que ter sete favoráveis e 

quatro votos contra para ser rejeitado. E a votação do projeto de dois terços em 

segundo turno ficou com sete votos favoráveis, dois votos contra e uma abstenção, e 

a Lei diz: a proposta será discutida e votada em dois turnos com interstício mínimo 

de dez dias, considerando-se aprovada se obtiver: em cada um dois terço dos votos 

dos membros da câmara. Comenta que não está discutindo sobre o projeto, e sim a 

votação e se esse projeto for rejeitado vai pedir resposta jurídica porque não 

concorda que ele foi rejeitado com sete votos favoráveis, se a Lei abre brechas 

quando ela não fala de falta de membros, e se for rejeitado vai à justiça discutir a 

legalidade dele. Agradece e se despede. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo 

Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Glesson Borges, que após saudar todos 

da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, fala da sua 

preocupação por São Mateus com lojas fechando, pessoas desempregadas, 

previsão de fechamento de mais lojas, a Petrobras indo embora, o Porto não será 

mais construído, e agora querem tirar o CRE de São Mateus, acha uma falta de 

respeito, de responsabilidade dos políticos, que não dá para acreditar, mas não 

podem deixar acontecer, vão para as ruas fazer manifestação, vão atrás de quem 

precisar, vão lutar em prol do CRE para que ele não saia daqui, comenta que não 

tem nada contra Nova Venécia, mas São Mateus é uma cidade de mais de 120 mil 

habitantes o dobro de Nova Venécia e ainda atende região, então não aceita e não 

vai deixar isso acontecer em nome de Jesus. Agradece e se despede. 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 
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demais presentes, explica sobre a sua Moção incluída na Ordem do dia. Comenta 

sobre a questão do CRE parabenizando a Sra. Ivonete pela atitude. Critica os 

Deputados de São Mateus que nunca fizeram nada por São Mateus. fala que gosta 

de gente que gosta do povo, porque o povo merece respeito e são os pequenos que 

precisam de ajuda. Se dispõe para ajudar no que for preciso e espera que os 

políticos que prometeram façam. Fala ao Incaper sobre as feiras, assunto que já 

debateu varias vezes, os caminhões que são para atender 17 comunidades e 

apenas dois cidadãos usam, enquanto as outras comunidades tem que usar reboque 

para transportar seus produtos correndo o risco de serem multados. Fala sobre as 

bombas de água que estão sendo fechadas, lacradas, e pergunta como os 

agricultores vão produzir sem água. Comenta que não vai prometer que não vão tirar 

porque não tem esse poder, mas o que puder fazer vai fazer para ajudar. 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 que com muita 

tristeza ouviu o clamor da população com a falta de responsabilidade daquele que o 

mateense elegeu. Comenta sobre a honra que teve de fazer o requerimento 

convidando o Incaper para demonstrar seus feitos nos seus 30 anos de atividade 

lutando pelo desenvolvimento e fortalecimento do município. Critica o Governador do 

Estado Sr Paulo Hartung que não deu continuidade ao que o anterior deixou 

encaminhado para nosso município, principalmente o trecho do asfalto do Dilô 

Barbosa ao Litorâneo, que foi uma irregularidade ser parada. E agora, o CRE que 

funciona há mais de 22 anos em São Mateus vem querer tirar, isso é muito triste, e 

não podem ficar calado nem deixar acontecer, Nova Venécia é filha de São Mateus. 

Ato contínuo o vereador Sr José Ferreira solicita aparte, comenta que o Governador 

é tão mentiroso que ele disse que o ex-governador deixou dívida, achando que o 

povo é burro, que não sabe que existe a Lei de responsabilidade fiscal, que não 

pode deixar dívidas. Em seguida o Sr Valdemar finaliza lembrando que ainda faltam 

dois anos de sofrimento para acabar o mandato, mas não podem cruzar os braços, 

ressalta que está na hora de ir atrás dos políticos que os mateenses elegeram que 

não são poucos, para reivindicar o que é do município, do povo. 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, fala da situação do CRE, que 

também foi surpreendida, pois não sabia. Comenta sobre quando a Sra. Ivonete era 

superintendente que tratava todo mundo bem com o maior carinho fazendo tudo 

dentro do possível para atender a todos. Fala do Deputado Federal Jorge Silva que 

também é médico filho de São Mateus e tem conhecimento das necessidades do 

município. Fala sobre o Deputado Freitas, o qual defende, porque ele sempre lutou 

pelo município e hoje estava na TV brigando pelo CRE de São Mateus. fala do 
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Deputado Gildevan que foi muito bem votado em São Mateus e assim como 

vereador não é só de um bairro, deputado também não é só de um município não. 

Comenta que a demanda do CRE já é pouca, imagina se ficar sem, vai morrer gente 

na fila esperando. Reforça que a luta tem que ser de todos para não deixar isso 

acontecer, se prontifica a participar e ajudar no que for preciso. Agradece 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 com relação a 

votação que aconteceu na sessão passada sobre o projeto que tirava a 

responsabilidade do município sobre a questão do entulho, diz não ter duvida sobre 

o que está escrito na Lei Orgânica que diz que para mudar a Lei Orgânica tem que 

ter um Quorum Qualificado de dois terços dos membros da Câmara, que são onze e 

dois terços são oito, então tinha que ter no mínimo oito votos e pronto, se não 

conseguiu não foi aprovado, não tem duvidas quanto a isso. Sugere ao Incaper que 

coloque as parcerias porque quem subsidia é o município, o estado, o governo 

federal, inclusive a Petrobras com aquele projeto “peixe na mesa”, acha que deveria 

constar na apresentação os créditos de quem financia os projetos. Comenta sobre o 

CRE, que é um retrocesso, porque sempre lutaram e reivindicaram muito para que 

acabasse com o sofrimento do povo de ter que pegar um ônibus de madrugada para 

fazer um exame simples em Vitória, o que ainda não melhorou, e agora querem tirar 

o que já foi conquistado. Concorda plenamente com a Sra. Ivonete que se a 

secretaria municipal de saúde não defendeu isso, temos que pedi imediatamente a 

substituição dela. Comenta que no ano passado São Mateus passou por uma 

epidemia de dengue com 2. 046 casos, e fez um requerimento nessa Casa 

convocando a secretaria para esclarecer quais os procedimentos para daqui pra 

frente evitar essa questão da dengue, e simplesmente ela não deu a mínima para 

essa Casa, nem se quiser mandou dizer que estava ocupada. Achou uma falta de 

respeito com essa Casa. Acha ela uma péssima gestora e não deveria estar 

cuidando principalmente da saúde. Se coloca à disposição para juntos cobrarem dos 

responsáveis para evitar esse retrocesso. E falando de falta de respeito, comenta 

sobre um requerimento que fez pedindo informações sobre o transporte escolar em 

função das varias denuncias recebidas, e pela Lei Orgânica o prefeito tem que 

prestar contas a câmara dentro de trinta dias, mandando todos os documentos 

relacionados ao transporte, e mais uma vez trata a câmara como um nada, e não 

podem aceitar isso. Pede junto ao procurador para reiterar esse pedido dando um 

prazo de mais dez dias se não vai ao ministério público requerer essa 

documentação. Ressalta que São Mateus corre um grande risco de ficar sem sua 

maior empresa, que é a Petrobras, e ela não gera só empregos e riquezas não, gera 

vários projetos sociais e que não é obrigação, mas ela tem uma responsabilidade 

social. Fez uma estimativa, juntando a renda dos funcionários da Petrobras e 
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terceirizados, uma base de seis milhões de reais por mês, que são injetados na 

economia do município, se vender os campos, as instalações, uma empresa privada 

não tem condições de ter a mesma estrutura que a Petrobras, aí quem vai sofrer é o 

comércio, vai afetar toda a economia, vai ser um impacto violento. Então, temos que 

juntar forças, exigir e cobrar do governador, porque é uma decisão política vender 

para iniciativa privada. Por fim, afirma que o prefeito Amadeu Boroto está fazendo 

campanha eleitoral para o Daniel da água Açaí, acredita que fizeram um acordo, 

porque a água continua salgada e o Daniel continua a distribuir água nos bairros 

dizendo ser o salvador da pátria. Comenta que já tem seis meses desde o inicio da 

perfuração dos poços e nada foi resolvido, agora foi anunciado que vai fazer mais 

seis poços. Acredita que o prefeito está fazendo campanha sim, porque se quisesse 

já teria resolvido o problema de abastecimento de água em São Mateus. 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, defende o Sr prefeito 

Amadeu Boroto, porque todo gestor erra, mas ele foi um bom administrador dessa 

cidade. E sobre a água, lembra que em 2009 tinham pessoas que traziam a água 

barrenta para essa Casa implorando soluções, e o prefeito fez a parte dele furando 

poços no interior. Ele fez muito por essa cidade, então não admite que falem mal do 

prefeito, porque foi o único que trabalhou nessa cidade, e acredita que em 2018 

ainda vai ouvir as pessoas clamando para que o prefeito Amadeu Boroto volte a 

administrar essa cidade em 2020, porque igual a ele não vai ter. Ressalta que da 

mesma forma fala que não volta mais como candidato para dar a oportunidade de 

outra pessoa trabalhar, mas se ninguém fizer nada por sua comunidade, em 2020 

volta para lutar novamente por melhorias para sua comunidade e o município. 

Agradece e se despede. Em seguida o Presidente passou para a ORDEM DO DIA: 

E submeteu em Discussão e Votação: Indicações nºs 248, 249, 250, 251, 252, 253, 

254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 e 264/2016. Sendo Sugerida e 

Aprovada Votação em Bloco. Em VOTAÇÃO: Aprovadas por unanimidade. EM 

DISCUSSÃO: Requerimento nº 027/2016. EM VOTAÇÃO: Aprovado por 

unanimidade. EM DISCUSSÃO: Requerimento nº 028/2016. EM VOTAÇÃO: 

Aprovado, com voto contrário do Sr vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira. EM 

DISCUSSÃO: Requerimento nº 029/2016. EM VOTAÇÃO: Aprovado por 

unanimidade. EM DISCUSSÃO: Requerimento nº 030/2016. EM VOTAÇÃO: 

Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO: Moção nº 018/2016. EM VOTAÇÃO: 

Aprovada por unanimidade. EM DISCUSSÃO: Moção nº 019/2016. EM VOTAÇÃO: 

Aprovada 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 
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presente Ata, que por estar em conformidade será assinada por mim, pelo Sr 

Presidente e demais membros da mesa. 
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