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Ata nº 019/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 10 (dez) 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 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 10 (dez) 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 (Ausente). Ato contínuo, o Sr
Presidente convidou para tomar assento na cadeira de convidados desta Casa de
Leis: a Senhora Gilcilene Coordenadora de Liderança de Comunidades, o Sr José
Carlos, e o Sr Benedito Virgino Alves. 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: LEITURA DAS ATAS N°s
012, 013, 014, 015, 016 e 017/2016. Aprovadas por unanimidade. PODER
EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 818/2016, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
000633/2016, que encaminha a resposta do Requerimento nº. 011/2016, de
autoria do vereador Isaias Rosa de Oliveira, informando que foi solicitado
providencias quanto ao pedido ora proposta, através de oficio OF/PMSM/SMOIT
nº. 256/2016, enviado á São Gabriel, solicitando viabilidade para tal atendimento.
Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 826/2016, da Superintendente
de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000637/2016, que encaminha
a resposta a Indicação nº. 073/2016, de autoria do vereador Ailton Caffeu,
informando que estaremos enviando equipe ao local para avaliação e
conseqüentemente atendimento, contudo, inserindo na programação dos serviços
cotidianos da secretaria. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
827/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
000638/2016, que encaminha a resposta da Indicação nº. 074/2016, de autoria do
vereador Ailton caffeu, informando que se faz necessário a contratação de
empresa especializada para execução de tais serviços, contudo, considerando o
momento econômico extremamente desfavorável, tendo o município sofrido com
a queda de receita, os investimentos estão sendo planejados de acordo com a
capacidade financeira do município. Sendo assim, estarão fazendo o
levantamento
financeiro
para
atendimento,
Leitura
do
expediente
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OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 828/2016, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000643/2016, que encaminha a resposta
da Indicação nº. 135/2016, de autoria do vereador Glesson Borges, informando
que encaminhou ao Presidente do Tribunal de Justiça o pedido de instalação da
Vara de Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher no Município de São
Mateus. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 835/2016, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
000644/2016, que encaminha a resposta da Indicação nº. 144/2016, de autoria do
vereador Valdemar Moraes, informando que a Empresa Noroeste Construção
Civil ltda, está realizando a reforma da EPM Córrego do Chiado, por meio do
contrato nº. 007/2016, no valor de R$ 40.984,57. PODER LEGISLATIVO: Leitura
do processo protocolizado sob o n° 00709/2016, de autoria do Vereador Vilmar
Gonçalves de Oliveira, que encaminha declaração para justificar ausência na
Sessão Ordinária do dia 03 de maio do corrente ano. Proposições Sujeitas à
Discussão e Votação: Indicações nº 231 e 232/2016 de autoria do vereador Sr
Aquiles Moreira da Silva que solicita: Instalação de luminária no poste situado no
final da Rua São Geraldo, situada no Bairro Aroeira; Substituição do poste de
madeira por outro de concreto, no Beco Derly Muniz (antigo Beco 18) situado na
Rua João Elias Sampaio, no Bairro Bonsucesso II. Indicações nº 233 e 234/2016
de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que solicita: Reforma da
passarela sobre o Córrego da Bica, situada nas proximidades da Travessa
Liberdade; Instalação de alambrado no campo de futebol situado na Comunidade
Coqueiral – Km 28; Indicações nº 235 e 236/2016 de autoria do vereador Sr
Gildevaldo Estevão que solicita: Transformar a Unidade de Saúde ‘Verônica
Favalessa Pestana’, situada no Bairro Vitória, em Pronto Atendimento 24 horas;
Instalação de semáforo no entroncamento das Avenidas Dom José Dalvit e Gileno
Santos, no Bairro Ayrton Senna. Indicações nº 237 e 238/2016 de autoria do
vereador Sr Glesson Borges que solicita: Capina e limpeza das margens das ruas
situadas no Bairro Residencial Park Washington; Calçamento da Rua Raísa
Bastos Magnago, situada no Bairro Guriri (lado norte). Indicações nº 239 e
240/2016 de autoria do vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira que solicita: Aquisição
de bicicletas elétricas para o desenvolvimento das atividades dos Agentes
Comunitários de Saúde. Implantação de Serviço Social nas Escolas da Rede
Pública Municipal de São Mateus. Indicações nº 241 e 242/2016 de autoria do
vereador Sr José Ferreira que solicita: Reforma dos banheiros da EMEF Córrego
do Milanês – Km 28; Manilhamento e aterro do córrego ribeirão, no final da rua
retiro dos ananás, interligando os Bairros Morada do Ribeirão e Jaqueline.
Indicação nº 243/2016 de autoria do vereador Sr Judite Ribeiro de Oliveira que
solicita: Reparo do calçamento da Avenida Brasil, situada no Bairro Vila Nova
(nas imediações do CEIM Dois Esquilos). Indicações nº 244 e 245/2016 de
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autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes que solicita: Pavimentação asfáltica da
estrada de acesso à Comunidade Córrego da Estiva; Recapeamento asfáltico da
Rua 24, situada no bairro COHAB. Indicações nº 246 e 247/2016 de autoria do
vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira que solicita: Realização do Campeonato
Evangélico de Futsal de 20 16; Instalação de semáforo ou construção de redutor
de velocidade na entrada do Bairro Rodocon. Requerimento nº 024/2016 de
autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que solicita: Forneça prestação
de contas dos gastos realizados com a perfuração de poços artesianos para o
abastecimento do SAAE. Requerimento nº 025/2016 de autoria do vereador Sr
José Ferreira que solicita: Pavimentação da Rua Prata, situada no Bairro
Carapina, de acordo com a Lei 1550/2016 – Lei Orçamentária Anual para o
exercício financeiro de 2016. Moção nº 015/2016 de autoria do vereador Sr Ailton
Caffeu que solicita: Voto de Congratulação ao Padre Egidio Melzani, pelos
relevantes serviços prestados no município de São Mateus e, em especial, à
Paróquia Santo Antônio. Moção nº 016/2016 de autoria do vereador Sr Eneias
Zanelato Carvalho que solicita: Voto de Congratulação à Rede TC de
Comunicações, nas pessoas dos Srs. Márcio José de Castro (Diretor Geral) e
Antônio de Castro Pinto Neto (Diretor de Redação), pela recente inauguração da
TVTC. Moção nº 017/2016 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão que
solicita: Voto de Congratulação ao Sr. Benedito Virgino Alves, pela geração de
emprego e renda, e formação de profissionais no município de São Mateus. Em
2° 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. DO
GRANDE EXPEDIENTE: 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; comenta sobre a situação
da água que está um problema sério, os poços não estão dando conta, o teor de
sal está altíssimo na água e cobram soluções todos os dias à prefeitura. Acha que
a solução é barragens e algo tem que ser feito de imediato porque não tem como
usar essa água nem para limpeza. Fala da falta de segurança que é geral no país,
comenta que assistiu uma reportagem na TV, que no Rio de Janeiro esse ano já
foram assassinados 38 policiais e nada é feito. Relata da falta de um
neurocirurgião na região, que é necessário e só quem marca é o estado, as
pessoas morrem antes de serem atendidas. Reclama das esposas de vereadores
que falam mal dos próprios vereadores e ressalta que quem tem telhado de vidro
não joga pedra no telhado do outro. Agradece, pede desculpas se ofendeu e se
despede. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao
Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, que após saudar todos da Mesa Diretora,
Vereadores, convidados de honra e demais presentes, agradece e faz elogio ao
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secretário de obras José Carlos pelo atendimento sempre que solicitado através
da liberação do Sr prefeito Amadeu Boroto e os demais secretários. Comenta
sobre o excesso de Criticas em cima do secretário Sossai pela falda de água,
mas estão passando por uma crise hídrica que não é só em são Mateus. Fala das
barragens e culpa os Deputados representantes de são Mateus na assembléia
legislativa, porque Pinheiros foi contemplado com a barragem, o estado vai fazer,
então porque são Mateus não, que é bem maior. Faz critica novamente aos
representantes de São Mateus no governo, porque as pessoas ainda tem que sair
daqui para ir fazer exames em vitoria, sendo que em são Mateus tem locais que
podem ser melhor equipados para atender essa demanda. Agradece a atenção e
se despede. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao
Vereador Sr Ailton Caffeu, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores,
convidados de honra e demais presentes, comenta sobre a seca que estamos
atravessando e não está fácil, tem lavouras completamente secas, mortas, mais
de 80% da produção perdida, os produtores estão chorando porque perdeu toda a
lavoura e não tem como pagar o banco, então, fala que temos que rezar pela
chuva, porque não tem outro jeito pra resolver, tem que chover. Agradece a
atenção e se despede. Em seguida o Sr Presidente comunica que conversou com
o Deputado Gildevan para que ele marque uma reunião com o Governador para
juntos tratarem das necessidades do interior principalmente as estradas e em
breve será entregue o convite a cinco representantes das comunidades para que
participem. Em seguida o Presidente passou para a ORDEM DO DIA: E
submeteu em discussão e votação: Sendo sugerido, Deferido e Aprovado
Votação em Bloco das mesmas. Indicações nºs 231, 232, 233, 235, 236, 237,
238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 e 247/2016. Em VOTAÇÃO:
Aprovadas por Unanimidade dos presentes. Exceto: Indicação nº 234/2016 de
autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, RETIRADA pelo autor e
Indicações nº 246 e 247/2016 de autoria do vereador Sr Vilmar Gonçalves de
Oliveira, PREJUDICADAS por ausência do autor. Em DISCUSSÃO:
Requerimento nº 024/2016. Em VOTAÇÃO: Aprovado, com voto contrário do
vereador Sr Valdemar Moraes. Em DISCUSSÃO: Requerimento nº 025/2016.
Em VOTAÇÃO: Aprovadas por Unanimidade dos presentes. Requerimento nº
026/2016 de autoria do vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira. Feito verbalmente no
decorrer da Sessão. Forneça relação contendo o nome e onde estão lotados os
Servidores Públicos que percebem Adicional de Insalubridade. Em VOTAÇÃO:
Aprovadas por Unanimidade dos presentes. EM DISCUSSÃO: Em 2° Turno o
Projeto de Emenda a Lei Orgânica Municipal n° 001/2016, de autoria do Poder
Executivo. EM VOTAÇÃO: Sendo contado Votos Favoráveis dos Srs. Ailton
Caffeu, Glesson Borges, Isaias Rosa de Oliveira, José Ferreira, Judite Ribeiro de
Oliveira e Valdemar Moraes. Votos Contrários dos vereadores Srs Eneias
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Zanelato e Uarlan Fernandes. Abstenção do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva
e Ausência do vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira. Sendo Suspensa a
Proclamação da Votação para Análise do Foro pelos Procuradores. 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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