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Ata nº 023/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 07 (sete) dias do mês de Junho
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
Uarlan Fernandes para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Ato
contínuo solicitou ao Sr Secretário que efetuasse a chamada dos Srs. Vereadores,
para verificação do Quorum legal, responderam presente 11 (onze) Srs. Vereadores:
Ailton Cafeu, Aquiles Moreira da Silva, Eneias Zanelato Carvalho, Glesson Borges,
Gildevaldo Estevão, Isaias Rosa de Oliveira, José Ferreira, Judite Ribeiro de
Oliveira, Uarlan Fernandes, Valdemar Moraes e Vilmar Gonçalves de Oliveira. A
seguir o Sr Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que procedesse a leitura dos
expedientes enviados a esta Casa de Leis, e informasse qual a Pauta da Ordem do
Dia. Assim sendo, o Sr Secretário, procedeu à leitura que constou do seguinte:
PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 813/2016,
da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 00623/2016,
que encaminha resposta da Indicação n° 126/2016, de autoria do Vereador Ailton
Caffeu. Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 765/2016, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 00629/2016,
que encaminha resposta da Indicação n° 090/2016, de autoria do Vereador Uarlan
Fernandes. Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 927/2016, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000751/2016,
que encaminha resposta da Indicação n° 158/2016, de autoria do Vereador José
Ferreira. Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 926/2016, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 00926/2016,
que encaminha resposta da Indicação n° 200/2016, de autoria do Vereador Eneias
Zanelato Carvalho. Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 923/2016, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 00753/2016,
que encaminha resposta da Indicação n° 180/2016, de autoria do Vereador Uarlan
Fernandes. Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 850/2016, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 00697/2016,
que encaminha resposta da Indicação n° 127/2016, de autoria do Ailton Caffeu.
Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 928/2016, da Superintendente de
Controle Governamental, protocolizado sob o n° 00697/2016, que encaminha
resposta do Requerimento n° 013/2016, de autoria do Gildevaldo Estevão.
DIVERSOS: Leitura do expediente COMUNICADO n° CM019111/2016, do Ministério
da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a
execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no
montante de R$ 1.362.937,69. Leitura do expediente COMUNICADO n°
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CM019110/2016, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, no montante de R$ 496.795,18. Proposições
Sujeitas à Discussão e Votação: Indicações nº 298 e 299/2016 de autoria do Sr
vereador Aquiles Moreira da Silva que solicita: Capina e limpeza das ruas e avenidas
do Bairro Morada do Lago; Instalação de lixeiras com tampa na Avenida Dom José
da Silva Dalvit, no Bairro Bonsucesso. Indicações nº 300 e 301/2016 de autoria do
Sr vereador Eneias Zanelato Carvalho que solicita: Melhoria da sinalização das
ciclovias das Avenidas José Tozze e João XXIII. Instalação de agência do Banco do
Brasil e da Caixa Econômica Federal no Bairro Guriri. Indicações nº 302 e 303/2016
de autoria do Sr vereador Gildevaldo Estevão que solicita: Substituição das
lâmpadas queimadas dos postes de iluminação pública situados na Rua Minas
Gerais, no Bairro Ayrton Senna (nas proximidades da reserva ecológica);
Substituição do poste de madeira (nº 310) situado na Rua Willy Thowart, no Bairro
Boa Vista (atrás do Shopping das Utilidades), por outro de concreto. Indicações nº
304 e 305/2016 de autoria do Sr vereador Glesson Borges que solicita: Instalação de
semáforo no entroncamento da Rodovia Othovarino Duarte Santos com a Avenida
Amocim Leite; Construção de CEIM na localidade de São Judas Tadeu – Bosque da
Praia, no Bairro Guriri. Indicação nº 306/2016 de autoria do Sr vereador Isaias Rosa
de Oliveira que solicita: Que a gravação das sessões ordinárias seja disponibilizada
no site da Câmara Municipal de São Mateus. Indicações nº 307 e 308/2016 de
autoria do Sr vereador José Ferreira que solicita: Extensão de rede elétrica com
instalação de postes com luminárias na Rodovia BR 381, do km 10 até às
imediações da Vaversa; Instalação de luminárias nos postes de iluminação pública
situados no antigo parque de exposições de Nestor Gomes – Km 41. Indicações nº
309 e 310/2016 de autoria do Sr vereador Judite Ribeiro de Oliveira que solicita:
Reparo da pavimentação asfáltica da Avenida Vitória, no entroncamento dos Bairros
Vila Nova e Vila Verde (nas proximidades da Unidade de Saúde); Término do
calçamento da Rua 2, situada no Bairro Cacique I. Indicações nº 311 e 312/2016 de
autoria do Sr vereador Uarlan Fernandes que solicita: Revitalização do campo de
futebol situado na Comunidade Córrego da Estiva, bem como capina e limpeza em
torno do mesmo; Capina e limpeza das ruas do Bairro Liberdade. Indicações nº 313
e 314/2016 de autoria do Sr vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira que solicita:
Reparo da pavimentação asfáltica das ruas do Bairro SEAC; Revitalização do campo
de futebol do Bairro SEAC. Requerimento nº 039/2016 de autoria do Sr vereador
Eneias Zanelato Carvalho que solicita: Forneça cópia do estudo geológico elaborado
para a perfuração dos poços artesianos na Avenida Cricaré (Beira Rio). 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, fala novamente sobre a falta
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de segurança, não sabe ao certo quem é responsável pelo trânsito, dizem que é a
defesa social, a polícia militar, mas sempre está acontecendo problemas no trânsito
de São Mateus, comenta sobre as vagas prioritárias de estacionamento, as quais
estão sempre ocupadas por carros sem identificação. Fala que não é perseguição,
mas está sempre fiscalizando essas situações, acha que tem que existir educação
no trânsito e respeito ao direito do outro. Relata que o idoso tem que fazer a carteira,
porque a Lei diz que idoso tem que ter documento pra apresentar, é feito no
DETRAN. Comenta sobre o colega vereador Sr Valdemar que já tem a cabeça
branca, mas não estaciona em local reservado, ele tem a consciência que não pode,
porque não tem a carteira de idoso, ele respeita a Lei. Parabeniza o colega por isso.
Reclama porque também já viu uma senhora idosa estacionando em vaga de
deficiente, e se aparecesse um deficiente precisando da vaga, acha que o cidadão
tem que ter bom senso e respeito. Aí quando falam de privatização do trânsito
realmente funciona, aí tem respeito, porque tem guardas fiscalizando o tempo todo,
se não o guincho é que funciona. Fala que foi a Escelsa retirar segunda via de suas
contas e a casa estava cheia e o bebedouro estava interditado com placa avisando
por motivo da água salobra, acha que a Escelsa tem a obrigação de oferecer água
potável aos seus usuários, inclusive já fez um requerimento e vai ao PROCON fazer
uma denúncia porque eles são obrigados a colocar pela quantidade de pessoas que
vão ao local e o tempo que esperam, é um direito do consumidor e tem que ser
exigido, em todos os lugares onde circula muitas pessoas. Agradece 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, elogia o Comandante da 1ª Companhia do
13º Batalhão Capitão Ronaldo, estendendo ao Sargento Ailton e toda sua Equipe
pelo brilhante serviço exercido pela companhia em Guriri e bairros vizinhos.
Agradece ao prefeito municipal pelos relevantes serviços prestados ao município
principalmente em nossa região onde foi feita várias obras, com parceria com o
governo Federal e Estadual, todas de interesse da população, e pelo calçamento
que está fazendo em parceria com os vereadores. Comenta que em breve teremos a
reforma do CEIM Paraíso infantil no Bairro Bom sucesso, e a reforma do Posto de
Saúde também. Agradece aos secretários e suas equipes pelo atendimento e
parceria, não tem nada o que reclamar. Lembra aos colegas que todos são
vereadores do município, no entanto moram em bairros diferentes, informa que a
luta pelo povo é constante, atende a população mateense conforme solicitação,
emitindo ofício, indicação, requerimento, sem desrespeitar demais vereadores dessa
Casa, então pede que os demais vereadores façam o mesmo, acredita que se cada
um dos vereadores fizer um pouco em cada região, deixando de lado a politicagem
farão da cidade um exemplar, porque tem vereador que não consegue fiscalizar
suas obras em seus bairros e começam a se preocupar com outros bairros indo até
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ao secretário pedir para que não atenda o vereador que mora em determinado
bairro, fala que em amizade com vários funcionários desse município independente
de política, uma coisa que conquistou independente de ter entrado nessa Casa, e
tem acontecido desde o ano retrasado, às vezes deixa passar, mas lembra que
esses dias foi vítima de politicagem nas Redes Sociais e não sabe o porquê.
Comenta que amizade não se compra, se conquista, a política em um lado bom e
outro ruim, mas jamais vai a algum lugar dizer pra alguém não beneficiar outro
vereador porque ele mora em bairro diferente. Fala que está vereador, mas pode
sair dia 31 de dezembro que vai continuar sendo o mesmo Aquiles, conquistando
amizades dentro de São Mateus. Ato contínuo o vereador Sr Uarlan Fernandes
solicita aparte: fala que todo mundo que está ouvindo fica na curiosidade de saber
quem foi o parlamentar que fez isso, porque tem que dar crédito a quem faz algo por
isso aprovam as solicitações uns dos outros, mesmo sendo de outra comunidade,
fala que se fosse ele falava, mas sabe que o colega não vai fazer isso, mais deveria.
O Sr Aquiles fala que aprendeu com sua vida pública que uma hora a carapuça cai,
não precisa falar o nome. Agradece novamente ao prefeito por atender suas
solicitações de obras. Agradece a atenção e se despede. ORDEM DO DIA: Ato
contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação as Indicações nºs 298,
299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313 e
314/2016. Sendo sugerida e Aprovada Votação em Bloco das mesmas. Em
VOTAÇÃO: Aprovadas por Unanimidade. Em DISCUSSÃO: Requerimento
n°039/2016. Em VOTAÇÃO: REJEITADO, com votos contrários dos Srs vereadores;
Valdemar Moraes, José Ferreira, Ailton Caffeu, Vilmar Gonçalves de Oliveira, Judite
Ribeiro de Oliveira e Gildevaldo Estevão. 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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