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Ata nº 024/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 14 (quatorze) 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 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. 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 018, 019, 020, 021, 022 e 023/2016. Sendo as mesmas
Aprovadas. PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/
N° 869/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o
n° 000698/2016, que encaminha a essa Colenda Casa de Leis, para conhecimento e
arquivo: Leitura da Lei Municipal nº. 1.564/2016, que “Institui o programa de
vacinação domiciliar a Idosos e as Pessoas com necessidades especiais, no âmbito
do Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo e dá outras providências”;
Leitura da Lei Municipal nº. 1.563/2016, que “Dá ao atual Beco conhecido como 19,
localizado no Bairro Bonsucesso, a denominação de Rua Juversino Neres da
Rocha”; Leitura da Lei Municipal nº. 1.562/2016, que “Dá atual Beco conhecido
como 17, localizado no Bairro Bonsucesso, a denominação de Rua Onidia do Santos
Delcaro”; Leitura da Lei Municipal nº. 1.561/2016, que “Dá atual Beco conhecido
como 16, localizado no Bairro Bonsucesso, a denominação de Rua Derli Muniz”;
Leitura da Lei Municipal nº. 1.560/2016, que “Dá atual Beco conhecido como 15,
localizado no Bairro Bonsucesso, a denominação de Rua Arabela Maria Ferraz
Sacramento”; Leitura da Lei Municipal nº. 1.559/2016, que “Cria a premiação
professor nota 10 para professor do ensino fundamental da rede pública municipal
de São Mateus e dá outras providências”; Leitura da Lei Municipal nº. 1.557/2016,
que “Dispõe sobre a denominação do Centro de Referência de Assistência Social,
localizado no Bairro Guriri de „CRAS Antenor Malverdi Filho”; Leitura da Lei
Municipal nº. 1.565/2016, que “Dá atual Beco conhecido como 18, localizado no
Bairro Bonsucesso, a denominação de Rua José Ferreira da Silva”; Leitura da Lei
Municipal nº. 1.558/2016, que “Altera a Lei Municipal nº. 948, datada de 30 de
dezembro de 2010 para inserir o inciso VIIII no art. 5º, da Nova redação ao artigo 12,
inserir §§4º e 5º no artigo 111, inserir o inciso VIII no artigo 142, suprimir o inciso III
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doa artigo 155, suprimir os artigos 161, 162 e seus §§, seção IV do capitulo IX dá
outras providências” Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1025/2016,
da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 00854/2016,
que encaminha resposta da Indicação n° 453/2015, de autoria do Vereador Isaias
Rosa de Oliveira. Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1.027/2016, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000856/2016,
que encaminha resposta do Requerimento nº 003 /2016, de autoria do Vereador
Eneias Zanelato Carvalho; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N°
1.028/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
00857/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 185/2016, de autoria do
Vereador Aquiles Moreira da Silva, Eneias Zanelato Carvalho, Judite Ribeiro de
Oliveira e Uarlan Fernandes. Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N°
1.029/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
00858/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 183/2016, de autoria do
Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira. Leitura do expediente OF.
PMSM/SCG/PG/CG/ N° 951/2016, da Superintendente de Controle Governamental,
protocolizado sob o n° 00859/2016, que encaminha resposta da Indicação n°
583/2015, de autoria do Vereador José Ferreira. PODER LEGISLATIVO: Leitura do
expediente protocolizado sob o n° 000855/2016, de autoria do Vereador Eneias
Zanelato Carvalho, que requer seja concedido espaço no horário da segunda parte
do Pequeno Expediente desta Sessão Ordinária, a fim de que o Senhor Paulo
Roberto Pereira Dias, Estudante Física da UFES, possa se pronunciar sobre ação
da policia na manifestação dos estudantes ocorrido dia 07 de junho de 2016 no
SAAE. DIVERSOS: Leitura do expediente Oficio/CNSA/HMSM/036/2016, Hospital
Maternidade São Mateus, que encaminha documentação referente as prestação de
contas de 2012, 2013, 2014, e 2015 do Hospital Maternidade de São Mateus –
HMSM. Leitura do expediente Ofício 00290/2016-6, oriundo do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo, protocolizado sob o n° 000861/2016, que encaminha
cópia do Parecer Prévio TC-064/2015, do Parecer da Procuradoria Especial de
Contas – PPJC n° 3312/2015, da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 2704/2015, da
Instrução Contábil Conclusiva – ICC n° 227/2014 e do Relatório Técnico Contábil –
RTC n° 234/2014, prolatados no processo TC-2966/2013, que trata de Prestação de
Contas Anual – Exercício de 2012, da Prefeitura Municipal de São Mateus.
Proposições sujeitas à Discussão e Votação: Indicações nº 315 e 316/2016 de
autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva que solicita: Ampliação e reforma do
prédio da Policlínica Municipal (antiga US – 3), situada no Bairro Boa Vista;
Contratação de 4 (quatro) pedagogos para atender cada escola da rede pública
municipal onde a demanda seja acima de 1300 alunos, sendo 2 para o turno
matutino e 2 para o turno vespertino. Indicações nº 317 e 318/2016 de autoria do
vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que solicita: Elaboração e execução de Plano
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Municipal de Segurança Hídrica; Articular junto aos Governos Estadual e Federal no
sentido de prover recursos para substituição do sistema atual de irrigação pelo
sistema de gotejamento utilizado na agricultura. Indicações nº 319 e 320/2016 de
autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão que solicita: Contratação de Agente
Comunitário de Saúde – ACS para suprir a deficiência de profissional na
comunidade paulista; Aquisição de área de terra na Comunidade Paulista para
construção de unidade de saúde. Indicações nº 321 e 322/2016 de autoria do
vereador Sr Glesson Borges que solicita: Aquisição de terreno na localidade de São
Judas Tadeu – Bosque da Praia, no Bairro Guriri, para construção de campo de
futebol e quadra poliesportiva; Substituição dos postes de madeira remanescentes
nas ruas do Bairro Morada do Ribeirão, por outros de concreto. Indicações nº 323 e
324/2016 de autoria do vereador Sr José Ferreira que solicita: Ampliação e reforma
da unidade de saúde situada no Assentamento 13 de Setembro, na Comunidade
Córrego da Areia; Instalação de posto policial na Comunidade Nova Lima, Distrito de
Itauninhas. Indicações nº 325 e 326/2016 de autoria do vereador Sr Judite Ribeiro
de Oliveira que solicita: Término do calçamento da Rua 3, situada no Bairro Cacique
I; Perfuração de 2 (dois) poços artesianos no Bairro Vila Nova, para atender os
moradores da região, inclusive dos Bairros Vila Verde e Alvorada. Indicações nº
327 e 328/2016 de autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes que solicita: Reparo do
semáforo situado na Rodovia Othovarino Duarte Santos (em frente à MULTIVIX);
Pavimentação da estrada que dá acesso ao Bairro Liberdade (com inicio na Rodovia
Othovarino Duarte Santos, nas imediações da empresa Agrorosa). Indicações nº
329 e 330/2016 de autoria do vereador Sr Valdemar Moraes que solicita: Colocação
de 02 (dois) postes com luminárias na rodovia São Mateus à Boa Esperança, na
altura da Comunidade Nova Vista (nas proximidades do bar do Sr. Antonio Batista);
Colocação de 08 (oito) postes com luminárias na Rua Projetada, situada na
Comunidade Santa Maria (nas proximidades do poço artesiano). Indicações nº 331 e
332/2016 de autoria do vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira que solicita:
Instalação de academia de ginástica ao ar livre no Bairro SEAC, para atender os
moradores, especialmente, os da 3ª idade; Ronda policial nas imediações das
escolas, inclusive UFES/CEUNES, IFES, MULTIVIX, FVC, CEDTEC e MASTER.
Requerimento nº 040/2016 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que
solicita: Forneça relatório sobre as ações adotadas a respeito do deslizamento da
Ladeira do Besouro e da Avenida Cricaré. Moção nº 024/2016 de autoria dos
vereadores Srs Gildevaldo Estevão, Ailton Caffeu, Aquiles Moreira da Silva, Glesson
Borges, José Ferreira, Valdemar Moraes e Vilmar Gonçalves de Oliveira e Eneias
Zanelato Carvalho que solicitam: VOTO DE PESAR aos familiares da Senhora
NILLA ESTEVES GOMES, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 06 de
junho do corrente ano. Moção nº 025/2016 de autoria dos vereadores Srs Isaias
Rosa de Oliveira e Judite Ribeiro de Oliveira que solicitam: VOTO DE
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CONGRATULAÇÃO aos Senhores CARMELITO SOUZA NETO e BELMIRO
PEREIRA SENA, pela contribuição para a fundação da feira livre do Bairro Vila
Nova, bem como aos Senhores CLAUDIO ROBERTO GONÇALVES DE AMORIM e
DAMIÁN SÁNCHEZ SÁNCHEZ, pela importante contribuição ofertada ao município,
por meio da realização de pesquisa sobre a feira livre do Bairro Vila Nova, sendo
indispensável para o enriquecimento da nossa história. Moção nº 026/2016 de
autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes que solicita: VOTO DE
CONGRATULAÇÃO à Senhora MARIA DE FÁTIMA DE JESUS LIMA, pela belíssima
atuação como escritora em nosso município. Ato contínuo o Sr Secretário fez a
leitura dos Projetos a seguir: Em 1° Turno o Projeto de Lei Complementar n°
005/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Tabela II da Lei 343 datada
de 16/12/1994”. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 009/2016, de autoria do Poder
Executivo, que “Estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017”.
DO GRANDE EXPEDIENTE: A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu
a palavra a Sra. Isamara, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores,
convidados de honra e demais presentes, fala sobre a situação da água que esta
salgada em um nível insuportável e acha inadmissível que as autoridades não
resolvem essa situação que já se estende por quase três meses, e com ocorrências
anteriores do mesmo fato. Suplica aos Srs vereadores que fiscalizem as medidas
que dizem estar sendo tomadas para que possam sair dessa situação o mais breve
possível, desde já agradece a atenção e oportunidade. A seguir o Presidente Sr
Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao estudante Paulo Roberto Pereira Dias,
que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e
demais presentes, narra o fato acorrido no dia 07 de julho do corrente ano dentro
das dependências do SAAE, quando alunos se manifestavam contra a água salgada
fornecida pelo mesmo e reivindicavam água potável nas escolas. Fala como os
alunos foram interpelados pela PM de forma brusca, sendo três dos alunos detidos,
e depois liberados após horas, mediante os pais e advogados por terem gravado a
autuação feita a um dos alunos de menor e negro de forma agressiva. Faz leitura de
uma carta de apoio, dos alunos da UMES. Ressalta o quanto ficaram indignados e
repudiam a ação da PM e contam com o apoio da câmara nessa situação. Agradece
a oportunidade 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 o que estão vivendo em relação à água é um reflexo das ações do
homem sobre a natureza, da ganância, porque desmataram para ter pasto, criar boi
e ainda hoje recebe reclamações que tem tubulações com diâmetros gigantesco no
rio e que não deixam a água chegar à cidade por que vão para natureza. Inclusive,
diz que está fazendo uma indicação hoje sugerindo que a prefeitura articule junto ao
governo estadual e federal a mudança do sistema de irrigação porque ainda é um
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sistema arcaico, que mude para um sistema de gotejamento que gasta muito menos
água, acha que são várias as medidas que podem ser tomadas daqui para frente.
Comenta que o gestor público tem que ser cobrado, porque no primeiro mandato do
prefeito Amadeu Boroto ele recebeu mais de cem milhões de Royalties e no
segundo também, então somando os dois mandatos foram duzentos e quarenta e
um milhões de Royalties o que daria para fazer muita coisa, isso fora as outras
receitas, daria pra fazer barragens, mudar o ponto de capitação, ações emergenciais
e ações estruturantes a longo-prazo. Comenta que em relação à fala do estudante
sobre a ação dos policiais, concorda que foi desproporcional porque eram
estudantes, uniformizados, menores que tiveram a coragem que a população não
teve de ir ao SAAE fazer um protesto. Parabeniza os estudantes pela atitude e
aconselha a entrarem com ação na corregedoria para reclamar da autuação dos
policiais. Comenta sobre uma matéria do jornal que fala que Paulo Hartung defende
a venda dos campos de petróleo de São Mateus, acha que tem que marcar uma
reunião com o governador para esclarecer os fatos e convencer que vai ser ruim
para Petrobras colocar nas mãos de uma empresa privada toda a produção de
petróleo aqui do norte que é significativa e gera emprego no comércio, e serviços.
Comenta sobre a audiência publica que aconteceu em Vitória sobre esse assunto,
com bons debates, mas relata que a comissão de petróleo e gás não ficou até o final
e nem os próprios candidatos a gestores do município compareceram para discutir
assuntos referentes ao mesmo. 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 a situação da água que está precária, mas
acredita que só exista uma maneira de resolver essa situação que é sendo feita a
concessão do SAAE, porque não tem mais jeito, o SAAE está sucateado e não tem
mais condições de fazer o que precisa ser feito e nem atender toda a população
como deveria. Lembra da visita feita à cidade de Cachoeiro para conhecer o sistema
de abastecimento de água e tratamento de esgoto, o qual realmente funciona
porque foi privatizado, tem investimento e as taxas são mínimas por causa da
organização. Pede ao colega vereador Uarlan que traga na próxima sessão o
comprovante de água de Cachoeiro que fizeram questão de trazer para demonstrar
como é um serviço organizado, de qualidade e baixo custo, porque em São Mateus
nos bairros de periferia, mais carentes não tem ninguém que pague uma conta de
água menor que oitenta reais. Acha uma injustiça as pessoas pagarem caro por uma
coisa que não tem, porque além de a água estar salobra, ainda falta. Reafirma que
já passou da hora de fazer a concessão do SAAE. Explica que não vão vender o
SAAE, vão passar o serviço para uma empresa privada gerenciar, porque a situação
exige um investimento muito alto e que o município não tem condições de pagar,
então tem que ser feito. Comenta sobre a situação que aconteceu no SAAE com os
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alunos, que concorda com a atitude dos policiais porque os estudantes invadiram o
estabelecimento, manifestação se faz na rua, não dentro dos locais, que seja
público, atrapalhando, inibindo o serviço dos outros. 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 sobre a palavra da Sra. Isamara,
que os vereadores, onde vão escutam reivindicações das comunidades, e fazem as
indicações, requerimentos, mas infelizmente os secretários não atendem os pedidos
de todos e em geral. Fala que todos os vereadores têm eleitores em todas as
comunidades. Comenta sobre um dos secretários que é candidato a prefeito da
cidade, mas se ele não é competente para administrar uma secretaria, será que vai
conseguir gerir uma cidade? Comenta sobre a polêmica manifestação dos
estudantes no SAAE, a qual acompanhou de perto, ligou para Dr. Marcelo, viu o
momento da ocorrência, viu o depoimento e parabeniza os estudantes pela
coragem, fala que uma manifestação é válida em qualquer lugar. Ato contínuo o
vereador Sr Vilmar solicita aparte, comenta que manifestação é válida em frete a
qualquer lugar, mas dentro do comércio ou de qualquer estabelecimento dos outros
não, isso é invasão. O Sr Uarlan explica que a manifestação era válida, porque as
pessoas têm que lutar pelo que é melhor para elas, cada um pensa de uma forma, e
tem mais de sete meses que estão com a água salgada, causando doenças. Acha
que deveriam estar todas as comunidades reivindicando, em frente a prefeitura
também porque o prefeito é responsável, mas a culpa não é só de um ou de outro.
Ato contínuo o vereador Sr José Ferreira solicita aparte, comenta sobre a água
salgada, que foi a ESCELSA e lá tem um bebedouro que estar interditado por causa
da água salgada, assim como no pronto socorro também está, mas acredita que
todos os locais de atendimento ao público é obrigado a fornecer água potável para
seus usuários, já que também ficam em filas esperando atendimento. O Sr Uarlan
comenta que o colega tem todo direito de reivindicar o que é melhor para população.
E reafirma que temos o direito de manifestar se essa for a melhor forma para
reivindicar nossos direitos. Comenta sobre uma postagem na Rede Social, e não
sabe qual secretario falou se foi o municipal ou estadual, que noventa e cinco por
cento das escolas municipais e estaduais têm poços artesianos, mas vai se informar
melhor sobre quem foi, porque quer falar quem foi que falou isso, porque é uma
mentira! Volta a falar sobre a ação dos policiais na manifestação do SAAE, que não
sabe se ouve desacato, ou se a funcionária que se machucou batendo a cabeça na
porta se ela foi empurrada ou escorregou, então não pode julgar, afirma que o
trabalho da policia é segurança. Encerra, reclamando sobre a limpeza dos bairros de
novo, gostaria que o secretário de obras olhasse com mais atenção a situação do
município. Comenta sobre a propaganda dos Containers, falando que o município
está se adequando a Lei Federal, mas não foi aprovado o projeto de adequação
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nessa Casa de Leis. Parabeniza os alunos pelas atitudes, agradece e se despede.
Em seguida o Presidente passou para a ORDEM DO DIA: E submeteu em
DISCUSSÃO: Indicações nºs 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325,
326, 327, 328, 329, 330, 331 e 332/2016. Sendo sugerida e Aprovada Votação em
Bloco das mesmas. EM VOTAÇÃO: Aprovadas por unanimidade. EM DISCUSSÃO:
Requerimento nº 040/2016. EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. EM
DISCUSSÃO: Moção nº 024/2016. Sendo RETIRADA. EM DISCUSSÃO: Moção nº
025/2016. Sendo incluído na autoria o vereador Sr Uarlan Fernandes. EM
VOTAÇÃO: Aprovada por unanimidade. EM DISCUSSÃO: Moção nº 026/2016.
Sendo RETIRADA. EM DISCUSSÃO: Em 1° Turno o Projeto de Lei Complementar
n° 005/2014, de autoria do Poder Executivo. EM VOTAÇÃO: Aprovado com votos
contrários dos vereadores Srs Eneias Zanelato e Uarlan Fernandes. EM
DISCUSSÃO: Em Turno Único o Projeto de Lei n° 009/2016, de autoria do Poder
Executivo. Sendo RETIRADO. Ato contínuo o Sr Presidente convoca Sessão
Extraordinária logo após esta sessão para que seja votado em Segundo Turno o
Projeto a seguir: Em 2° Turno o Projeto de Lei Complementar n° 005/2014, 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.
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