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Ata nº 028/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 05 (cinco) dias do mês de Julho
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 Maestro Sr Joilson Teixeira Alves e acompanhantes. 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 LEGISLATIVO: Leitura do processo protocolizado sob o n° 00894/2016, de
autoria da Vereadora Judite Ribeiro de Oliveira, que encaminha atestado médico,
para justificar ausência na Sessão Ordinária do dia31 de maio do corrente ano.
Leitura do Projeto de Lei nº 017/2016, que “Autoriza o Poder Executivo a Criar
Programa de Bandas Marciais nas escolas da rede pública Municipal do Município
de São Mateus do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências”; autoria do
vereador Gildevaldo Estevão Bispo. DIVERSOS: Leitura do expediente
OFICIO/PJCSM Nº308 /2016, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo,
protocolizado sob o n° 000968/2016, que encaminha em cumprimento ao disposto
no artigo 24,§2º, da Resolução nº. 006/2014 do Colégio de Procuradores de Justiça
do MPES, cópia do ato de promoção de arquivamento exarado por esta 4º
Promotoria de Justiça Cível nos autos Procedimento Preparatório acima
referenciado, para conhecimento. Proposições sujeitas à Discussão e Votação:
Indicações nº 373 e 374/2016 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva,
que: Reitera a indicação de nº 044/2016, que diz respeito ao reparo da
pavimentação asfáltica da Rua Maria Elisa Rios, no Bairro Bonsucesso I (nas
proximidades do Bar do Brandão); e solicita: Calçamento da Rua Santa Terezinha,
situada no Bairro Colina. Indicações nº 375 e 376/2016 de autoria do vereador Sr
Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: Sincronizar os semáforos nas ruas e
avenidas da cidade, visando proporcionar a fluidez do trânsito; Melhoria na estrutura
e instalação de cobertura nos pontos de táxi situados no município, para melhor
atender taxistas e usuários. Indicações nº 377 e 378/2016 de autoria do vereador Sr
Gildevaldo Estevão, que solicita: Limpeza da Rua Ornalino Domingos, situada no
Bairro Ribeirão; Construção de redutor de velocidade e sinalização de trânsito
pertinente na Avenida Dom José Dalvit, no Bairro Santo Antônio (nas imediações da
Drogaria 2 Amigos). Indicações nº 379 e 380/2016 de autoria do vereador Sr
Glesson Borges, que solicita: Regularização fundiária do Bairro Morada do Ribeirão;
Colocação de um poste com luminária no final da Rua 10, no Bairro Morada do
Ribeirão. Indicações nº 381 e 382/2016 de autoria do vereador Sr Isaias Rosa de
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Oliveira, que solicita: Construção de Praça na Comunidade Barra Nova, lado sul;
Construção de área de lazer com playground na Comunidade São Jorge.
Indicações nº 383 e 384/2016 de autoria do vereador Sr José Ferreira, que solicita:
Instalação de 02 (dois) postes com luminárias na Rua Oldemar Faria Santos (Rua
10) no Bairro Guriri, lado sul (nas imediações da residência de nº 1319); Calçamento
da Rua Sebastião Soares, situada no Bairro Bela Vista. Indicações nº 385 e
386/2016 de autoria do vereador Sr Judite Ribeiro de Oliveira, que solicita: Capina e
limpeza das margens das ruas do Bairro Vila Verde; Capina e limpeza das margens
das ruas do Bairro Vila Nova. Indicações nº 387 e 388/2016 de autoria do vereador
Sr Uarlan Fernandes, que solicita: Reparo da pavimentação asfáltica na Rodovia
Othovarino Duarte Santos (nas proximidades da ponte sobre o rio Pedra D’água, no
sentido Guriri/São Mateus); Construção de 2 (dois) redutores de velocidade e
sinalização de trânsito pertinente na Avenida Antonio Costa Leal, que interliga os
Bairros COHAB e Residencial Park Washington. Indicação nº 389/2016 de autoria
dos vereadores Srs Valdemar Moraes e Ailton Caffeu, que solicitam: Reforma da
ponte que interliga as Comunidades Nova Aymorés e Córrego da Areia. Indicações
nº 390 e 391/2016 de autoria do vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, que
solicita: Construção de campo de futebol no Bairro Nova Era; Reforma da praça
situada no Bairro SEAC. Requerimento nº 046/2016 de autoria dos vereadores Srs
Eneias Zanelato Carvalho, Glesson Borges e Isaias Rosa de Oliveira, que solicitam:
Que a Mesa Diretora desta Casa de Leis viabilize a liberação do plenário para visita
da Escola Municipal de Ensino Fundamental Laurindo Samaritano, no dia 13 de julho
do corrente ano, às 09:00 horas (da manhã). Moção nº 033/2016 de autoria do
vereador Sr Gildevaldo Estevão, que solicita: Voto de Congratulação ao Maestro
Joilson Teixeira Alves, pelos 08 anos de regência da Lira Mateense. Moção nº
034/2016 de autoria de todos os Srs vereadores, exceto vereador Sr Gildevaldo
Estevão, que solicitam: Voto de PESAR aos familiares da Profª Angela Maria
Pereira, pelo seu falecimento. DO GRANDE EXPEDIENTE: 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 sua reiteração do pedido de sincronização dos
semáforos, porque a falta de sincronização atrapalha muito o trânsito, comenta que
o secretário se afastou para se candidatar a prefeito, mas se ele não conseguiu
sincronizar uma cidade, imaginem administrar! Fala que em visita ao Bairro litorâneo
ficou triste em ver um terreno da prefeitura cheio de lixo, material que poderia ser
reciclado, entulho na região central do bairro, próximo as escolas. Acha que a
prefeitura deveria dar mais atenção, as escolas estão necessitando de cuidados,
falta água potável, então deixa registrado o resumo de sua visita. Comenta que
apresentou um Projeto de Lei que dá nome a Unidade de Pronto Atendimento que
está sendo construída, fazendo homenagem ao Prof° Berinelo que foi Diretor do
Hospital e dedicou sua vida a saúde. 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 que estão em período eleitoral e tem gente usando a
necessidade das pessoas para ganhar votos, então fala que as pessoas têm que
tirar foto e denunciar. Ato contínuo o vereador Sr Vilmar solicita aparte: fala que o

160

colega deveria falar os nomes para haver fiscalização e punição. Em seguida o
vereador Uarlan agradece ao colega vereador e as pessoas que citaram os nomes.
Fala que todos sabem quem é que é o Amaro, o Cabeção, o Pia, e acha que tem
que chamar os secretários de Obras e do SAAE para dar explicações também
porque eles são responsáveis pelas maquinas e pela água. Comenta que na
semana passado o Diretor do SAAE falou que dia trinta a situação da água estaria
resolvida, mas infelizmente até hoje não recebeu água potável em sua casa e
acredita que ninguém. E o prefeito também confirmou em Rede Nacional e não
aconteceu. Sabe que ocorrem imprevistos, mas já passou da hora de resolver essa
situação, os vereadores já não tem credibilidade pra falar sobre isso. Fala que vai
fazer um pré - requerimento para abrir uma CPI contra o prefeito Amadeu Boroto, e
pede o apoio dos colegas vereadores. Diz que tentou resolver. 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 demais presentes, comenta como o lixo está tomando as
ruas da cidade, no Bairro Morada do Ribeirão está tomando metade da rua, fazendo
vergonha, acha que se a empresa foi contratada ela tem que dar conta do trabalho,
dizem que a maquina está quebrada, mas não interessa de que forma ela vai fazer o
serviço, ele tem que ser feito, é obrigação da RT. Ato contínuo o vereador Sr Vilmar
solicita aparte, fala que ficou ainda mais difícil a empresa atender algum pedido,
depois que o responsável passou a ser Rodrigo, porque ele se acha dono da
empresa. Em seguida o vereador Sr José Ferreira concordou com o colega, e
acrescentou dizendo que esse Rodrigo é um mal educado. Fala sobre a água,
porque está sempre lá onde os poços estão sendo furados, e acredita que até dia
quinze a questão da água estará resolvida. Concorda com o Projeto do colega
Eneias, sobre homenagear o Prof° Berinelo, e não se conforma por ainda não terem
solucionado o assassinato. Em seguida o Presidente passou para a ORDEM DO
DIA: E submeteu em discussão e votação: Indicações nºs 373, 374, 375, 376, 377,
378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390 e 391/2016. Sendo
sugerida e Aprovada votação em Bloco das mesmas. EM VOTAÇÃO: Aprovadas por
unanimidade. EM DISCUSSÃO: Requerimento nº 046/2016. EM VOTAÇÃO:
Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO: Moção nº 033/2016. EM VOTAÇÃO:
Aprovada por unanimidade. EM DISCUSSÃO: Moção nº 034/2016. 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
presente Ata, que por estar em conformidade será assinada por mim, pelo Sr
Presidente e demais membros da mesa.
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