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Ata nº 033/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 23 (vinte e três) dias do mês de
Agosto 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 024, 025, 026, 027, 028 e 029/2016. Sendo todas
Aprovadas. PODER LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Lei nº. 019/2016, que
“Autoriza a Criação do Programa Praça da Família”, de Autoria do Vereador Isaias
Rosa de Oliveira; Leitura do Projeto de Lei nº. 020/2016, que “Dá a atual Rua
Projetada no Bairro São Benedito, a denominação de “Avenida Industrial William
Zanni”, de Autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira e demais vereadores; Leitura
do expediente COMUNICADO n° CM100291; CM100292; CM100293; CM100294;
CM100295; CM100296; CM100297; CM100298; CM100299; CM100300;
CM100301/2016, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, em favor da Prefeitura Municipal de São Mateus no
montante de R$ 52.570,00. Leitura do expediente, protocolizado sob o n°
001137/2016, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes, requerendo seja concedido
espaço no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, a fim de que o Sr.
Ricardo Gomes Angelo, membro da Cooperativa João de Barro de Guriri, possa se
pronunciar. DIVERSOS: Leitura do Oficio da Secretaria Municipal de Cultura,
solicitando que sejam indicados (02) dois representantes, um titular e um suplente
para composição do Conselho Municipal de Cultura. Proposições Sujeitas à
Discussão e Votação: Indicações nº 458 e 459/2016 de autoria do vereador Sr.
Aquiles Moreira da Silva que solicita: Extensão de rede de esgoto na Rua Machado
de Assis, situada no Bairro Colina; Limpeza do leito e margem do valão que corta os
Bairros Morada do Lago e Bonsucesso. Indicações nº 460 e 461/2016 de autoria do
vereador Sr. Eneias Zanelato Carvalho que solicita: Reparo do calçamento na
entrada do Largo do Chafariz, no Bairro Porto; Reparo do buraco situado na Avenida
Central, entre os Bairros Universitário e Ideal. Indicações nº 462 e 463/2016 de
autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão que solicita: Limpeza do bueiro situado na
Rua Fernando Jogaib, no Bairro Boa Vista (nas imediações do antigo Restaurante
Nogueira); Reparo de aproximadamente 100m (cem metros) do calçamento da
Avenida Gileno Santos (no entroncamento das Ruas 6 e 7), no Bairro Bonsucesso.
Indicações nº 464 e 465/2016 de autoria do vereador Sr Glesson Borges que
solicita: Perfuração de poço artesiano no Bairro Morada do Ribeirão; Regularização
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fundiária do Bairro Vila Nova. Indicação nº 466/2016 de autoria do vereador Sr
Isaias Rosa de Oliveira. RETIRADA pelo autor. Indicação nº 467/2016 de autoria do
vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira que solicita: Extensão de rede elétrica e
colocação de postes com luminárias na Rua „F‟, situada na Comunidade Mariricu, no
Bairro Guriri, lado norte (trecho compreendido entre as Ruas 37 e 41). Indicações
nº 468 e 469/2016 de autoria do vereador Sr José Ferreira que solicita: Construção
de Escola Municipal de Ensino Fundamental no Residencial Village, no Bairro
Litorâneo; Reitera a indicação de nº 242/2016, que diz respeito ao manilhamento e
aterro do Córrego Ribeirão, no final da Rua Retiro dos Ananás, interligando os
Bairros Morada do Ribeirão e Jaqueline. Indicações nº 470 e 471/2016 de autoria
do vereador Sr Uarlan Fernandes que solicita: Reforma e elevação do muro em
torno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Tereza, situada no Bairro
Santa Teresa; Perfuração de poço artesiano no Bairro Liberdade. Indicação nº 472
e 473/2016 de autoria do vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira que solicita:
Construção de Salão de Eventos no Bairro Rodocon; Substituição das lâmpadas dos
postes situados no Bairro SEAC, por outras à vapor de sódio. Requerimento nº
050/2016 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que solicita: Que
envie a esta Casa de Leis relação dos Servidores de Cargos Comissionados e DT‟s
da Prefeitura Municipal de São Mateus, contendo nome, cargo e lotação dos
mesmos. Moção nº 036/2016 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão que
solicita: Voto de Congratulação à Empresa Roxão Indústria e Comércio Ltda, pelos
20 anos de fundação no município de São Mateus. Em Primeiro Turno o Projeto de
Lei Complementar nº. 006/2016, de autoria do Poder Executivo, com Emenda,
que “Dispõe sobre a organização do espaço territorial do município de São Mateus,
conforme determina o disposto no Art. 182 da Constituição Federal de 1988 e o Art.
39, 40, 41,42 do Estatuto da Cidade – Lei Federal nº; 10.257 de 2001”; Em Turno
Único o Projeto de Lei nº. 022/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza
abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências”. DO GRANDE
EXPEDIENTE: A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao
Sr Ricardo Gomes Angelo, membro da Cooperativa João de Barro de Guriri, que
após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais
presentes, agradece a oportunidade, comenta sobre a sua presença também na
sessão na semana anterior através do Bruno presidente da cooperativa habitacional
pérola da ilha, e hoje vem como membro da cooperativa habitacional João de Barro
falar sobre a questão do PDM novamente pleitear a aprovação da revisão do PDM
porque o existente não atende as necessidades da população, fala que a
cooperativa tem função de dar oportunidade de adquirir um lote sem pagar o lucro
capitalista, mas esse loteamento que tinha previsão de entrega de dois anos no
máximo três, e que tinha o objetivo de que com o dinheiro arrecadado fosse feito a
infra estrutura, mas por causa do Sr Jorge Ribeiro que era o presidente na época e
os roubou nada foi feito, e o pior, é que o loteamento foi aprovado pela prefeitura, e
tem documento, em uma área de preservação ambiental, então o antigo presidente
tentou registrar em cartório, mas gerou notas de pendência que tem um tempo
determinado para ser cumprido, mas o digníssimo presidente da época não cumpriu,
sendo que toda a equipe recebia para isso, todos tinham salários, benefícios de
ticket para alimentação e transporte. a cooperativa não entregou as notas de
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exigência, uma simples assinatura, documentação e sempre a culpa era da
prefeitura, da burocracia, do IEMA, mas nunca deles. Comenta que se houvesse a
devida fiscalização talvez teria sido evitado tantos transtornos. Ato contínuo o
vereador Sr Uarlan solicita aparte, fala que desde 2007 estão buscando e só em
2011 conseguiram o loteamento, mas lembra que nessa época não tinha a maioria
dos atuais vereadores, fala que para quem é amigo do rei as coisas se resolvem
rápido. Diz que a tribuna também está disponível para o ex-presidente da
cooperativa se defender. O vereador Sr Aquiles solicita aparte, comenta que ficou
muito surpreso por esse loteamento possuir licença do IEMA sendo em uma área de
preservação ambiental. O Sr Rodrigo confirma que tem a licença e está nos autos do
processo, inclusive esclarece que mesmo com autorização e licenças a prefeitura
aprova ou não. Comenta que a prefeitura pediu para que esperassem a aprovação
para tentar ajudar na aprovação do loteamento e entrega das escrituras, então por
isso estão novamente fazendo esse apelo para que seja aprovado o quanto antes.
Deixa claro que não tem medo, e todos estão unidos nessa causa. 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 está muito preocupado com a situação do
município e o povo que lhe elegeu, hoje distribuiu um panfleto com todas as suas
obras, ações, trabalhos e projetos. Esclarece que nada que fez, fez sozinho, foi com
o apoio e aprovação dos colegas vereadores e o prefeito Amadeu que é seu parceiro
no trabalho. Fala do seu orgulho de levar desenvolvimento para área rural, para o
interior. Comenta que o colega vereador Eneias só sabe fazer denuncia, e segurar
projeto para dificultar o andamento do município. Comenta que tinha interesse de se
candidatar, mas quando viu o partido se coligando com esse companheiro, desistiu
de ser candidato para não ter que andar junto do colega vereador Sr Eneias.
Comenta que mesmo não vindo como candidato, quer o bem para o município,
então pede para que as pessoas pensem bem em quem vão votar. Precisam ter
mais cuidado com as decisões tomadas nessa Casa, para o bem do povo. Relata
sobre o seu projeto de aumento da quantidade de vereador nessa Casa, primeiro fez
de 17 e não passou, depois de 15 e não passou, porque os colegas não tiveram
coragem de votar para decidir o futuro do município, agora muitas comunidades
principalmente no interior vão ficar sem representante. Ficou muito triste e
decepcionado. Lembra que passou por dois mandatos nessa Casa quando eram 17
vereadores e agora mais dois mandatos com 11 vereadores, mas acredita que se
reelegeu por misericórdia divina, porque não foi fácil. Agradece e se despede. A
seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sra.
Judite Ribeiro de Oliveira, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores,
convidados de honra e demais presentes, fala sobre os comentários que surgiram
que ela não seria mais candidata, mas colocou sim seu nome mais uma vez para dar
continuidade aos trabalhos e mostrar a força da mulher. Comenta que ficou muito
feliz pela quantidade de mulheres candidatas e vai torcer por mais mulheres nessa
Casa. Se sente honrada de ter participado de vários projetos importantes para o
município, inclusive hoje com a votação do PDM, o qual achou certo ter adiado para
que não acontecessem os mesmos erros e novamente serem revisados. Fala de
outro projeto que é um repasse de dinheiro para UPA, a qual lutou muito para
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acontecer, e precisa desse repasse para conclusão da obra que talvez seja
inaugurada mês que vem. Ressalta a sala de Raio X que terá na UPA. Fala do
exame de mamografia que antes as mulheres teriam que ir até Vitoria para fazer
esse exame e depois de muita luta, agora o exame já esta disponibilizado em São
Mateus. Parabeniza o prefeito pelo apoio em todas as obras solicitadas. 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, fala sobre o colega vereador
Sr Valdemar que foi um grande representante de sua comunidade e que trabalhou
muito, sabe que futuramente a sua comunidade vai sentir falta. Parabeniza as
cooperativas que tiveram iniciativa de participar do projeto do PDM o qual tem
certeza que será aprovado hoje. Comenta que ficou triste porque viu no Jornal a
Tribuna que o Programa Mais Médicos vai encerrar em setembro e quem vai sentir é
a população. Comenta sobre um projeto seu que já foi liberado pelas comissões,
assim como vários outros de outros colegas, e acha que tem que ser colocado em
votação. Acha errado ficar prendendo um projeto liberado, de qualquer parlamentar.
O Sr presidente afirma que colocará os projetos pendentes em votação após as
eleições. E fala aos empresários sobre o PDM, que esse projeto já era para ter sido
aprovado há muito tempo, mas não é através de pressão que é votado projetos
nessa Casa. Sabe da necessidade do município que está parado esperando a
aprovação do projeto, mas tinha que ser estuda assim como foi, agradece a ajuda de
quem se dispôs a participar e contribuir e hoje ele será colocado em votação. 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, fala que na sessão passada se recusou a
votar o projeto por ter a consciência de que um projeto como o PDM de duzentas
paginas precisava ser analisado, e tinha recebido naquele dia, sabe da importância
do projeto, mas tem responsabilidade, então tem que ser votado no tempo certo.
Comenta sobre o seu grande esforço de estudar o projeto e na reunião da sextafeira marcada para tirar duvidas, e ainda têm algumas, mas o resultado foi positivo.
Fala que é um projeto extraordinário e foi muito bom conhecer melhor, inclusive fez
uma Emenda hoje em cima de uma reivindicação que já tinha feita nessa Casa,
porque quando foi feito o PDM dizia que em varias áreas não poderia construir em
lotes menores que 150m, então aquelas pessoas mais humildes que já tinham
construído suas casinhas em meio lote, já não poderia escriturar, financiar ou vender
suas casas. Aí, junto a comissão de obras, fez a alteração com base na Lei federal
na qual o mínimo é 125m e todas as pessoas que tem construção em cima de 125m
terão o prazo de 12 meses para regularização. Conclui que o projeto está liberado e
vai ser votado hoje. Comenta sobre o projeto de municipalização da licença
ambiental que foi aprovado na semana passada e votou contra porque essa
atribuição de licença ambiental passar para uma secretaria ambiental que só tem
dois funcionários, não vai funcionar. E descobriu uma coisa depois sobre a questão
ambiental, e não acha que é coincidência, que o novo loteamento Universitário que
está sendo feito ao lado do Village, os proprietários desmataram a beira do rio e
aterraram o que é crime ambiental, proibido por Lei, porque é a mata ciliar que
protege o rio. E aí a Polícia Ambiental foi lá e embargou a obra. Então pergunta o
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que acham que vai acontecer com a municipalização da licença ambiental. Vão
liberar! Afirma que estão fazendo Leis para beneficiar os poderosos e acha que isso
tem que ser revisto. Fala ao colega vereador Sr Valdemar que não pediu direito de
resposta porque o seu nome não é Eneia, é Eneias. E acha que ele desistiu da
candidatura com medo de disputar com PT. Em seguida o Presidente passou para a
ORDEM DO DIA: E submeteu em DISCUSSÃO e VOTAÇÃO: Indicações nº 458,
459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 469, 470, 471, 472 e 473/2016. Sendo
sugerida e aprovada votação em Bloco das mesmas. EM VOTAÇÃO: aprovadas por
unanimidade. Indicação nº 466/2016, RETIRADA pelo autor. EM DISCUSSÃO:
Requerimento nº 050/2016. EM VOTAÇÃO: REJEITADO, com votos a favor
apenas dos vereadores Srs Eneias Zanelato e Uarlan Fernandes. EM DISCUSSÃO:
Moção nº 036/2016. EM VOTAÇÃO: Aprovada por Unanimidade. Ato contínuo o Sr
Presidente coloca em DISCUSSÃO: Projeto de Lei Complementar nº. 006/2016,
de autoria do Poder Executivo. Sendo Aprovada EMENDA. EM VOTAÇÃO: Em
Primeiro Turno o Projeto de Lei Complementar nº. 006/2016, de autoria do Poder
Executivo com Emenda, que “Dispõe sobre a organização do espaço territorial do
município de São Mateus, conforme determina o disposto no Art. 182 da
Constituição Federal de 1988 e o Art. 39, 40, 41,42 do Estatuto da Cidade – Lei
Federal nº; 10.257 de 2001”. Sendo aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO:
Em Turno Único o Projeto de Lei nº. 022/2016, de autoria do Poder Executivo, que
“Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências”. EM
VOTAÇÃO: Aprovado, com votos contrários dos vereadores Srs Eneias Zanelato e
Uarlan Fernandes. Ato contínuo o Sr Presidente convoca Sessão Extraordinária logo
após esta sessão para que seja votado Em Segundo Turno e Redação Final o
Projeto de Lei Complementar nº. 006/2016, de autoria do Poder Executivo com
Emenda, que “Dispõe sobre a organização do espaço territorial do município de São
Mateus, conforme determina o disposto no Art. 182 da Constituição Federal de 1988
e o Art. 39, 40, 41,42 do Estatuto da Cidade – Lei Federal nº; 10.257 de 2001”. 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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