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Ata nº 040/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 04 (quatro) dias do mês de
Outubro 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 Aquiles Moreira da Silva 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°
1.785/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
001368/2016, que encaminha Lei n° 1.574/2016. Leitura da Lei n° 1.574/2016, que
“Altera o Art. 1°, Art. 3°, incisos I, II e Art. 6° da Lei Municipal n° 1386/2014 que
“Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a doar área de terras a AGRALE
S/A, e dá outras providências”. PODER LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Lei n°
011/2016, do Poder Legislativo, que “Estabelece a implantação de patrulha Maria da
Penha no município de São Mateus”, de autoria dos Vereadores Aquiles Moreira da
Silva e Judite Ribeiro de Oliveira. Leitura do Projeto de Lei n° 015/2016, do Poder
Legislativo, que “Dispõe sobre a execução dos serviços de transporte de
passageiros em veículo de aluguel (táxi) no município de São Mateus-ES, e dá
outras providências”, de autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho. Leitura do
Projeto de Lei n° 016/2016, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a disciplinar o
Sistema de Transporte e Passeios Turísticos com veículos adaptados e normais
denominados „Trenzinho Turístico‟, e dá outras providências”, de autoria do
Vereador Aquiles Moreira da Silva. Leitura do Projeto de Lei n° 024/2016, do Poder
Legislativo, que “Dá denominação ao Centro de Vivência situada no bairro de Guriri,
de “Centro de Vivência da Terceira Idade Ailton José Barbosa”, de autoria do
Vereador Isaias Rosa de Oliveira. DIVERSOS: Leitura do expediente Ofício-circular
n° 09/2016 – PRM/SAM/GAB/2° OFÍCIO, da Procuradoria da República no município
de São Mateus/ES, protocolizado sob o n° 001238/2016, que comunica que a partir
do dia 1° de setembro do corrente ano estarão funcionando em nova sede, situada à
Rua Coronel Constantino Cunha, n° 1345, bairro de Fátima, São Mateus, em imóvel
compartilhado com a Procuradoria do Trabalho no município de São Mateus. Leitura
do expediente protocolado sob nº. 001338/2016, que encaminha Prestação de
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Contas do PROCON Municipal no Governo do Prefeito Amadeu Boroto no período
de 01/01/2013 a 30/08/2016. Leitura do CONVITE da Secretaria de Esportes, Lazer
e Juventude de São Mateus, convidando para prestigiar o X Festival de Ginástica
Ritmica, a realizar-se no dia 06/10/2016, às 18:45hs, no Ginásio Municipal Antonio
Houri. Proposições sujeitas à Discussão e Votação: Indicações nº 535 e
536/2016 de autoria do Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva que solicita: Reitera a
indicação de nº 076/2016, que diz respeito ao reparo da ciclovia situada na Avenida
Dom José Dalvit (trecho compreendido entre os Bairros Santo Antonio e Aroeira);
Substituição de poste de madeira (nº A-36) situado na Avenida Fernando Jogaib, no
Bairro Bonsucesso I, por outro de concreto. Indicações nº 537 e 538/2016 de
autoria do Vereador Sr Gildevaldo Estevão que solicita: Aquisição e disponibilização
de ambulância à ESF „Verônica Favalessa Pestana‟, situada no Bairro Vitória;
Substituição do poste de madeira (nº A-6722) por outro de concreto, situado na Rua
08, no Bairro Bonsucesso II (nas imediações da residência nº 26). Indicações nº
539 e 540/2016 de autoria do Vereador Sr Glesson Borges, que solicita:
Regularização fundiária do Bairro Guriri; Abertura da Rua Plínio Boroto, no Bairro
Guriri, lado sul (trecho compreendido entre às Ruas Boa Esperança e Montanha).
Indicações nº 541 e 542/2016 de autoria do Vereador Sr José Ferreira que solicita:
Reitera a indicação de nº 012/2016, que diz respeito ao calçamento da Rua José
Guimarães, situada no Bairro Bela Vista; Calçamento da Rua Cachoeira do Cravo,
situada no Distrito de Nestor Gomes – Km 41. Indicações nº 543 e 544/2016 de
autoria do Vereador Sr Uarlan Fernandes que solicita: Envie a esta Casa projeto de
lei desmembrando o Residencial Village, a fim de ser elevado à condição de bairro;
Capina e limpeza dos canteiros situados nas Ruas do Bairro Boa Vista. Indicações
nº 545 e 546/2016 de autoria do Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, que
solicita: Instalação de duas hastes com lâmpadas a vapor de sódio no poste situado
nas imediações da Igreja São Benedito, no Bairro Rodocon; Realização do
campeonato católico de futsal de 2016. Em Turno Único o Veto n° 002/2016, de
autoria do Poder Executivo, que “Veta o anexo XI do Projeto de Lei Complementar
nº. 006/2016, que apresenta ilustrações acerca das seções transversais para via
local, coletora e arterial”; Em Turno Único o Projeto de Lei nº. 023/2016, de autoria
do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a alteração na Lei Orçamentária Anual LOA nº. 1550, de 23/12/2015, e dá outras providências”. 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 as eleições
parabenizando as pessoas pela escolha do seu prefeito que acredita que fará uma
administração diferente, agradece os votos para a eleita a vereadora Jaciara sua
esposa, a quem apoiou, e confia que vai continuar o seu trabalho legislativo e
fiscalizador. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao
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Vereador Sr Uarlan Fernandes, que após saudar todos da Mesa Diretora,
Vereadores, convidados de honra e demais presentes, fala da política suja, que não
tirou os votos do prefeito eleito e espera um futuro melhor. Agradece os votos que
teve nas eleições que infelizmente não foram suficientes para se reeleger, mas
continuará trabalhando a favor do município e lutando contra as injustiças. 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, fala sobre a política que ficou
triste por sua comunidade não eleger nenhum representante, mas vai continuar
ajudando no que puder, porque vai deixar de ser vereador, mas continua a ser um
cidadão que vai continuar lutando por melhorias para seu município e principalmente
pelos mais carentes e necessitados. 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, agradece os votos de confiança que lhe reelegeram e promete
dar continuidade ao seu trabalho árduo e honesto para o desenvolvimento do
município com o apoio do prefeito porque é à favor do governo e do povo. 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, agradece os votos que teve nas eleições,
e apesar de não reeleito, e do pouco tempo que resta de mandato, vai continuar a
trabalhar pelo município porque ainda é vereador até o final de Dezembro. Agradece
e se despede. A seguir o Presidente solicita ao Vice-Presidente que tome seu
assento para que possa fazer Uso da Tribuna, logo após saudar todos da Mesa
Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, agradece os votos
que teve nas eleições e apesar de não reeleito, vai continuar o seu trabalho no
município da melhor forma possível, porque ainda é vereador, tem projetos para
serem Aprovados e o trabalho sempre continua principalmente em sua comunidade
que ficou sem representante. Agradece e se despede. ORDEM DO DIA: Ato
contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação as Indicações nºs 535,
536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545 e 546/2016. Sendo sugerida e
aprovada Votação em Bloco das mesmas. Em VOTAÇÃO: Aprovadas por
unanimidade. EM DISCUSSÃO: Em Turno Único o Veto n° 002/2016, de autoria do
Poder Executivo. Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO:
Em Turno Único o Projeto de Lei nº. 023/2016, de autoria do Poder Executivo. Em
VOTAÇÃO: Aprovado, com voto contrário dos vereadores Srs Eneias Zanelato
Carvalho e Uarlan Fernandes. 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
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presente Ata, que por estar em conformidade será assinada por mim, pelo Sr
Presidente e demais membros da mesa.
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