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Ata nº 048/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês
de Novembro 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. O Sr
Presidente solicita um minuto de silêncio em PESAR à tragédia ocorrida neste
respectivo dia, na queda do avião que transportava toda a Equipe do Time Brasileiro
Chapecoense. 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 o seguinte: PODER EXECUTIVO: Leitura do processo OF.
PMSM/SCG/PG/CG/ N° 2.117/2016, do Prefeito Amadeu Boroto, protocolizado sob o
n° 0001567/2016, que solicita a retirada de Pauta e Devolução do Projeto de Lei
Complementar nº. 010/2016, que “Revoga o § 13º do artigo 109, da Lei Municipal nº.
237, datada de 02 de setembro de 1992 e estipular regra de transição”, para as
alterações que se fizerem necessárias. Leitura do processo OF.
PMSM/SCG/PG/CG/ N° 2.174/2016, do Prefeito Amadeu Boroto, protocolizado sob o
n° 0001582/2016, que encaminha a essa Casa de Leis, para proceder á discussão e
votação os Projetos de Leis: Leitura do Projeto de Lei nº. 031/2016, que “Altera o
artigo 1º da Lei Municipal 1.460/2015, a qual dispõe sobre contratação de pessoal
para o projeto sentinela – CREAS – Centro Referência Especializada em Assistência
Social e dá outras providências”; Leitura do Projeto de Lei nº. 032/2016, que “Altera
o artigo 1º da Lei Municipal 1.178/2015, que autoriza a contratação temporária para
execução dos programas e projetos da rede do sistema único da assistência social –
SUAS, desde município e dá outras providências”; PODER LEGISLATIVO: Leitura
do processo protocolizado sob o n° 001577/2016, de autoria do Vereador Glesson
Borges, que encaminha atestado para justificar sua ausência na Sessão Ordinária
do dia 22 de novembro do corrente ano. Leitura do processo protocolizado sob o n°
001587/2016, de autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho, que encaminha
atestado para justificar sua ausência na Sessão Ordinária do dia 22 de novembro do
corrente ano. Leitura do Projeto de Resolução nº. 001/2016 que “Revoga as
Resoluções nº 001/2015, datada de 11 de fevereiro de 2015 e resolução n°
002/2015, datada de 25 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre as verbas
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indenizatórias do exercício parlamentar e dá outras providências”. Autoria: Mesa
Diretora. DIVERSOS: Leitura do Convite da Presidente Junta Eleitoral da 21ª Zona
do Estado do Espírito Santo – São Mateus-ES, Aline Moreira Souza Tinôco, para
participar da sessão de diplomação dos candidatos eleitos e 1º suplentes, das
eleições municipais de 02/10/2016, no Salão do Jurí, do Fórum Desembargador
Jones Santos Neves, em São Mateus – ES, a realizar-se no dia 16/12/2016, ás
09:30hs. Proposições Sujeitas à Discussão e Votação: Indicação nº 601/2016 de
autoria do vereador Sr Ailton Caffeu que solicita: Cascalhamento das ladeiras
situadas na estrada de acesso ao Assentamento Córrego da Palmeira. Indicações
nº 602 e 603/2016 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva que solicita:
Sinalização com pintura de faixas de pedestres e dos redutores de velocidade
situados nas Avenidas José Tozze e João XXIII; Reparo da pavimentação asfáltica
na Avenida Antonio Lougon Moulim, no Bairro Ayrton Senna (nas proximidades da
loja de material de construção „Mãos à Obra‟). Indicações nº 604 e 605/2016 de
autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que solicita: Nivelamento do
calçamento na lateral da rodovia BR 101, no trecho compreendido entre às
proximidades da MJ Tratores até à descida da ladeira de acesso à rodovia BR 381,
no Bairro Santa Teresa; Limpeza dos bueiros e redes de drenagem pluvial nas ruas
e avenidas da cidade, para evitar alagamento no período chuvoso. Indicação nº
606/2016 de autoria do vereador Sr Glesson Borges que solicita: Calçamento da
Rua Otávio Boroto, lado sul, no Bairro Guriri. Indicação nº 607/2016 de autoria do
vereador Sr José Ferreira que solicita: Reitera a indicação de nº 258/2016, que diz
respeito à pavimentação asfáltica da estrada de acesso à empresa Oxford, situada
no Bairro Rodocon, até o local onde será construída a fábrica do Café Duarte.
Indicação nº 608/2016 de autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes que solicita:
Reitera a indicação de nº 015-2016, que diz respeito à limpeza do valão situado na
Avenida Antônio Costa Leal, que interliga os Bairros Residencial Park Washington e
COHAB. Requerimento nº 064/2016 de autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes
que solicita: Esclareça por que foi suspensa a linha de ônibus que faz o itinerário –
Santo Antonio/Aviação via Bairro Boa Vista. Requerimento nº 065/2016 de autoria
do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que solicita: Que o PROCON forneça
prestação de contas dos gastos realizados com publicidade e propaganda, referente
ao período de janeiro a novembro de 2016, bem como balancete da receita e das
despesas referente ao mesmo período. Em Primeiro Turno o Projeto de Lei
Complementar nº 013/2016, que “Revoga as Leis Complementares 112/2015 e
113/2015 e suas Alterações”, autoria do Poder Executivo. Em Turno Único o Projeto
de Lei nº. 025/2016, que “Altera os artigos 1º e 4º da Lei Municipal 1.334, datada em
10 de março de 2014 autoriza o executivo municipal a permuta área de terra da
municipalidade e dá outras providências; autoria do Poder Executivo. RETIRADO de
Pauta para próxima Sessão. Em Turno Único o Projeto de Lei nº. 027/2016, que
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“Autoriza o executivo Municipal a Permuta Área de Terra da Municipalidade e Dá
outras providências”. RETIRADO de Pauta para próxima Sessão. Em Turno Único o
Projeto de Lei nº. 028/2016, que “Cria Pólo Gastronômico em Guriri”, autoria do
Poder Executivo. DO GRANDE EXPEDIENTE: A seguir o Presidente Sr Gildevaldo
Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira, que após
saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais
presentes, fala sobre os insultos sem medida nas redes social aos vereadores
devido a uma Resolução de 2011, a qual foi Promulgada pela Mesa Diretora atual.
Comenta que o estranho sobre essa Resolução assinada é que foi proposto por
essa Câmara o aumento de Vereadores de onze para dezessete, para o próximo
pleito, mas alguns vereadores não aceitaram naquela época, inclusive ele próprio,
mas a pedido dos colegas Vereadores Sr Zé Brasil e a Sra. Judite assinou para
ajudar passar o Projeto, porque a população aumentou, então precisava. Mas
mesmo assim o Projeto não teve votos suficientes e nem foi para Pauta. Fala que é
um direito do vereador aumentar ou não o número de vereadores, até para
dezenove, devido ao número de moradores, e isso não onera a câmara em nenhum
centavo. Fala que o que lhe deixou indignado sobre os xingamentos nas redes
sociais, é o porquê? uma resolução de 2011 foi promulgada após as eleições, essa é
a pergunta do povo, acha que faltou uma explicação ao público antes de assinar.
Fala que é prerrogativa da Mesa votar, mas acha que os próximos vereadores
eleitos que deveriam fazer isso, apesar dessa resolução ser válido apenas para as
próximas eleições em 2021, mas a população não sabe, e essa noticia se alastrou a
ponto de na ultima sessão sofrerem um ataque ridículo, onde pessoas sem nenhum
entendimento sobre o assunto ofenderam, fizeram bagunça, chamaram o presidente
de golpista, falaram o que quiseram e depois simplesmente foram embora. Diz que
não concorda com invasão, com ocupação porque existem maneiras democráticas.
Fala que a UMES é representa os estudantes, mas nenhum quis se candidatar a
vereador ou prefeito, o mundo é movido por política, quando as pessoas gostam de
política, de fazer barulho, se candidatam a vereador, ou prefeito, ou deputado. Então
deixa claro que não concorda com o que aconteceu, e solicita um projeto de
resolução revogando essa medida para que a nova câmara tome essa decisão. Ato
contínuo o vereador Sr Uarlan solicita aparte, e fala que também concorda com o
colega, porque os vereadores não podem ficar levando nomes por causa de dois. O
Senhor Isaias pede apoio aos colegas para que essa resolução seja feita, afirma que
não está criticando ninguém, mas tem o direito de discordar. Agradece e se
despede. Em seguida o Presidente passou para a ORDEM DO DIA: E submeteu em
discussão e votação as Indicações nºs 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607 e
608/2016. Sendo sugerida e Aprovada Votação em Bloco das mesmas. Em
VOTAÇÃO: Aprovadas por Unanimidade. Em DISCUSSÃO: Requerimento nº
064/2016. Em VOTAÇÃO: Aprovado, com Voto contrário do Sr Vereador Vilmar
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Gonçalves de Oliveira. Em DISCUSSÃO: Requerimento nº 065/2016. Em
VOTAÇÃO: Aprovado, com os Votos contrários dos Srs Vereadores Vilmar
Gonçalves de Oliveira e Valdemar Moraes. Em DISCUSSÃO: Em Primeiro Turno o
Projeto de Lei Complementar nº 013/2016. Em VOTAÇÃO: Aprovado, com Voto
contrário do Sr Vereador Isaias Rosa de Oliveira e Abstenção do Sr Vereador Eneias
Zanelato Carvalho. Em DISCUSSÃO: Em Turno Único o Projeto de Lei nº.
028/2016. Em VOTAÇÃO: Aprovado por Unanimidade. Ato contínuo o Sr secretário
solicita ao Sr Presidente Gildevaldo Estevão Bispo, que os Sr Vereadores infra
firmados no uso de suas atribuições legais, substanciados no que perpetua o Artigo
158° inciso IV Artigo 160 do regimento interno dessa Casa de Leis Legislativa,
requerem que seja incluído na Ordem do dia, de imediato, o seguinte: Projeto de
Resolução nº. 001/2016 que “Revoga as Resoluções nº 001/2015, datada de 11 de
fevereiro de 2015 e resolução n° 002/2015, datada de 25 de fevereiro de 2015, que
dispõe sobre as verbas indenizatórias do exercício parlamentar e dá outras
providências”. Autoria: Mesa Diretora. Afim que o mesmo seja votado. Sendo o
pedido deferido. A seguir, o Sr Presidente suspendeu a sessão por tempo
indeterminado para que as Comissões emitissem parecer ao respectivo Projeto. A
seguir o Sr Presidente reiniciou a sessão e determinou a verificação do Quorum
Legal, sendo verificada a presença de todos os Srs Vereadores. Ato contínuo o Sr
Presidente colocou em DISCUSSÃO e VOTAÇÃO: Projeto de Resolução nº.
001/2016 que “Revoga as Resoluções nº 001/2015, datada de 11 de fevereiro de
2015 e resolução n° 002/2015, datada de 25 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre
as verbas indenizatórias do exercício parlamentar e dá outras providências”. Sendo
Aprovado, com a Abstenção do Sr Vereador José Ferreira. Ato contínuo o Sr
secretario solicita ao Sr Presidente Gildevaldo Estevão Bispo, que o Srs Vereadores
infra firmados no uso de suas prerrogativas regimentais, vêem à presença de Vossa
Excelência para requererem que seja aludido o Projeto de Lei Complementar
dispensado das formalidades regimentais, isto é, o Interstício, para a realização de
uma Sessão Extraordinária a fim de que seja votado em Segundo Turno o
Projeto de Lei Complementar nº 013/2016. Sendo deferido. Ato contínuo o Sr
Presidente convoca Sessão Extraordinária logo após esta sessão para que sejam
votados em Segundo Turno o Projeto de Lei Complementar nº 013/2016 que
“Revoga as Leis Complementares 112/2015 e 113/2015 e suas Alterações”, autoria
do Poder Executivo. AVISOS: Reunião amanhã dia 30/11/2016 às 13:00hs no
Ministério Publico Federal referente ao Hospital e Maternidade, e na terça-feira dia
06/12/2016 às 10:00hs no Ministério Publico Estadual para Ratificar e comprovar a
aprovação da revogação do projeto de resolução e a apresentação das sugestões
sobre a nova estrutura da Câmara. 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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