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Ata n° 035/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 14 (quatorze) dias do mês de
julho de 2015 (dois mil e quinze), 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 (dez) 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 de honra na
cadeira de convidados desta Casa de Leis: Pastor Sr Antonio Gomes e sua
esposa, e o Bombeiro Major Sartório. 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° 785/2015, da Superintendente
de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001073/2015, que encaminha a
esta Colenda Casa as Leis n°. 1.493/2015, que “Autoriza Abertura de Crédito
Adicional Suplementar e dá outras providências”; n° 1.494/2015, que “Dá a atual
Avenida conhecida como Projetada no Loteamento São Miguel no bairro Aroeira,
no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua
Acacio de Oliveira Campos”; n° 1.495/2015, que “Autoriza Abertura de Crédito
Adicional Suplementar e dá outras providências”; e n° 1.496/2015, que “Dá
denominação à Rua localizada as margens da Rodovia Miguel Curry Carneiro na
Comunidade do Km 34, de Rua Zenilson Cosme”; e Lei Complementar n°
104/2015, que “Institui e aprova o Plano de Educação no município de São Mateus
e dá outras providências”. Leitura da Lei n° 1.493/2015, que “Autoriza Abertura de
Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências”. Leitura da Lei n°
1.494/2015, que “Dá a atual Avenida conhecida como Projetada no Loteamento
São Miguel no bairro Aroeira, no município de São Mateus, Estado do Espírito
Santo, a denominação de Rua Acacio de Oliveira Campos”. Leitura da Lei n°
1.495/2015, que “Autoriza Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras
providências”. Leitura da Lei n° 1.496/2015, que “Dá denominação à Rua
localizada as margens da Rodovia Miguel Curry Carneiro na Comunidade do Km
34, de Rua Zenilson Cosme”. Leitura da Lei Complementar n° 104/2015, que
“Institui e aprova o Plano de Educação no município de São Mateus e dá outras
providências”. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 791/2015, da

234

Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001088/2015,
que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta ao Requerimento n°
038/2015, de autoria da Vereadora Judite Ribeiro de Oliveira, que requer
construção de abrigo no ponto de ônibus situado na Avenida Cricaré, no bairro
Santa Teresa (nas mediações do DER), de acordo com o que determina a
Legislação pertinente, sendo informado que, de acordo com a Viação São Gabriel,
conforme anexo, no referido ponto de ônibus existia o abrigo, porém o mesmo foi
retirado a pedido de morador. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
798/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
001089/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação
n° 257/2015, de autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho, em que requer
realização de ajustes nos cardápios da merenda escolar, de acordo com a
realidade de cada Escola, bem como afixação dos mesmos em local de fácil
acesso aos pais, alunos e a fiscalização, sendo informado que, de acordo com a
Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos em anexo, tal
requerimento
foi
imediatamente
atendido.
Leitura
do
expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 787/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001090/2015, que encaminha a esta
Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação n° 330/2015, de autoria do Vereador
Eneias Zanelato Carvalho, em que requer que os ônibus que transportam
estudantes façam paradas em frente às Escolas do município, sendo informado
que, de acordo com a Viação São Gabriel, conforme anexo os ônibus que fazem o
transporte de alunos no município de São Mateus, já fazem as paradas de
embarque e desembarque, nos horários de entrada e saída, em frente às Escolas
Municipais e Estaduais. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
797/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
001091/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação
n° 251/2015, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes, em que requer
disponibilizar livros de literatura infantil para todos os CEIMs do município, sendo
informado que, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, foram
encaminhados livros relativos ao (Programa Nacional Biblioteca da Escola) –
PNBE, conforme relação de títulos em anexo, no ano de 2014, e que também
foram recebidos livros para as turmas de 02 e 03 do Programa Brasil Carinhoso,
conforme protocolo em anexo, visando assim, a importância do desenvolvimento
do hábito de leitura nos alunos da Educação Infantil e demais modalidades de
Ensino. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 790/2015, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001092/2015,
que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação n° 345/2015, de
autoria do Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira, em que requer viabilizar mais
oferta de horários na linha de ônibus que faz o itinerário SEAC/Vila Verde, bem
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como extensão da referida linha para que os ônibus façam o percurso passando
pelo bairro Nova Era, sendo informado que, de acordo com a Viação São Gabriel,
conforme anexo, os horários das linhas do transporte de passageiro, são
elaborados e determinados conforme demandas, com relação a extensão da linha,
precisa-se de reunião junto a Associação de Moradores dos referidos bairros,
ficando a critério do Vereador requerente. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 805/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001093/2015, que encaminha a esta
Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação n° 059/2015, de autoria do Vereador
Vilmar Gonçalves de Oliveira, em que requer reforma e ampliação do CEIM “Meu
Amiguinho”, situado no bairro SEAC, sendo informado que, de acordo com a
Secretaria Municipal de Educação, conforme despacho em anexo, estão sendo
adotadas medidas para elaboração do Projeto de reforma e ampliação do referido
CEIM. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 799/2015, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001094/2015,
que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação n° 249/2015, de
autoria da Vereadora Judite Ribeiro de Oliveira, em que requer construção de
CEIM Pro infância no bairro Vila Nova, sendo informado que, de acordo com a
Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos em anexo, o município
de São Mateus, informou as necessidades no Plano de Ações Articuladas (PAR),
com isso no ano de 2013, foram aprovadas 3 (três) propostas pelo sistema SIMEC,
no Programa Pro infância, as quais encontram-se em fase de execução. No
entanto, aguarde-se nova abertura do referido Sistema para inclusão de novas
propostas. Ainda neste, informa-se que não há área pública disponível no bairro e
onde funciona o CEIM Dois Esquilos não atende as dimensões mínimas exigidas
(40mx70m). Leitura do expediente OF/PMSM/SELJ N° 140/2015, do Secretário de
Esportes, Lazer e Juventude, protocolizado sob o n° 001097/2015, que encaminha
a esta Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação n° 400/2015, de autoria do
Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira, em que requer construção de quadra de
futebol de areia na área anexa à praça no bairro SEAC, sendo informado que a
Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude estará analisando as possibilidades.
Leitura do expediente OF/PMSM/SELJ N° 141/2015, do Secretário de Esportes,
Lazer e Juventude, protocolizado sob o n° 001098/2015, que encaminha a esta
Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação n° 288/2015, de autoria do Vereador
Vilmar Gonçalves de Oliveira, em que requer instalação de academia de ginástica
ao ar livre no bairro Nova Era, sendo informado que a Secretaria de Esportes,
Lazer e Juventude não possui dotação para atender a indicação. Leitura do
expediente OF/PMSM/SELJ N° 142/2015, do Secretário de Esportes, Lazer e
Juventude, protocolizado sob o n° 001099/2015, que encaminha a esta Colenda
Casa de Leis, resposta a Indicação n° 292/2015, de autoria do Vereador Aquiles
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Moreira da Silva, em que requer construção de vestiário no campo de futebol do
bairro Aroeira, sendo informado que a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude
não possui dotação para atender a indicação. Leitura do expediente
OF/PMSM/SELJ N° 143/2015, do Secretário de Esportes, Lazer e Juventude,
protocolizado sob o n° 001100/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis,
resposta a Indicação n° 314/2015, de autoria do Vereador Gildevaldo Estevão
Bispo, em que requer ativação do Ginásio GRECA para execução de Projetos
Sociais e Esportivos no município, sendo informado que não podem atender a
indicação devido o mesmo não pertencer ao município. Leitura do expediente
OF/PMSM/SELJ N° 144/2015, do Secretário de Esportes, Lazer e Juventude,
protocolizado sob o n° 001101/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis,
resposta a Indicação n° 344/2015, de autoria do Vereador Vilmar Gonçalves de
Oliveira, em que requer construção de vestiário no campo de futebol da
Comunidade Espírito Santo, sendo informado que a Secretaria de Esportes, Lazer
e Juventude não dispõe de dotação. Leitura do expediente OF/PMSM/SELJ N°
145/2015, do Secretário de Esportes, Lazer e Juventude, protocolizado sob o n°
001102/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação
n° 271/2015, de autoria do Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira, em que requer
construção de quadra poliesportiva no bairro RODOCON, sendo informado que a
Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude não dispõe de dotação. Leitura do
expediente OF/PMSM/SELJ N° 146/2015, do Secretário de Esportes, Lazer e
Juventude, protocolizado sob o n° 001103/2015, que encaminha a esta Colenda
Casa de Leis, resposta a Indicação n° 232/2015, de autoria do Vereador Vilmar
Gonçalves de Oliveira, em que requer instalação de academia de ginástica ao ar
livre no bairro SEAC, para atender os moradores, especialmente, os da 3ª idade,
sendo informado que a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude estará
analisando a possibilidade de atender a Indicação. Leitura do expediente
OF/PMSM/SELJ N° 148/2015, do Secretário de Esportes, Lazer e Juventude,
protocolizado sob o n° 001104/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis,
resposta a Indicação n° 199/2015, de autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva,
em que requer reforma do alambrado da quadra poliesportiva da EMEF Marizete
Venâncio do Nascimento, localizada no bairro Aroeira, bem como substituição dos
refletores e as redes das traves, sendo informado que a Secretaria de Esportes,
Lazer e Juventude encaminhou a referida Indicação por se tratar de Escola
Municipal para a Secretaria de Educação. Leitura do expediente OF/PMSM/SELJ
N° 149/2015, do Secretário de Esportes, Lazer e Juventude, protocolizado sob o n°
001105/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação
n° 208/2015, de autoria do Vereador José Ferreira, em que requer construção de
área de lazer no Distrito de Nestor Gomes - Km 41, sendo solicitado que seja
esclarecida qual área de lazer que o vereador se refere na indicação acima citada.

237

Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 812/2015, da Superintendente de
Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001108/2015. De ordem e
determinação do Excelentíssimo Sr Prefeito Municipal, solicita a retirada de pauta e
devolução do Projeto de Lei nº. 026/2015 que “Prorroga Lei Municipal nº.
1.251/2013, para as alterações que se fizerem necessárias e o ordenamento
cronológico dos mesmos. PODER LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Lei n°
041/2015, do Poder Legislativo, que “Da á atual Rua conhecida como 01 no Bairro
Bonsucesso no Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a
denominação de “Rua Eugenio Cadorini” de autoria do Vereador Aquiles Moreira
da Silva. Leitura do Projeto de Lei n° 042/2015, do Poder Legislativo, que “Da á
atual Rua conhecida como 02 no Bairro Bonsucesso no Município de São Mateus,
Estado do Espírito Santo, a denominação de “Rua Argentino José Teixeira” de
autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva. Leitura do Projeto de Lei n°
043/2015, do Poder Legislativo, que “Da á atual Rua conhecida como 03 no Bairro
Bonsucesso no Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a
denominação de “Rua Custódia Netto da Silva”, de autoria do Vereador Aquiles
Moreira da Silva. Leitura do Projeto de Lei n° 044/2015, do Poder Legislativo, que
“Da á atual Rua conhecida como 05 no Bairro Bonsucesso no Município de São
Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de “Rua Lucio da Hora”, de
autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva. Leitura do Projeto de Lei n°
045/2015, do Poder Legislativo, que “Da á atual Rua conhecida como 06 no Bairro
Bonsucesso no Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a
denominação de “Rua Nair Mendonça dos Santos”, de autoria do Vereador Aquiles
Moreira da Silva. Leitura do Projeto de Lei n° 046/2015, do Poder Legislativo, que
“Da á atual Rua conhecida como 08 no Bairro Bonsucesso no Município de São
Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de “Rua Santos Antonio”, de
autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva. Leitura do Projeto de Lei n°
047/2015, do Poder Legislativo, que “Da á atual Rua conhecida como 11 no Bairro
Bonsucesso no Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a
denominação de “Rua Josias da Silva”, de autoria do Vereador Aquiles Moreira da
Silva. Leitura do Projeto de Lei n° 048/2015, do Poder Legislativo, que “Da á atual
Rua conhecida como 12 no Bairro Bonsucesso no Município de São Mateus,
Estado do Espírito Santo, a denominação de “Rua Luiz João Berto”, de autoria do
Vereador Aquiles Moreira da Silva. Leitura do Projeto de Lei n° 051/2015, do
Poder Legislativo, que “Autoriza o Executivo Municipal, por meio do SAAE, a
fornecer serviço de caminhão sugador para esgotamento sanitário de fossas
sépticas de imóveis localizados em logradouros não servidos por sistema de coleta
de esgoto”, de autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho. Proposições
sujeitas à discussão e votação: Indicações nº 442 e 443/2015 de autoria do
vereador Sr Ailton Caffeu que solicita; Criação e implantação de subprefeitura no
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Distrito de Nestor Gomes; Perfuração de poço artesiano na Comunidade Nova
Aymorés – Km 35. Indicações nº 444 e 445/2015 de autoria do vereador Sr
Aquiles Moreira da Silva que solicita; Sinalização de trânsito, com instalação de
placa de advertência de passagem sinalizada de escolares, na Avenida Dom José
Dalvit, no Bairro Aroeira (nas imediações da EMEF Marizete Venâncio do
Nascimento e CEIM Brilho do Saber); Patrolamento da estrada de acesso à
Comunidade Córrego Grande (com início no final do Bairro Aroeira). Indicações nº
446 e 447/2015 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que solicita;
Destinar local para a prática de aeromodelismo; Criação do plano municipal de
barragens. Indicações nº 448 e 449/2015 de autoria do vereador Sr Gildevaldo
Estevão que solicita; Calçamento da Avenida Fernando Jogaib, situada no bairro
Airton Senna; Iluminação da Rodovia BR 101 (trecho compreendido entre a ponte
sobre o Rio Cricaré e o trevo situado no bairro Litorâneo). Indicações nº 450 e
451/2015 de autoria do vereador Sr Glesson Borges que solicita; Construção de
calçada cidadã e instalação de cobertura no ponto de táxi situado em frente à
rodoviária; Calçamento da Rua Hermes Isidoro, situada no bairro Pedra D‟água
(estrada de acesso ao Nativo de Barra Nova). Indicações nº 452 e 453/2015 de
autoria do vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira que solicita; Criação e implantação
de subprefeitura no bairro Guriri; Construção do muro na Unidade de Estratégia de
Saúde da Família (UESF) „Américo Nico‟, situada no Bairro Guriri. Indicações nº
454 e 455/2015 de autoria do vereador Sr José Ferreira que solicita; Calçamento
da Rua Aristeu Gonçalves do Carmo, situada no Bairro Bela Vista; Calçamento da
Rua Manoel Mercedes, situada no Bairro Bela Vista. Indicação nº 456 e 457/2015
de autoria da vereadora Sr Judite Ribeiro de Oliveira que solicita; Construção de
quadra poliesportiva coberta no Bairro Vila Verde; sendo retirada pela autora a
indicação 457/2015. Indicações nº 458 e 459/2015 de autoria do vereador Sr
Uarlan Fernandes que solicita; Estender o serviço de coleta de lixo às demais ruas
do bairro Liberdade; Patrolamento das ruas do bairro Guriri. Indicações nº 460 e
461/2015 de autoria do vereador Sr Valdemar Moraes que solicita; Instalação de
microfone em todas as mesas destinadas ao uso dos vereadores no plenário desta
Casa de Leis; Calçamento do pátio da Unidade de Saúde da Comunidade Santa
Maria, Distrito de Itauninhas. Indicações nº 462 e 463/2015 de autoria do vereador
Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira que solicita; Abertura de rua interligando os Bairros
Morada do Ribeirão e SEAC; Construção de salão de eventos no Bairro Rodocon.
Requerimento nº 046/2015 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho,
que solicita; Reforma e manutenção da Praça Mesquita Neto, de acordo com os
recursos disponíveis na Lei n° 1.428/2015 – que “Estima a receita e fixa a despesa
do município de São Mateus para o exercício financeiro de 2015”. Moção nº
018/2015 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão, que solicita; Voto de
congratulação ao pastor Antonio Gomes, pelos 35 anos de ministério pastoral na 1ª
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igreja evangélica assembléia de deus em São Mateus. Moção nº 019/2015 de
autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes que solicita; Voto de congratulação ao
Corpo de Bombeiro Militar de São Mateus, em virtude da comemoração do „dia
Nacional do Bombeiro‟, ocorrido no dia 02/07/2015. Ato contínuo o Sr Secretário
fez leitura do Projeto a seguir: Em Turno Único o Projeto de Lei n° 022/2015, de
autoria do Poder Executivo, que “Estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o
Exercício de 2016”. Ato contínuo o Sr secretario solicita ao Sr Presidente
Gildevaldo Estevão Bispo, que o Sr Vereador José Ferreira infra firmado no uso de
suas atribuições legais, requer que, após audição e aprovação do Plenário, que o
Exmº Sr Prefeito Municipal de São Mateus, dê a seguinte providência:
Requerimento n° 047/2015 Que interceda à empresa RT empreendimentos e
serviços Ltda. No sentido de fornecer os boletins de medição, referente ao período
compreendido entre o inicio do contrato até a presente data, bem como envie a
esta casa de leis folha de pagamento dos funcionários, referente ao mesmo
período. DO GRANDE EXPEDIENTE: 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, parabeniza o
vereador Sr Uarlan Fernandes pela Moção prestada ao Corpo de Bombeiro, os
quais merecem pelos serviços prestados a sociedade. Faz crítica ao IML porque
ontem houve um acidente nos quilômetros às sete horas e quarenta minutos, os
bombeiros chegaram em seguida, mas foi dito que o IML viria atender casos de
acidente com falecimento para agilizar e amenizar o sofrimento de familiares, mas
já eram dez horas e o corpo ainda estava de um lado, a perna para o outro no meio
da estrada no mato, diz que acha uma falta de respeito com a família. Pergunta o
que os Deputados estão fazendo que não realizam projetos, prometem que as
coisas vão acontecer e não acontecem. Faz crítica também ao Secretário
Lorenzoni porque foram feitos quatro pedidos para que ele comparecesse a
câmara pra nos dar esclarecimentos em relação à LDO que tem que ser votada
hoje, e ele não veio, acha uma falta de respeito com os Sr vereadores e essas
atitudes acabam com a boa convivência com o governo Amadeu Boroto. Faz
cobrança ao secretário Nilis pela falta de sinalização, porque o povo está cobrando.
Ato contínuo o vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira solicita aparte, reitera que
já faz dois meses que solicitou a mudança do sinal na entrada do Vila Nova porque
a qualquer momento pode acontecer um acidente gravíssimo naquele local. Ato
contínuo o vereador Sr José Ferreira, fala que quer trabalhar em parceria, mas não
são atendidos infelizmente, reforça que precisam ter mais responsabilidade com o
próprio trabalho. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra
ao Vereador Sr Glesson Borges, que após saudar todos da Mesa Diretora,
Vereadores, convidados de honra e demais presentes, faz homenagem ao Pastor
Antônio Gomes com discurso. ORDEM DO DIA: Ato contínuo o Sr Presidente

240

colocou em discussão e votação as Indicações nºs 442, 443, 444, 445, 446, 447,
448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463/2015
sendo todas aprovadas por unanimidade. Sendo retirada a Indicação 457/2015
pela autora. Em discussão e votação: Requerimento n° 046/2015, sendo aprovado
por unanimidade. Em discussão e votação: Requerimento n° 047/2015, sendo
aprovado por unanimidade. Em discussão e votação: Moção n° 018/2015 de
autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão, que solicita; Voto de congratulação ao
pastor Antonio Gomes, pelos 35 anos de ministério pastoral na 1ª igreja evangélica
assembléia de deus em São Mateus. Sendo aprovado por unanimidade. Em
discussão e votação: Moção nº 019/2015 de autoria do vereador Sr Uarlan
Fernandes que solicita; Voto de congratulação ao Corpo de Bombeiro Militar de
São Mateus, em virtude da comemoração do „dia Nacional do Bombeiro‟, ocorrido
no dia 02/07/2015. Sendo aprovado por unanimidade. Em discussão: Em Turno
Único o Projeto de Lei n° 022/2015, de autoria do Poder Executivo, que
“Estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2016”. Em votação:
aprovado com voto contrário do vereador Sr Uarlan Fernandes, que justificou seu
voto contrário falando que o secretário foi convocado a vir a essa Casa de Leis não
foi uma, nem duas vezes, foram quatro vezes e não compareceu, então se o
secretário não vem dar satisfações, explicações aos vereadores sobre a LDO, sabe
que é importante a aprovação da LDO, e em relação ao recesso não ver problema
algum em ficar sem recesso porque na verdade continuam trabalhando mesmo,
reforça que seu voto é contra por causa da falta de consideração e respeito do
secretário, porque são parceiros para beneficiar o município, mas precisam de
informações sobre o que vai ser votado, relata que outros secretários quando
solicitados sempre comparecem, menos o Sr Lorenzoni. 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.

GILDEVALDO ESTEVÃO BISPO
Presidente

AQUILES MOREIRA DA SILVA
1º Secretário

UARLAN FERNANDES
Vice-Presidente

GLESSON BORGES
2º Secretário

