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Ata nº 044/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 22 (quinze) dias do mês de
setembro 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 Eneias Zanelato Carvalho 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 09(nove) 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 (ausente), Uarlan Fernandes (ausente), Valdemar Moraes e
Vilmar Gonçalves de Oliveira. Ato contínuo, o Sr Presidente convidou para tomar
assento na cadeira de convidados desta Casa de Leis: as jogadoras de Futsal: Julia
e Salysia, e a Sra. Diretora Roseli dos Santos Celestino. 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° 1.190/2015, da Superintendência
de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001418/2015, que encaminha a
esta Casa de Legislativa resposta a Indicação n° 512/2015, de autoria do Vereador
José Ferreira, que requer: Instalação de Faixa Refletiva nos Containers Utilizados no
Recolhimento de Entulhos no Município, sendo informado que a Secretaria Municipal
de Educação será atendida a instalação acima citada. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 1.193/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001444/2015, que encaminha a esta Casa
de Legislativa resposta a Indicação n° 489/2015, de autoria do Vereador Glesson
Borges, que requer: Construção de Ceim na Localidade de São Judas Tadeu,
Bosque da Praia, sendo informado que a Secretaria Municipal de Educação que a
mesma buscou informações junto á unidade de saúde no Bosque da Praia sobre o
número de criança residentes na localidade constatou um numero pequeno para a
construção de Ceim, portanto avaliaremos nos anos vindouros, haja vista pequena
quantidade de criança e moradores da região. Proposições sujeitas à discussão e
votação: Indicações nº 593 e 594/2015 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira
da Silva que solicita: Reparo do calçamento da Avenida Gileno Santos, no Bairro
Bonsucesso II (nas proximidades da igreja Assembléia de Deus e da Padaria Pão
Sucesso); Término do calçamento da Rua Nossa Senhora Aparecida, situada no
Bairro São Pedro. Indicações nº 595 e 596/2015 de autoria do vereador Sr Eneias
Zanelato Carvalho que solicita: Priorize o calçamento das ruas do município onde
estão localizadas as igrejas e escolas; Substituição do transformador situado na
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Avenida Edival Pedro Barcelos, localizada na Comunidade Mariricu. Indicações nº
597 e 598/2015 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão que solicita:
Construção de redutor de velocidade e sinalização de trânsito pertinente na Rodovia
BR 381, na altura do Km 23 (nas imediações da Congregação da Igreja Assembléia
de Deus); Reparo do calçamento na Avenida Antonio Lougon Moulim, no Bairro
Bonsucesso III (trecho compreendido entre a Avenida Dom José Dalvit e o Conjunto
Residencial Parque das Brisas). Indicações nº 599 e 600/2015 de autoria do
vereador Sr Glesson Borges que solicita: Construção de calçada cidadã na Avenida
João XXIII, lado esquerdo (trecho compreendido entre o Pronto Atendimento e a 1ª
Igreja Evangélica Assembléia de Deus); Substituição de 03 postes de madeira
situados na Rua Nery Frontino, no Bairro Ribeirão, por outros de concreto.
Indicações nº 601 e 602/2015 de autoria do vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira que
solicita: Calçamento da Rua Oldemar Farias Santos (Rua 10), situada no Bairro
Guriri, lado sul, 1ª quadra; Calçamento da Rua Professor Amaro Nascimento
Mendes (Rua 7), situada no Bairro Guriri, lado norte, 1ª quadra. Indicações nº 603 e
604/2015 de autoria do vereador Sr José Ferreira que solicita: Pavimentação da
estrada de acesso à localidade do Aguirre, Distrito de Nestor Gomes. Regularização
da iluminação pública da Rodovia São Mateus à Nova Venécia, no Bairro Santa
Tereza (trecho compreendido entre a lateral da Rodovia BR 101 até a ponte sobre o
Córrego Bamburral). Indicações nº 605, 606, 607 e 608/2015 de autoria dos
vereadores: Sra. Judite Ribeiro de Oliveira e Sr Uarlan Fernandes, sendo
prejudicadas pela ausência dos mesmos. Indicações nº 609 e 610/2015 de autoria
do vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira que solicita: Ronda policial nas
imediações das Escolas, inclusive UFES/CEUNES, IFES, Multivix, FVC, CEDTEC e
Master; Sinalização com pintura de faixa de pedestre na Rua São Benedito, situada
no Bairro Rodocon. Requerimento nº 058/2015 de autoria do vereador Sr Eneias
Zanelato Carvalho que solicita: Implantação do Programa de Educação para o
Trânsito (com destaque para o respeito à faixa de pedestre), de acordo com os
recursos disponíveis na Lei nº 1428/2015 – que “Estima a receita e fixa a despesa
do município de São Mateus para o exercício de 2015”. Moção nº 033/2015 de
autoria do vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira que solicita: Voto de Congratulação a
Sra. Roseli dos Santos Celestino, Diretora da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Guriri, pelos relevantes serviços prestados no município de São
Mateus, na área educacional. DO GRANDE EXPEDIENTE: A seguir o Presidente Sr
Gildevaldo Estevão concedeu a palavra a July e a Salysia, que após saudar todos da
Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, agradece a
câmara pelo apoio ao campeonato de Futsal o qual participaram representando o
estado, no caso São Mateus, e principalmente os vereadores Srs Aquiles, Gil e
Vilmar, pois estavam com problemas para conseguir patrocínio para confeccionar os
uniformes, os que já tinham eram poucos pelo fato de ficarem cinco dias fora. Relata
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que chegaram as semifinais sendo que foi o primeiro campeonato que participaram e
foram desclassificadas quando jogaram com o time, campeões quatro vezes
seguidos deste mesmo campeonato e que também ganhou esse. Ficaram em
terceiro lugar, mas foi uma ótima experiência, e em forma de agradecimento
oferecem aos vereadores citados, camisas com caricaturas dos mesmos. Ato
contínuo o Sr Presidente agradece pelo presente e abençoa a equipe. ORDEM DO
DIA: Ato contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação as Indicações
nºs 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 609, e 610/2015.
Sendo todas aprovadas por unanimidade dos presentes. Indicações n° 605, 606,
607 e 608/2015 foram prejudicadas por ausência dos autores. Em discussão;
Requerimento n° 058/2015. Em votação; sendo aprovado por unanimidade dos
presentes. Em discussão: Moção n°033/2015. Sendo retirado pelo autor por
ausência da homenageada. 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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