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Ata n° 023/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 19 (dezenove) dias do mês de 
Maio 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 José Ferreira 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, 
Gildevaldo Estevão, Glesson Borges, 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 
OFCIRCULAR/PMSM/SCG/PG/CG/N° 516/2015, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000750/2015, que encaminha a esta 
Colenda Casa de Leis as Leis Municipais n°s 1.463, 1.464, 1.465, 1.466, 1.467, 
1.468, 1.469, 1.470, 1.471, 1.472, 1.473, 1.474, 1.475, 1.476, 1.477, 1.478, 1.479, 
1.480, 1.481, 1.482 e 1.483/2015. Leitura da Lei n° 1.463/2015 que “Dá 
denominação a Praça localizada no bairro Guriri de „Praça Vinicius Cavaleiro 
Milleri‟”; Leitura da Lei n° 1.464/2015 que “Dá denominação à Rua localizada no 
bairro Morada do Ribeirão, de „Rua Josino Santos‟”; Leitura da Lei n° 1.465/2015 
que “Dá ao atual bairro conhecido como Liberdade, no município de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, a denominação de „Bairro Liberdade‟”; Leitura da Lei n° 
1.466/2015 que “Da a atual Rua conhecida Omo Valdecir dos Santos no bairro 
Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação 
de Rua Valdecir dos Santos”; Leitura da Lei n° 1.467/2015 que “Da atual Rua 
conhecida como Santana no bairro Liberdade, no município de São Mateus, Estado 
do Espírito Santo, a denominação de Rua Antonio Rocha Filho”; Leitura da Lei n° 
1.468/2015 que “Da atual Rua conhecida como Santa Inês no bairro Liberdade, no 
município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Maria 
Helena Pereira”; Leitura da Lei n° 1.469/2015 que “Da atual Rua conhecida como 
Pôr do Sol no bairro Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito 
Santo, a denominação de Rua Benvino Pereira da Silva”; Leitura da Lei n° 
1.470/2015 que “Da atual Rua conhecida como Padre José de Anchieta no bairro 
Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação 
de Rua Padre José de Anchieta”; Leitura da Lei n° 1.471/2015 que “Da atual Rua 
conhecida como Maria Augusta Isabel Neto no bairro Liberdade, no município de 
São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Maria Augusta 
Isabel Neto”; Leitura da Lei n° 1.472/2015 que “Da atual Rua conhecida como 
Manoel Pereira dos Santos no bairro Liberdade, no município de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Manoel Pereira dos Santos”; 
Leitura da Lei n° 1.473/2015 que “Da atual Rua conhecida como „M‟ no bairro 
Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação 
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de Rua M”; Leitura da Lei n° 1.474/2015 que “Da atua Rua conhecida como Lagoa 
Santa no bairro Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, 
a denominação de Rua Lagoa Santa”. Leitura da Lei n° 1.475/2015 que “Da atual 
Rua conhecida como Juvercino José Alves no bairro Liberdade, no município de 
São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Juvercino José 
Alves”; Leitura da Lei n° 1.476/2015 que “Da atual Rua conhecida como Ernandes 
Severino da Silva no bairro Liberdade, no município de São Mateus, Estado do 
Espírito Santo, a denominação de Rua Ernandes Severino da Silva”; Leitura da Lei 
n° 1.477/2015 que “Da atual Rua conhecida como Duque de Caxias no bairro 
Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação 
de Rua Elza Helena Andrade Santos”; Leitura da Lei n° 1.478/2015 que “Da atual 
Rua conhecida como Da Paz no bairro Liberdade, no município de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Da Paz”; Leitura da Lei n° 
1.479/2015 que “Da atual Rua conhecida como Da Corrente no bairro Liberdade, 
no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Da 
Corrente”: Leitura da Lei n° 1.480/2015 que “Da atual Avenida conhecida como 
Vitória no bairro Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, 
a denominação de Avenida Emilio Cruz”; Leitura da Lei n° 1.481/2015 que “Da à 
atual Avenida conhecida como Recanto no bairro Liberdade, no município de São 
Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Avenida Recanto”; Leitura da 
Lei n° 1.482/2015 que “Da a atual Avenida conhecida como Posto da Mata no 
bairro Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a 
denominação de Avenida Posto da Mata”; Leitura da Lei n° 1.483/2015 que “Da a 
atual Avenida conhecida como Porto Seguro no bairro Liberdade, no município de 
São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Avenida Porto Seguro”. 
Leitura do expediente protocolizado sob o n° 000813/2015, de autoria do Vereador 
José Ferreira, que requer seja concedido espaço no horário da segunda parte do 
Pequeno Expediente, da Sessão Ordinária do dia 19/05/2015, para que o Senhor 
EDIVALDO PERMANHANE – Agricultor, possa se pronunciar com relação ao apoio 
para a agricultura de São Mateus. DIVERSOS: Leitura do expediente Comunicado 
n° CM107545/2015 oriundo do Ministério da Educação, informando a liberação de 
recursos financeiros destinado a garantir a execução de programas do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor da Prefeitura Municipal de 
São Mateus, no valor de R$ 115.855,53 (Cento e quinze mil e oitocentos e 
cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e três centavos). Leitura das seguintes 
proposições sujeitas à discussão e votação: Indicação nº 290/2015 de autoria do 
vereador Sr Ailton Caffeu que solicita: Patrolamento e compactação de cascalho 
nas ladeiras da estrada de acesso ao Assentamento Córrego Grande. Indicações 
n° 291 e 292/2015 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva que solicita: 
Patrolamento das ruas do Bairro Morada do Lago; Construção de vestiário no 
campo de futebol do Bairro Aroeira. Indicações n° 293 e 294/2015 de autoria do 
vereador Sr Eneias Zanelato que solicita: Instalação de Centro de Informações ao 
Turista na Rodovia BR 101, na entrada da cidade; Que a Mesa Diretora desta Casa 
de Leis crie a frente parlamentar de combate à violência nas escolas. Indicações n° 
295 e 296/2015 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão que solicita: Limpeza 
do córrego situado no Bairro Santa Tereza; Colocação de poste com luminárias na 
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Avenida do Contorno, no Loteamento Caiçaras. Indicações n° 297 e 298/2015 de 
autoria do vereador Sr Glesson Borges que solicita: Calçamento da Rua Elomar 
Dionízio, situada no Bairro Cacique II; Viabilizar mais oferta de horários na linha de 
ônibus que faz o itinerário São Mateus/Guriri, norte e sul, preferencialmente às 
08:00 e às 14:00 horas, bem como que os ônibus passem a circular aos sábados, 
domingos e feriados, inclusive nos horários das 06:00, 08:00, 12:00, 14:00 e 18:00 
horas. Indicações n° 299 e 300/2015 de autoria do vereador Sr Isaias Rosa de 
Oliveira que solicita: Implantação da Polícia Rodoviária Estadual na Rodovia 
Othovarino Duarte Santos; Término do calçamento da Avenida Esbertalina Barbosa 
Damiani, situada no Bairro Guriri, lado sul (na altura da Rua Jaguaré até o Bosque 
da Praia). Indicações n° 301 e 302/2015 de autoria do vereador Sr José Ferreira 
que solicita: Calçamento da Rua José Guimarães, situada no Bairro Bela Vista; 
Calçamento da Rua Silvio Cunha, situada no Distrito de Nestor Gomes – Km 41. 
Indicações n° 303 e 304/2015 de autoria da vereadora Sr Judite Ribeiro de Oliveira 
que solicita: Término do calçamento da Rua Wallas Batista de Oliveira, situada no 
Bairro Nova São Mateus; Limpeza da vala situada no final da Rua Hélio Orlandi, 
entre os Bairros Sernamby e Ideal. Indicações n° 305 e 306/2015 de autoria do 
vereador Sr Uarlan Fernandes que solicita: Reativação do Conselho Municipal da 
Mulher (COMUM); Calçamento da Avenida F, situada no Bairro Bonsucesso II. 
Sendo retirada pelo autor a indicação n°306/2015; Indicações n° 307 e 308/2015 
de autoria do vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira que solicita: Viabilizar a 
construção de estrutura com cobertura e banheiros, em local adequado, para 
realização das aulas práticas dos candidatos/condutores de motocicletas; Reparo 
no calçamento das ruas do Bairro SEAC. Requerimento n° 034/2015 de autoria do 
vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho e Isaias Rosa de Oliveira que solicitam: 
Criação de linha de ônibus para circular no Bairro Guriri (com horário fixo), e que 
perfaça o seguinte itinerário: norte e sul, atendendo às comunidades: Mariricu, 
Meleiras, Ranchinho e Bosque da Praia, de acordo com o contrato de prorrogação 
de concessão nº 001/1999. Moção n° 009/2015 de autoria do vereador Sr Eneias 
Zanelato que solicita: Voto de Congratulação à equipe do Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS), pelo desenvolvimento de projetos de 
combate à violência, ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Ato 
contínuo o Sr Secretário fez a leitura dos Projetos a seguir: Em Segundo Turno o 
Projeto de Emenda a Lei Orgânica Municipal n° 001/2015, de autoria do Poder 
Executivo, que “Altera a redação do Artigo 24, Inciso XV, dos §§ 3° e 5° do Artigo 
91, Dá nova redação e insere Alíneas „A‟ e „B‟ no Inciso XI do Artigo 107 da Lei n° 
001, de 05 de abril de 1990 – Lei Orgânica Municipal”. Em Primeiro Turno o 
Projeto de Lei Complementar n° 003/2015, com Emendas, de autoria do Poder 
Executivo, que “Altera os Artigos 162-A; Parágrafo Único do Artigo 177; Artigo 183; 
Incisos I, II e III dos §§ 1° e 2° do Artigo 185; Alíneas „A‟ à „I‟ do Inciso I, „A‟ à „C‟ do 
Inciso II, „A‟ à „C‟ do Inciso III e „A‟ do Inciso IV do Artigo 187; Incisos I à VII do 
Artigo 188-A; alíneas „A‟ à „H‟ do Inciso I do Artigo 188-C; Incisos I à V do Artigo 
201-A, inserido o Parágrafo Único do Artigo 183 e suprimido o Artigo 188-D todos 
do Código Tributário Municipal e suas alterações. Em Primeiro Turno o Projeto de 
Lei Complementar n° 005/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a 
Tabela II da Lei 343 datada de 16/12/1994”. Ato contínuo o Sr secretário solicita ao 
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Sr Presidente que, os Vereadores acima citados, no uso de suas atribuições legais, 
vêm através deste, requerer de Vossa Excelência que seja concedido o espaço no 
horário da segunda parte do pequeno expediente da mesma, conforme o Artigo 
256 e seus parágrafos do Regimento Interno dessa Casa de Leis para que o Sr 
Edivaldo Permanhane, Agricultor para o pronunciamento com relação Apoio para 
Agricultura de São Mateus, razão pela qual se torna plenamente justa a presente 
solicitação. Sendo deferido pelo Sr Presidente, que em seguida, convidou para 
tomar assento na cadeira de convidados desta Casa de Leis: o agricultor Edivaldo 
Permanhane; o presidente do moto clube Águias do Norte Vanderlei Pigati, o 
motociclista Fabrício e as representantes do CREAS Ramona, Thais e Nilciane. A 
seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Sr Edivaldo 
Permanhane, que após congratular-se com todos da Mesa Diretora, Vereadores, 
convidados de honra e demais presentes; pede para que os Srs vereadores 
acompanhem com atenção e carinho os produtores agrícolas porque a agricultura é 
muito importante, a produção de alimentos é base da economia, todos dependem 
da agricultura. Fala que trabalham com muito prazer e satisfação, mas esta difícil 
produzir sem apoio do governo. Diz que não consegue ver quem vai ser agricultor 
daqui a quarenta anos, não existem incentivos para que os jovens continuem no 
campo, até as escolas foram fechadas ai o jovem vai estudar na cidade ver tudo 
limpinho e não quer voltar mais pra trabalhar em baixo de sol e chuva. Diz que 
existe um ditado que fala que o produtor quebrado, é certo o comercio fechado e o 
povo desempregado. Fala que precisam valorizar quem produz alimento. Lembra 
como o movimento no comércio aumenta, na colheita do café, da pimenta. Fala 
que precisam investir mais no pequeno produtor que precisa de mais pesquisas, de 
barragens para armazenar água, de benefícios em relação à saúde. Diz ter ido a 
Brasília no lançamento do plano safra de 2013 pra 2014 e a presidente Dilma disse 
que tinha 136 bilhões para agricultura, 15 anos pra pagar, 3 anos de carência e 3 a 
4% de juro ao ano, voltou feliz mas não chegou nada desse plano em São Mateus, 
talvez por falta de projeto, mas temos que saber o porquê. Fala que sofreu com a 
enchente de 2013, perdeu muito em dezembro de 2014 e inicio de 2015 e o 
governo não fez nada. O estado decretou estado de emergência e o governo não 
quis prorrogar a dívida do produtor. Então pede ajuda aos Srs vereadores que nos 
unamos para juntos conseguirmos prorrogar a dívida dos pequenos agricultores 
para continuar produzindo e gerando emprego. Ato contínuo o Sr vereador Eneias 
Zanelato que solicita aparte, e reitera que foi sim concedido aumento ao plano - 
safra em 2014, pelo governo federal com mais de 14% em relação ao ano anterior 
A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra aos Srs, Vanderlei 
e Fabrício que após congratular-se com todos da Mesa Diretora, Vereadores, 
convidados de honra e demais presentes; o Sr Vanderlei agradece a permissão de 
poder vir agradecer o apoio dos Srs vereadores, pois deu tudo certo, o 13°evento 
foi um sucesso, com um público excelente de todas as idades, teve 318 membros 
de moto clubes visitantes de todo o Brasil, pelo 13°ano consecutivo sem nenhum 
tipo de ocorrência policial ou de violência, tudo calmo, tranquilo. Ruas, 
restaurantes, pousadas cheias. Fala que é um evento feito pelo moto clube que já 
faz parte do calendário de Guriri e atrai o público de São Mateus e cidades 
vizinhas. Diz que ano que vem conta com o apoio de todos novamente. Ato 
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contínuo o Sr Fabrício fala que se empenharam em vir em maior quantidade de 
pessoas para agradecer o apoio ao evento que é sem fins lucrativos. E não poderia 
deixar passar em branco e sem agradecimento aos Srs vereadores que estiveram 
presentes e aprovaram na sessão extraordinária a verba que contribuiu para a 
excelência do evento. Fala que quer e precisa contar com o apoio dos Srs, pois 
não é só o moto clube águias do norte, é todo o comércio que conta com esse 
evento, porque daqui até o verão não tem mais nenhum grande evento em Guriri e 
o comércio preciso girar. Fala que no evento têm motociclistas médicos, juízes, 
advogados, mas é todo mundo igual. Diz que teve mais de dez mil pessoas no 
sábado na praça central de Guriri. Deixa o seu agradecimento a câmara e diz que 
podem contar com o moto clube águias do norte. Ato contínuo o vereador Sr Isaias 
Rosa de Oliveira solicita aparte; agradece e parabeniza a união do moto clube e o 
empenho na realização do evento que faz a diferença todos os anos em Guriri. Ato 
contínuo o vereador Sr Uarlan Fernandes solicita aparte; lembra que os vereadores 
foram convocados em menos de 24 horas para realizar a sessão extraordinária, 
nem todos os vereadores estavam disponíveis no momento por causa de seus 
compromissos, mas o legislativo nunca deixou de participar e querer o sucesso do 
município. Diz que tem certeza que todos inclusive os patrocinadores, a rede 
hoteleira, os comerciantes ficaram satisfeitos com o evento. Fala que a câmara 
esta a disposição para ajudar, e a critica no dia da sessão foi para o executivo pelo 
motivo de pouco tempo entre a convocação e a realização do evento. Ato contínuo 
o Sr Presidente fala que fez a sessão antes das 48 horas porque está previsto no 
regimento interno e pelo fato do evento precisar com urgência da verba. Fala que 
postaram nas redes sociais que os Srs vereadores recebem um extra para realizar 
sessão extraordinária, mas pelo contrário, não recebem nada nas sessões extras, 
só criticas. E ano que vem junto a todos os vereadores irão fazer uma emenda para 
aumentar o valor da verba destinada ao evento. DO GRANDE EXPEDIENTE: A 
seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao vereador Sr 
Aquiles Moreira da Silva que após congratular-se com todos da Mesa Diretora, 
Vereadores, convidados de honra e demais presentes; faz um elogio ao Sr Prefeito 
porque, na sexta-feira esteve junto aos Srs vereadores: Valdemar Moraes, José 
Ferreira, Judite Ribeiro de Oliveira, no interior para fazer a entrega de tratores para 
as três comunidades: Contena, Nova Lima e Córrego São domingos. Diz que pela 
contagem do secretario foi entregue o 16° trator agrícola as comunidades do 
município de São Mateus. Então fala que estão olhando a agricultura sim. Diz que 
sobre o que foi falado hoje aqui sobre a agricultura, realmente está difícil, porque o 
Sr Edivaldo esteve em Brasília, ouviu uma fala da presidente, voltou alegre, mas é 
o que acontece,culpamos o executivo por que foi falado que tem verba, mas essa 
verba não chega. Fala que se agente for olhar o orçamento 2014 e chegar ao de 
2015 tem muita coisa que foi retirada. Segundos dizem que em 2014 o país não 
estava em crise, em 2015 está. Parabeniza o vereador do PT que na quinta-feira foi 
ao programa de rádio Ronda da cidade e falou sobre a criação dos dezesseis 
cargos que ele foi contra. Diz que viu na Rede Social o vereador do PT sendo 
aplaudido porque votou contra. Mas diz que ano passado foi votado nessa casa de 
leis aumento de duas vagas de assessores, e esse mesmo votou contra, mas 
nomeou os dois assessores, porque não postou nas redes sociais? Lembra que 
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esse ano foi votado nessa casa o auxilio de combustível, também votou contra, 
mas também usa, vai à rede social e fala isso também: eu fui contra e uso. Diz que 
é tão fácil criticar e jogar pedra, fala que se for contra não usa. Reitera que usam a 
rede social pra dizer que foi contra, mas não diz que usa. Reforça que se votar 
contra não usa o beneficio, porque não pode criticar os que votaram a favor. Então 
pede aos Srs vereadores que se forem contra não usem, porque é ruim, as redes 
sociais só criticam os vereadores, e esse que vota contra chega lá de bonito. Diz 
que não falou o nome de ninguém, fala que é bonito chegar à tribuna e falar que é 
contra isso e aquilo e depois usar os benefícios. A seguir o Presidente Sr 
Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Glesson Borges, que após 
congratular-se com todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e 
demais presentes; parabeniza o Projeto CREAS pela passeata e manifestação 
linda realizada ontem em prol da criança e do adolescente que são violentados. 
Fala que é uma barbaridade o que fazem com as crianças e os jovens, às vezes 
dentro da própria casa, os próprios familiares. Diz que a Lei tem que ser mais 
severa com essas pessoas. Diz que quatro situações lhe deixa revoltado o abuso 
contra deficientes, crianças, idosos, e gestantes. Fala que o prefeito tem atendido 
os vereadores na medida do possível, fala que foram calçadas algumas ruas e irão 
ser calçadas mais de trinta ruas, apesar de algumas prefeituras estarem 
quebradas, sem dinheiro, sem dar conta nem de cumprir com a folha de 
pagamento, o nosso prefeito tem resolvido situações, tem investido e diz que só 
pra ter uma idéia, a obra da praça do bairro Airton Senna esta parada por erro no 
projeto do governo federal, e o prefeito pra corrigir e terminar a obra do município 
vai investir quase cem mil reais. Diz que falando da agricultura quando um banco 
privado dos milionários quebra, o governo federal vai lá e coloca dinheiro pra salvar 
o banco, mas pra salvar a agricultura que é de onde vem o alimento que todo 
mundo consome e depende não faz nada. Ato contínuo o vereador Sr Uarlan 
Fernandes solicita aparte; diz que gosta de ser justo, porque o governo federal 
ajuda quando tem a crise da seca, abona as dívidas e tem pequenos produtores 
aqui no município que é beneficiado sim com esse abono. Ato contínuo o vereador 
Sr Glesson Borges diz que o governo tem que ajudar mesmo e espera que as 
obras paradas reiniciem para beneficio do município. Diz que já apoiou vários 
políticos até de outras cidades, que nunca cumpriram com as promessas, mas o 
prefeito Amadeu até hoje tem cumprido com o prometido e ajudado assim como o 
Deputado Jorge Silva que fez uma emenda em Brasília para o calçamento de ruas 
em São Mateus. Então reconhece e agradece quem ajuda. A seguir o Presidente 
Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Eneias Zanelato 
Carvalho, que após congratular-se com todos da Mesa Diretora, Vereadores, 
convidados de honra e demais presentes; diz que gostaria de lembrar aos 
membros do moto clube que essa casa sempre apoiou as iniciativas do moto clube, 
inclusive é o autor de uma lei que criou a semana do motociclista para fazer parte 
do calendário oficial de São Mateus, porque é um evento que movimenta a 
economia do município com visitantes, hospedagem, alimentação fora do verão 
que é o período de pico. Então agradece e espera que continuem levando o nome 
de nossa cidade em todos os cantos do país inclusive do exterior, não sabe se 
esse ano teve, mas ano passado teve visitantes de outros países, portanto estão 
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de parabéns. Diz que hoje esta apresentando juntamente com o vereador Sr Isaias 
Rosa um requerimento para que Guriri tenha ônibus internamente porque já tem 
uma população de mais de 22 mil pessoas e não tem ônibus para atender norte/sul 
existe uma reclamação constante da população do bosque da praia, foi uma 
coincidência nossa, fazer esse pedido e assinamos juntos, porque Guriri já é um 
aglomerado maior que muitos municípios do Espírito Santo, portanto precisa desse 
transporte. Fala que outro pedido, que esta fazendo hoje é para ser criado um 
centro de apoio ao turista na entrada de São Mateus na BR. Porque toda cidade 
que valoriza a sua cultura o seu turismo tem um centro de informação e aqui nessa 
rodovia onde circulam tantos carros, precisa então ser feito. Fala que hoje 
protocolou um projeto de lei que autoriza o prefeito municipal por meio do SAAE a 
prestar o serviço do caminhão sugador para esgotamento sanitário das fossas 
sépticas de imóveis localizados em logradouros não servidos pelo sistema de 
coleta, porque o Sossai esteve aqui nesta casa e disse que lá tem um caminhão 
sugador no SAAE, mas ele não poderia fornecer esse serviço porque não estava 
autorizado. Então pesquisou e esta apresentando esse projeto autorizando ele a 
fazer isso, então se não tinha lei agora tem lei, mas não é de graça, diz que foi 
coerente, porque nós que temos a coleta de esgoto pagamos uma taxa de esgoto 
de acordo com a residência e nessas casas onde não tem a coleta, tem uma tabela 
do SAAE, eles pagariam seis meses porque é o tempo mais ou menos do 
esgotamento de uma fossa séptica, fala que se eles pagarem a unidade não chega 
nem perto do valor que cobra um caminhão sugador em São Mateus que é na faixa 
de R$350,00 reais, que acha caro. Então que seja cobrado uma taxa para ser 
prestado esse serviço que é de extrema importância. Fala que tem vários bairros 
que não tem coleta de esgoto inclusive Guriri e interior também. Acha que deveria 
ser comprado mais caminhão sugador em quanto não é feito a coleta de esgoto no 
município como um todo, tanto no campo quanto na cidade. Diz que não iria tocar 
nesse assunto dos cargos que foram criados na câmara, mas já que o Sr vereador 
Aquiles Moreira citou um vereador do PT e por um acaso só tem ele do PT nessa 
casa. Então com todo respeito ao vereador tem que falar sobre essa questão, o 
vereador falou que ele vota contra e usa o benefício, fala que existem varias 
interpretações sobre essa questão, e pode citar varias que votou contra, diz que 
procura sempre ser coerente com suas ações e dar o exemplo da taxa de limpeza 
pública que votou contra e não foi por acaso, porque o serviço de limpeza em São 
Mateus é uma porcaria, não é feito devidamente e cada vez mais piora, se 
melhorasse o serviço e tivesse um compromisso tudo bem até votaria a favor. Mas 
votou contra e a lei foi aprovada e esta pagando a taxa, então a lei depois de 
aprovada vale para todos. Fala que resolveram aumentar o numero de assessores, 
cinco estava bom aumentaram para sete e acha muito, votou contra queria que 
ficasse em cinco, mas aumentou, a equipe dos Srs vereadores passou para sete e 
a sua iria ficar com cinco, existia uma desproporção, então foi obrigado a indicar os 
dois e ainda demorou, indicou agora recentemente. Fala que sobre a questão da 
ajuda de custo dos vereadores, votou contra não foi porque não concordava com o 
projeto, foi pelo valor inicial de R$2.000,00 reais, que por ser acumulativo se não 
fosse usado um mês no outro já seria quatro mil reais esta na lei, porque se fosse 
mil reais iria se desenrolando. Lembra que o Sr vereador Vilmar Gonçalves de 
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Oliveira citou que ele usou o combustível, e para ser coerente com suas ações, fala 
que essa verba indenizatória pode ser usada para combustível, telefone, viagem, 
manutenção do veículo, publicação, foi aprovada e votou contra reivindicando o 
valor de mil reais. Explica que a lei obriga o vereador a cadastrar um carro e fala 
que o carro que cadastrou esta no nome da mãe de seu assessor que foi 
contratado com o carro porque ele pega a equipe e leva para os bairros para 
visualização das dificuldades, reitera que é usado o carro do assessor, mostra os 
documentos de abastecimento, as notas fiscais usadas, e reforça que nunca usou 
nada em seu próprio carro justamente para não dar margem para ninguém ficar 
falando o que não deve, então pede ao Sr vereador Vilmar que foi no programa 
Ronda da cidade falar que ele estava usando pra ele falar a verdade. Ato contínuo 
o Sr vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira solicita aparte; fala que não falou sobre 
combustível disse que Sr vereador Eneias Zanelato tinha um gasto. Ato contínuo o 
Sr vereador Eneias Zanelato conclui dizendo que acha um direito fazer um debate 
e não se nega, abre para a sociedade, mas quer que os assuntos sejam tratados 
como tem que ser tratados, diz que procura usar os recursos públicos com muita 
ética e fala que fazer a coisa certa, andar no caminho certo não é fácil e não é a 
toa que estão todos nervosos com ele. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão 
concedeu a palavra ao Vereador Sr José Ferreira, que após congratular-se com 
todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes; fala 
que, assim como o colega Sr vereador Uarlan Fernandes também viu varias 
pessoas recebendo esse benefício, mas só o movimento, os que deviam cinqüenta 
mil pagou cinco, mas estão todos andando de camionete Hillux alguns com até 
duas na garagem, não os trabalhadores, mas muitos se beneficiaram. Fala que viu 
dias atrás um ministro falando que ia falar a verdade sobre o que a presidente 
Dilma estava falando, mas não foram dois minutos o ministro voltou atrás e mudou 
a conversa. Agradece ao prefeito Amadeu Boroto pela entrega do trator aos 
agricultores das comunidades de São Domingos, Contena, e Nova-Lima, inclusive 
hoje tem alguém fazendo um curso em Linhares para dirigir o trator. Parabeniza as 
meninas assistentes sociais pelo movimento que fizeram em favor das crianças e 
adolescentes, e pede que elas incluam também as mulheres porque também estão 
sofrendo muita agressão de seus companheiros. Fala que nem queria falar sobre o 
projeto da criação de cargos na câmara, porque votou contra, mas foi uma decisão 
sua não foi ninguém que pediu, e acha que é uma coisa complicada porque o 
ministério público tudo cai em cima do vereador. E sobre a gasolina diz que vai 
usar sim e queria aprovar pra dois carros, porque anda o município todo e gasta 
muito combustível. Diz que comprou seu carro novo e já esta acabando pra 
favorecer o município, e não pode nem ter a gasolina? Igual ao ano passado que 
não tiveram nada, o presidente economizou mais de um milhão e devolveu a 
prefeitura. Diz que não esta criticando, porque o dinheiro serviu para calçar muitas 
ruas. Então hoje tem dois mil reais pra gastar com gasolina porque é preciso, fala 
que os deputados têm tanto auxilio que no final passa de cinqüenta mil o salário 
deles. Então não somos nós que vamos ficar embaixo do pé de alguém. Temos 
que trabalhar em prol do povo. As criticas só são em cima da câmara de 
vereadores porque os vereadores todo mundo vê e o povo ta junto os outros não. 
Ato contínuo o Sr presidente fala que em Linhares tem quinze carros, doze 
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assessores para cada vereador, fizeram um projeto lá de lanche que dá noventa e 
três mil por ano e ninguém fala nada, aqui não tem carro, o carro que agente 
trabalha é o nosso. Ato contínuo a Sr vereadora Judite Ribeiro solicita aparte; e fala 
que sobre os benefícios inclusive do combustível é lei federal, que até os médicos 
quando vão atender alguém acamado em domicilio é no carro do município se não 
tiver o carro eles não vão, porque não vão gastar do seu próprio bolso, então nós 
também temos esse direito porque trabalhamos em prol do município. Ato contínuo 
o Sr vereador José Ferreira diz fazer uma crítica, porque dias atrás alguém lhe 
abordou na rua e disse que estava indignado com a câmara porque soube que a 
câmara liberou dois mil reais para os vereadores carregarem doentes e fazer 
viagens, fala que desmentiu na hora e explicou que essa verba é para o vereador 
trabalhar, é pro carro dele, é para as despesas dele, acredita que partiu do hospital 
maternidade porque quem falou faz parte do conselho. Fala que elogiar eles não 
sabem, porque a câmara repassa quatrocentos e cinta mil por ano a eles e eles só 
criticam. Ato contínuo o Sr vereador Uarlan Fernandes solicita aparte; fala que 
sobre o auxilio votou a favor do projeto, diz que sabe o que o vereador passa para 
visitar as escolas do interior, as estradas, as unidades de saúde, sabe das 
dificuldades e por isso votou favorável. Mas até hoje não usou um centavo e nem 
por isso vai até as redes sociais publicar, não vai pra rua falar quem foi a favor ou 
não, diz que não usa porque o seu carro esta a disposição de sua empresa e não 
acha justo usar recursos públicos em seu próprio beneficio, mas não critica quem 
usa. Ato contínuo o Sr vereador José Ferreira conclui dizendo que usa porque é 
necessário, e agradece a atenção do público presente. A seguir o Presidente Sr 
Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira, 
que após congratular-se com todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de 
honra e demais presentes; aproveita a presença do público de Guriri para falar o 
que esta sendo feito dentro de Guriri, diz que pediu através de requerimento ônibus 
circular porque Guriri já é maior que 55 municípios do Espírito Santo dentro dos 78 
que existem. Solicitou também a Polícia Rodoviária estadual pra atender a Rodovia 
Otovarino Duarte Santos que esta sendo duplicada; crescendo o fluxo de veículos 
em alta velocidade, já têm acontecido muitos acidentes, é entrada de drogas no 
verão no inverno também, então vai batalhar para que seja atendido esse pedido. E 
quanto as obras de Guriri para dar satisfação afirma que Guriri já tem um campo 
bom de bola já concluído, o saneamento básico das três lagoas foram concluídas, 
as ruas em frente a duas escolas já foram calçadas, esse ano ainda será feito em 
frente as outras duas para concluir o calçamento em frente as escolas. Pediu um 
CRAS para Guriri, o prefeito e a secretaria de assistência social garantiram que 
levarão. Os semáforos, foi o mesmo, que solicitou junto ao DR. Várias avenidas e 
ruas já foram iluminadas. O calçamento em frente ao Master que atende a todo o 
município foi o mesmo que solicitou e já foi concluído. Relata que do valor de um 
milhão e setecentos mil que foi economizado e devolvido pela câmara para 
prefeitura com trezentos mil foi feito dois poços artesianos em Guriri pelo SAAE 
que hoje capita 160 mil litros de água por hora. Diz que em Guriri não falta água, 
falta extensão de rede. Fala que também em uma Praça em Guriri no valor de três 
milhões que esta sendo feita, com pista de caminhada, pista de skate, onde as 
famílias poderão ir. Diz que esse é o trabalho realizado pelos vereadores, porque 
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se não for aprovado pela câmara nada se consegue e pelo Sr prefeito que tem 
atendido as solicitações. Fala que solicitou a criação da quarta companhia em 
Guriri e foi atendido, o policiamento melhorou muito, com blitz quase todos os dias, 
policia interativa rodando de moto. Diz que só tem a agradecer ao prefeito, às 
vezes critica por que é órgão fiscalizador e é seu trabalho. Fala que elogia, mas 
também cobra como cobrou as ambulâncias, sobre o lixo, sobre a Viação São 
Gabriel, mesmo porque se o prefeito não atender os vereadores não tem como ser 
feito nada. Fala que voltando ao tema Ronda da cidade, vai falar porque foi 
atingido, porque desde que assumiu a câmara sempre pregou o respeito ao voto do 
colega, e cada um assume o seu voto, diz que não tem medo de votar contra ou a 
favor, discorda dos colegas que criticam aquele que vota contra ou a favor. Acha 
que esta faltando respeito, porque se algum votou contra, é porque não presta? 
Fala que o voto é prerrogativa de cada um. Diz que votou consciente, analisou o 
projeto e estava correto. Ato contínuo o vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira 
que solicita aparte, fala que acha que ninguém esta falando de quem votou ou não 
votou, porque cada um tem o seu direito e vota da maneira que quer, o problema é 
sair daqui e fazer críticas lá fora, isso é que acha ilegal. Fala que teve projeto que 
não votou favorável, mas também não usa e nem nunca criticou ninguém por isso 
não. Cada um faça o que acha que está certo, mas sair daqui e ir para as redes 
sociais, para a rádio criticar a câmara o próprio esta tendo um desgaste. Ato 
contínuo o Sr vereador Eneias Zanelato que solicita aparte, parabeniza o Sr Isaias 
pela posição e também acha, e está garantido na constituição, que a opinião do 
vereador é inviolável, o voto tem que ser respeitado, agora foi na rádio falar do seu 
voto, não criticou ninguém, não citou o nome de ninguém, nem o nome da câmara. 
Diz que falou do seu voto e do seu voto pode fazer propaganda, respeita a todos e 
não tem inimizade com ninguém nem com o Sr vereador Vilmar. Concorda que o Sr 
Isaias está correto quando fala do respeito ao voto de cada vereador. Ato contínuo 
o vereador Sr Isaias parabeniza mais uma vez o clube águias do norte que há treze 
anos faz um trabalho muito bonito em Guriri, não dá trabalho a policia, fizeram 
Guriri crescer em termos de turismo, com pouco recurso, acha que a prefeitura que 
teria que procurar-los para oferecer verba. Fala que esta à disposição para ajudar-
los no que for preciso. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a 
palavra ao Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, que após congratular-se com 
todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, 
inicia agradecendo ao Sr prefeito Amadeu Boroto pelo que ele vem fazendo pela 
nossa cidade, às vezes não consegue fazer tudo e nem é tudo que nós queremos 
que vamos ter com apenas seis anos de mandato, agradece principalmente por 
sua comunidade onde foi feito muita coisa, foi bem atendido. Fala que por isso às 
vezes é a favor do governo, diz que se veio para essa casa de leis prometendo a 
sociedade que ia trabalhar em prol do município, então tem que ficar a favor do 
governo porque se ficar contra o governo não vai conseguir fazer nada para o 
povo. Diz que estar satisfeito com o trabalho do prefeito, trabalha com ele há seis 
anos, afirma que não é mais candidato a vereador e já deixou isso claro varias 
vezes na tribuna. Diz que vai votar o projeto de aumento de salário do vereador 
porque toda a vida falou que vereador tem que ganhar bem para que não seja 
corrompido e não peça propina a ninguém em empresa nenhuma. Fala que é o 



167 

 

autor projeto que aumenta o salário do vereador e vai defender mesmo não sendo 
mais candidato a vereador. Diz que esta nessa casa há seis anos e sabe o que 
passa um vereador, porque ninguém bate na porta de um deputado, do prefeito, a 
única pessoa que o povo conhece é o vereador e às vezes não é reconhecido e é 
muito criticado por que hoje não é mais candidato a vereador, mas tem certeza que 
a população de São Mateus não vai ter nada pra falar dele porque nunca tentou 
colocar uma licitação, nem tentou colocar empresa nenhuma nesse município. Fala 
que às vezes fica aborrecido com vereador Sr Eneias Zanelato, sobre isso, porque 
às vezes ele sofre de um branco e faz as coisas sem pensar, o projeto mesmo da 
gasolina ele ia votar favorável, mas o projeto foi discutido ai ele votou contra. Diz 
que não é contra que o vereador Sr Eneias use não, só acha que a pessoa tem que 
mais um pouco de coerência naquilo que ele fala e faz. Fala que, se pegarem duas 
dessas vagas ai do projeto que foi aprovado e ele votou contra, e dar para o 
vereador Sr Eneias ele vai querer. Fala ao Sr presidente que se fosse ele pegava 
umas duas e dava para o vereador. Ato contínuo o Sr vereador Eneias Zanelato 
solicita aparte, declara que não aceita as vagas e podem dividir entre vocês. Ato 
contínuo o Sr vereador Vilmar fala que às vezes a política deixa a pessoa chateada 
porque em 2014 não existia crise em nosso país, estava tudo bem, depois que todo 
mundo se elegeu o país já tava em crise, então acha isso uma safadeza, o povo foi 
enganado, fala que não recebem para enganar o povo. Fala que hoje o pobre que 
ganha um salário mínimo não consegue nem pagar uma conta de energia. Hoje 
muitos agricultores plantam uma roça de tomate e dizem que vão comprar uma 
fazenda ou um avião com aquela roça de tomate porque o tomate esta custando 
cento e vinte reais a caixa. Fala que nosso país hoje não tem mais moral, está ai 
cheio de bandido e é por isso que ninguém respeita mais ninguém. Fala que o 
policial passa no meio da rua e é xingado, não respeitam mais. Acha que as coisas 
têm que ser certa, as pessoas fala que é contra a pena de morte, porque que a 
justiça não pode matar e o tráfico pode matar? Acha que se a pessoa errar ela tem 
que pagar pelo seu erro, tem que ir preso e pagar à pena, fala que é por isso que é 
favorável a pena de morte ato contínuo o Sr Presidente fala que o preso esta 
melhor que o cidadão de bem, porque lá eles estão trabalhando, lá tem fabrica de 
bolsa onde eles tiram mil e trezentos, mil e quinhentos reais, enquanto aqui um pai 
de família procura um pra ganhar seiscentos e não esta achando. Ato contínuo o Sr 
vereador Vilmar fala que achou que os primeiros quatros anos do PT foram bons, 
mas foram enganados, quando vimos foi a mesma coisa de ter uma loja e deixar 
nas mãos de outros e achar que ela esta indo tudo bem, quando for ver só ta o 
rombo, mesma coisa foi nosso país todo mundo achou que estava indo tudo bem e 
hoje tem um rombo ai que nós estamos pagando, esses roubos somos nós que 
estamos pagando, as vezes a população mais carente, as vezes o empresário 
ainda tem o recurso de pagar pouco imposto ele tem o caixa dois dele, agora o 
pobre não, tem que passar fome para pagar imposto nesse país nosso. Ordem do 
Dia: Ato contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação as Indicações 
nºs 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 
307, e 308/2015, sendo retirada pelo autor a indicação 306/2015, por já existir o 
projeto de calçamento das ruas do Bairro Bom Sucesso II de autoria dos Srs 
vereadores Gildevaldo Estevão e Aquiles Moreira da Silva. Sendo as outras acima 
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citadas aprovadas por unanimidade dos presentes. Em discussão e votação o 
Requerimento n° 034/2015 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho e 
Isaias Rosa de Oliveira que solicitam: Criação de linha de ônibus para circular no 
Bairro Guriri (com horário fixo), e que perfaça o seguinte itinerário: norte e sul, 
atendendo às comunidades: Mariricu, Meleiras, Ranchinho e Bosque da Praia, de 
acordo com o contrato de prorrogação de concessão nº 001/1999. Sendo aprovado 
com voto contrário dos vereadores: Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira; Sr Aquiles 
Moreira da Silva; Sr Valdemar Moraes e Abstenção do vereador Sr José Ferreira. 
Ato contínuo o Sr vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira justifica seu voto, falando 
que não necessita de requerimento para que o ônibus passe dentro de Guriri 
porque está vindo a concessão e nós vamos fazer uma emenda solicitando isso ai, 
porque não é só Guriri que precisa, outros bairros também. Em discussão e 
votação Moção n° 009/2015 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato que 
solicita: Voto de Congratulação à equipe do Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS), pelo desenvolvimento de projetos de combate à 
violência, ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Sendo 
aprovada por unanimidade. Ato contínuo o Sr Presidente coloca em discussão e 
votação os seguintes projetos: Em discussão e votação Em Segundo Turno o 
Projeto de Emenda a Lei Orgânica Municipal n° 001/2015, de autoria do Poder 
Executivo, que “Altera a redação do Artigo 24, Inciso XV, dos §§ 3° e 5° do Artigo 
91, Dá nova redação e insere Alíneas „A‟ e „B‟ no Inciso XI do Artigo 107 da Lei n° 
001, de 05 de abril de 1990 – Lei Orgânica Municipal”. Sendo aprovado por 
unanimidade. Em discussão e votação Em Primeiro Turno o Projeto de Lei 
Complementar n° 003/2015, com Emendas, de autoria do Poder Executivo, que 
“Altera os Artigos 162-A; Parágrafo Único do Artigo 177; Artigo 183; Incisos I, II e III 
dos §§ 1° e 2° do Artigo 185; Alíneas „A‟ à „I‟ do Inciso I, „A‟ à „C‟ do Inciso II, „A‟ à 
„C‟ do Inciso III e „A‟ do Inciso IV do Artigo 187; Incisos I à VII do Artigo 188-A; 
alíneas „A‟ à „H‟ do Inciso I do Artigo 188-C; Incisos I à V do Artigo 201-A, inserido o 
Parágrafo Único do Artigo 183 e suprimido o Artigo 188-D todos do Código 
Tributário Municipal e suas alterações. Sendo aprovado por unanimidade. Em 
discussão e votação Em Primeiro Turno o Projeto de Lei Complementar n° 
005/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Tabela II da Lei 343 datada 
de 16/12/1994”. Sendo aprovado por unanimidade. Ato contínuo o Sr secretário 
solicita ao Sr Presidente que, os Vereadores acima citados, no uso de suas 
prerrogativas regimental, vêm à presença de Vossa Excelência para requererem 
que seja o 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 2° Turno o projeto de lei complementar n° 005/2015, 
do Poder Executivo, que “Altera a Tabela II da Lei 343 datada de 16/12/1994; 
sendo o pedido deferido pelo Sr Presidente. Ato contínuo o Sr Presidente convoca 
Sessão Extraordinária logo após esta sessão para que seja votado em Segundo 
Turno o Projeto acima citado. Não havendo mais nada a tratar, o Sr Presidente 
declarou encerrada a presente Sessão, e, para constar, 
eu................................................, Aquiles Moreira da Silva – Secretário; conferi ha 
presente Ata, que por estar em conformidade será assinada por mim, pelo Sr 
Presidente e demais membros da mesa. 
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