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Ata n° 015/2015 da Sessão Ordinária realizada aos 22 (vinte e dois) dias do mês 
de Abril de 2015 (dois mil e quinze), às 18:00hs (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 10 (dez) Srs. Vereadores: Ailton Cafeu, Aquiles Moreira da Silva, Eneias 
Zanelato Carvalho, Gildevaldo Estevão, Glesson Borges, Isaias Rosa de Oliveira 
(ausente), José Ferreira, Judite Ribeiro de Oliveira, Uarlan Fernandes, Valdemar 
Moraes e Vilmar Gonçalves de Oliveira. Ato contínuo, o Sr Presidente convidou 
para tomar assento na cadeira de convidados desta Casa de Leis: Sr Ana Rita 
Menezes, (Presidente da associação de moradores do Bairro Liberdade), e o 
Senhor Renaldo Cesana que é um fã convicto do esporte mateense’. 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: 

Indicações n°216 e 217/2015 de autoria do Vereador Sr Aquiles Moreira da 

Silva, que solicita: Recapeamento asfáltico no final da Rua 20, situada no Bairro 
Bonsucesso II; Limpeza do valão que corta o Bairro Bonsucesso. Indicações n° 218 
e 219/2015 de autoria do Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: 
Realização de Conferência Municipal de Saúde; Nivelamento do calçamento da 
Avenida Hernandes Lucindo da Silva, situada no Bairro Pedra D’água. Indicações 
n° 220 e 221/2015 de autoria do Sr Gildevaldo Estevão, que solicita: Conclusão da 
construção da rede de esgoto na Rua das Oliveiras, situada no Bairro Aroeira; 
Construção de unidade de saúde no Bairro Ayrton Senna. Indicações n° 222 e 
223/2015 de autoria do Vereador Sr Glesson Borges, que solicita: Conclusão do 
calçamento da Rua do Cemitério, situada no Bairro Aviação; Calçamento da 
Avenida do Contorno, situada no Bairro Santo Antônio. Indicações n° 224 e 
225/2015 de autoria do Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira, sendo excluída devido 
à ausência do autor. Indicações n° 226 e 227/2015 de autoria do Vereador Sr José 
Ferreira, que solicita: Compactação de cascalho na ladeira situada na estrada de 
acesso à Comunidade Beira Rio – Km 23; Aquisição ou desapropriação de área de 
terra na Comunidade Santa Leocádia – Km 23, para construção de praça. 
Indicações n° 228 e 229/2015 de autoria do Vereador Sr Uarlan Fernandes, que 
solicita: Pavimentação da Rua Betim, situada no Bairro Aviação; Término do 
calçamento da Rua Nanuque, situada no Bairro Aviação, bem como reparo do 
calçamento já existente. Indicações n° 230 e 231/2015 de autoria do Vereador Sr 
Valdemar Moraes, que solicita: Disponibilizar efetivo policial permanente na 
Comunidade de Santa Maria, Distrito de Itauninhas; Colocação de 02 (dois) postes 
com luminárias nas imediações do Pátio da Igreja Católica, na Comunidade Nova 
Vista, Distrito de Itauninhas. Indicações n° 232 e 233/2015 de autoria do Vereador 
Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, que solicita: Instalação de academia de ginástica 
ao ar livre no Bairro SEAC, para atender os moradores, especialmente, os da 3ª 
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idade; Construção de capela mortuária no Bairro SEAC. Requerimento n° 
026/2015 de autoria do Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: 
Informe o andamento das obras de canalização do Córrego da Bica e construção 
de galeria de drenagem, bem como a quantidade de recursos recebidos e 
aplicados, e as etapas que faltam para a conclusão. Moção n°007/2015 de autoria 
do Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: Voto de congratulação ao 
Senhor Renaldo Cesana – “tuquinha”, por estimular e preservar a memória do 
futebol mateense. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 010/2015, do Poder 
Legislativo, que “Dá ao atual bairro conhecido como Liberdade, no município de 
São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de bairro Liberdade”, de 
autoria do Vereador Uarlan Fernandes. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 
011/2015, do Poder Legislativo, que “Dá atual Rua conhecida como Valdecir dos 
Santos no bairro Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, 
a denominação de Rua Valdecir dos Santos”, de autoria do Vereador Uarlan 
Fernandes. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 012/2015, do Poder Legislativo, 
que “Dá atual Rua conhecida como Santana no bairro Liberdade, no município de 
São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Antonio Rocha 
Filho”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes. Em Turno Único o Projeto de Lei 
n° 013/2015, do Poder Legislativo, que “Dá 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”, de autoria do Vereador Uarlan 
Fernandes. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 014/2015, do Poder Legislativo, 
que “Dá 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”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes. Em Turno Único o Projeto de Lei 
n° 015/2015, do Poder Legislativo, que “Dá 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”, de autoria do Vereador 
Uarlan Fernandes. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 016/2015, do Poder 
Legislativo, que “Dá 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”, de autoria do Vereador Uarlan 
Fernandes. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 017/2015, do Poder Legislativo, 
que “Dá 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”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes. Em 
Turno Único o Projeto de Lei n° 018/2015, do Poder Legislativo, que “Dá atual Rua 
conhecida como M no bairro Liberdade, no município de São Mateus, Estado do 
Espírito Santo, a denominação de Rua M”, de autoria do Vereador Uarlan 
Fernandes. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 019/2015, do Poder Legislativo, 
que “Dá atual Rua conhecida como Lagoa Santa no bairro Liberdade, no município 
de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Lagoa Santa”, de 
autoria do Vereador Uarlan Fernandes. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 
020/2015, do Poder Legislativo, que “Dá 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”, de autoria do Vereador Uarlan 
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Fernandes. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 021/2015, do Poder Legislativo, 
que “Dá 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”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes. 
Em Turno Único o Projeto de Lei n° 022/2015, do Poder Legislativo, que “Dá atual 
Rua conhecida como Duque de Caixas no bairro Liberdade, no município de São 
Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Elza Helena Andrade 
Santos”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes. Em Turno Único o Projeto de 
Lei n° 023/2015, do Poder Legislativo, que “Dá atual Rua conhecida como Da Paz 
no bairro Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a 
denominação de Rua Da Paz”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes. Em 
Turno Único o Projeto de Lei n° 024/2015, do Poder Legislativo, que “Dá atual Rua 
conhecida como Da Corrente no bairro Liberdade, no município de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Da Corrente”, de autoria do 
Vereador Uarlan Fernandes. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 025/2015, do 
Poder Legislativo, que “Dá atual Avenida conhecida como Vitória no bairro 
Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação 
de Avenida Emilio Cruz”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes. Em Turno 
Único o Projeto de Lei n° 026/2015, do Poder Legislativo, que “Dá a atual Avenida 
conhecida como Recanto no bairro Liberdade, no município de São Mateus, Estado 
do Espírito Santo, a denominação de Avenida Recanto”, de autoria do Vereador 
Uarlan Fernandes. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 027/2015, do Poder 
Legislativo, que “Dá 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”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes. Em Turno 
Único o Projeto de Lei n° 028/2015, do Poder Legislativo, que “Dá 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”, de autoria do 
Vereador Uarlan Fernandes. DO GRANDE EXPEDIENTE: 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 ter recebido um telefonema pelo qual soube que a 
prefeitura resolveu cobrar do cidadão comum uma taxa no valor de trinta e dois 
reais por um protocolo, acha que a prefeitura tem que cobrar por serviços 
prestados, como: alvará, licença, e não por um pedido, ou qualquer documento, diz 
que acha um absurdo e que é fora da realidade financeira da população de São 
Mateus. Reitera que a prefeitura tem outros meios de fazer arrecadação, então 
gostaria de pedir informação a prefeitura sobre o porquê da cobrança de taxa 
agora. Relata que mais uma vez fala sobre as obras que estão paradas, e por isso 
o requerimento, quer saber da prefeitura, por exemplo: sobre a obra do córrego da 
bica, o porquê parou, diz que os moradores residentes envolta estão reclamando 
que a obra não foi concluída e que quando chove a água fica parada gerando muito 
mosquito, então quer saber se de fato a obra parou, quanto à prefeitura recebeu de 
verba, quanto foi aplicado, e o que falta para a conclusão da mesma, porque é uma 
obra importante e não pode ficar inacabada. Diz que também ficou sabendo que as 
obras do Bairro Vitória pararam totalmente, e as pessoas que foram selecionadas 
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pela situação habitacional para ser deslocadas para casa alugadas enquanto 
acontecem as obras de reformas das casas, dizem que estão quase sendo 
despejadas, porque os proprietários das casas não estão recebendo os alugueis. 
Diz que é uma situação emergencial e pergunta ao Sr Presidente se ele tem 
novidades sobre a situação. Ato contínuo o Sr Presidente, responde que sobre a 
situação do aluguel não sabe informar, mas em relação às obras paradas, ressalta 
que a Praça do Airton Senna, a unidade de saúde do mesmo e agora as casas do 
bairro Vitória estão com as obras paradas, essas e outras, estão sendo feitas 
sempre pela mesma empresa, a Rastro, e não sabe o que acontece porque ela não 
esta pagando os funcionários, por isso as obras paradas, tem trabalhador que está 
há quatro meses sem receber. Ato contínuo o Vereador Sr Eneias Zanelato 
Carvalho; Reitera que encontrou com um trabalhador da empresa Rastro no centro 
da cidade e ele estava triste e desesperado por que há meses não recebia 
pagamento, já tinha sido reincidido o contrato, e ainda não tinha sido pago a verba 
rescisória. Diz que não sabia desses detalhes, coloca que hoje esta pedindo 
informações só sobre o córrego da bica, mas temos que pedir informação também 
sobre as outras obras que estão paradas, porque gera desemprego, o município 
fica no prejuízo, sem a obra e pode perder o que foi investido porque o tempo 
acaba com o que já foi feto. Diz que o secretario Jadir era pra ter vindo semana 
passada e não pode vir. Fala que alguém poderia fazer outro requerimento se não 
fará na próxima semana, e reitera que, nós precisamos desses empregos. A seguir 
o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra a Sr Ana Rita Menezes 
mais conhecida como Tia Ana, que após congratular-se com todos da Mesa 
Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, agradece a todos 
os Sr Vereadores em especial ao Sr Uarlan Fernandes que desde a sua primeira 
visita vem se dedicando em ajudar o Bairro Liberdade. Diz que todos os moradores 
do Bairro confiam no trabalho dos Sr Vereadores, porque como diz o ditado “uma 
andorinha só, não faz verão”. Faz leitura de um texto bíblico e logo após relata que 
desde 2008 vem lutando pela legalização do Bairro Liberdade, é moradora do 
bairro há dezoito anos e nunca perdeu a esperança, por isso, hoje tem o privilégio 
de vir junto a outros moradores prestigiar este momento de aprovação da 
denominação das ruas do Bairro, e finaliza agradecendo pela oportunidade. 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; lembra que há 
muito tempo não usa a tribuna para cobrar dos órgãos públicos por serviços não 
prestados, mas hoje vêm cobrar do secretario Jailson Barbosa, que é seu amigo, e 
do subsecretario Amaro, porque já não agüenta mais, diz que há três meses faz o 
pedido de uma máquina para fazer a limpeza de uma área que serve de campo 
para treinamento das crianças e não é atendido, agora imaginem o que nós 
vereadores estamos passando nesse município se até a solicitação de limpeza de 
uma área não está sendo atendida. É uma vergonha; inclusive Sr Presidente e Sr 
vereador Aquiles Moreira da Silva tem que ver com o Sr Antônio Sossai aquele 
buraco na saída do bairro Aroeira, que está cheio de pau há tempos, e pergunta, 
há quanto tempo esta daquele jeito? Ato contínuo o Sr Presidente responde que se 
forem percorrer São Mateus irá descobrir cada tipo de buraco, diz que no centro da 
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cidade está uma vergonha, cheio de buracos, o SAAE só sabe abrir buracos e não 
consertar. Ato contínuo o Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, reforça que 
tem que ser consertado. Ato contínuo o Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva 
solicita aparte, esclarece que sobre aquele buraco já foi mandado ofício, já foi 
falado, mas é o que o Senhor acabou de falar nós não somos atendidos, 
infelizmente o que tem acontecido é isso. Fala que também solicitou a limpeza do 
campo do bairro Bom Sucesso e foi mandado pra secretaria de esporte, de obras, 
para a empresa de jardinagem, e conclusão, tivemos que conseguir meios junto ao 
pessoal do campo para tentar conseguir a limpeza. Ato contínuo o Vereador Sr 
Vilmar Gonçalves de Oliveira, fala que, imagine o quanto que a secretaria esta 
gastando por mês, com um secretário e dois subsecretários, e para quê? Porque 
não fecha logo a secretaria? Ato contínuo o Sr Presidente, diz que temos que 
marcar uma reunião não só com o secretário de esporte, mas com todos os 
secretários porque está fazendo vergonha o montueiro de lixo que esta nas ruas de 
todos os bairros de São Mateus. Reforça que temos que marcar uma reunião com 
o Sr prefeito e os secretários, porque para eles os serviços são feitos, mas quando 
somos nós que solicitamos não somos atendidos. Ato contínuo o Vereador Sr 
Vilmar Gonçalves de Oliveira, fala que sobre a cobrança feita no requerimento do 
vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, diz que as obras que estão paradas são 
estaduais e federais então tem que ser cobrado do Governador e da Presidente 
Dilma, as obras municipais estão andando, mas vai votar favorável porque acha 
que tem que ser informado o porquê se acabou a verba, o que está acontecendo. 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, parabeniza a Sr Ana Rita pelo seu 
trabalho na associação de moradores, e por ter o apoio dos mesmos, porque na 
maioria das vezes só se tem criticas. Parabeniza pela união dos moradores e diz 
que podem contar com a câmara e todos os vereadores que estão sempre a 
disposição de quem precisa e principalmente de quem vem até aqui para buscar 
apoio, e não só para criticar. Agradece as palavras do vereador Sr Vilmar 
Gonçalves de Oliveira e aproveita para pedir que se faça um requerimento para 
uma reunião com o Sr Prefeito e todos os Sr Vereadores para que o mesmo nos 
informe o porquê das obras paradas, nós precisamos de uma explicação para ter 
respostas para a população de São Mateus. Diz que agradece a Deus, pois o 
professor Cristovão já estava a dez dias no Hospital Maternidade esperando por 
uma vaga em Vitória, e ontem junto aos Vereadores Sr Aquiles Moreira da Silva, Sr 
Judite Ribeiro de Oliveira, e uma professora que foi a Radio Ronda da cidade pedir 
ajuda, diz que foram até o Fabiano, onde já esteve com o Vereador Sr Vilmar 
Gonçalves de Oliveira, e o mesmo disse que não havia vaga nem particular. Então 
a professora fez um apelo pelas redes sociais para que as pessoas fizessem uma 
vigília de oração em frente o H. Maternidade, onde compareceu; evangélicos, 
católicos, mais ou menos oitenta pessoas, e assim que se iniciou as orações, com 
vinte minutos fomos informados da liberação da vaga, depois de tantas pessoas 
intercedendo só aconteceu quando Deus quis, e com mais dez minutos já estava 
sendo enviado um helicóptero para o deslocamento, tudo dentro de trinta minutos. 
Afirma que, é isso que o Deus vivo faz em nossas vidas. E por fim parabeniza o 
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Vereador Sr Uarlan Fernandes pelo seu aniversário, do qual já recebeu uma bela 
surpresa com direito a bolo, fala que a sua alegria e disposição contagia a todos, e 
que é uma honra tê-lo nessa casa de Leis, deseja que ele continue assim, sempre 
de bem com a vida, e que essa data se repita por muitos anos, e pede ao público 
uma salva de palmas para o mesmo. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão 
concedeu a palavra ao Vereador Sr Uarlan Fernandes, que após congratular-se 
com todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais 
presentes, agradece e diz que é difícil falar depois da homenagem. Diz que já 
passou da hora de tomarmos uma postura em relação à falta de atendimento, pelo 
governo municipal, a nossas solicitações. Diz que não é ser contra a prefeitura, 
mas temos que ter respostas para as comunidades, é elas que pagam tudo através 
dos impostos. E sobre o caso do Prof° Cristovão, parabeniza a todos que se 
prontificaram a ajudar, os professores, as redes sociais, os nobres vereadores, 
porque como diz o ditado, é a união que faz a força. Mas pergunta, até quando 
vamos ter que lutar, fazer manifestações, para receber atendimento e não ir a 
óbito?. Diz que hoje é um dia muito especial para uma comunidade de São Mateus, 
o bairro Liberdade, onde tem moradores que são pessoas guerreiras, porque viver 
em uma comunidade sem nenhuma estrutura não é fácil. Parabeniza a Dona Ana 
por ter feito o convite aos moradores para participarem deste momento, e 
parabeniza os mesmos pela presença, porque se não a casa estaria vazia. Diz que 
hoje o bairro Liberdade será legalizado através da aprovação da denominação das 
ruas. Fala que é um bairro, que tem dois CEIM, seis igrejas, doze pontos de 
comércio, duzentas famílias e não tem estrutura; como saneamento, calçamento, 
área de lazer, água em algumas ruas, apesar de todos os vereadores já terem 
solicitado benefícios para o mesmo. Fala que em breve o bairro será contemplado 
com alguma obra. Ato contínuo o Sr Presidente, diz que os moradores pedem 
muito uma área para um campo, então poderíamos nos juntar e fazer o pedido. Ato 
contínuo o Vereador Sr Uarlan Fernandes, lembra que o Vereador Sr Vilmar 
Gonçalves de Oliveira já fez o pedido de uma área para campo de futebol, mas 
infelizmente não são todas as nossas indicações que são aceitas. Ato contínuo o 
Sr Presidente reitera que essa reivindicação tem que ser feita ao prefeito, porque o 
secretário e o subsecretário são candidatos a vereadores e as nossas solicitações 
eles não atendem com o intuito de nos prejudicar, se fosse idéias deles eles fariam. 
Ato contínuo o Vereador Sr Uarlan Fernandes, diz que concorda com o Sr 
Presidente. Fala que precisamos do apoio do vereador Sr Eneias Zanelato que tem 
contato no correio para fazer o CEP das ruas, é um processo demorado, mas tem 
que ser feito. Lembra que junto a sua assessoria fez algumas reivindicações para o 
bairro Liberdade, como: iluminação pública, construção de uma área de lazer, 
instalação de brinquedos nos CEIM realização de ronda policial, a viabilização da 
coleta de lixo. Diz que tem muita coisa pra ser feita no bairro, e vamos unir forças 
para juntos, em breve realizar as necessidades do bairro. Agradece a presença de 
todos e pede pra que venham mais vezes as sessões para se informar e participar.  
ORDEM DO DIA: Ato contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação as 
Indicações nºs 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 227, 228, 229, 230, 
231, 232, 233/2015 sendo as mesmas aprovadas por unanimidade dos presentes. 
As indicações nºs 224 e 225/2015 foram excluídas por ausência do autor. Em 
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discussão e votação o Requerimento de nº 026/2015 de autoria do Vereador Sr 
Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: Informe o andamento das obras de 
canalização do Córrego da Bica e construção de galeria de drenagem, bem como a 
quantidade de recursos recebidos e aplicados, e as etapas que faltam para a 
conclusão, sendo aprovado por unanimidade dos presentes.  Em discussão e 
votação Moção n°007/2015 de autoria do Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, 
que solicita: Voto de congratulação ao Senhor Renaldo Cesana – “tuquinha”, por 
estimular e preservar a memória do futebol mateense, sendo aprovada por 
unanimidade dos presentes. Ato contínuo o Sr Presidente coloca em discussão e 
votação os seguintes projetos: Em discussão e votação em Turno Único o Projeto 
Lei nº 010/2015, do Poder Legislativo, que “Dá ao atual bairro conhecido como 
Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação 
de bairro Liberdade”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes, sendo aprovado 
por unanimidade dos presentes. Em discussão e votação em Turno Único o 
Projeto de Lei n° 011/2015, do Poder Legislativo, que “Dá atual Rua conhecida 
como Valdecir dos Santos no bairro Liberdade, no município de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Valdecir dos Santos”, de autoria 
do Vereador Uarlan Fernandes, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. 
Em discussão e votação em Turno Único o Projeto de Lei n° 012/2015, do Poder 
Legislativo, que “Dá atual Rua conhecida como Santana no bairro Liberdade, no 
município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua 
Antonio Rocha Filho”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes, sendo aprovado 
por unanimidade dos presentes. Em discussão e votação em Turno Único o 
Projeto de Lei n° 013/2015, do Poder Legislativo, que “Dá 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”, de autoria do 
Vereador Uarlan Fernandes, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Em 
discussão e votação em Turno Único o Projeto de Lei n° 014/2015, do Poder 
Legislativo, que “Dá 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”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes, sendo 
aprovado por unanimidade dos presentes. Em discussão e votação em Turno 
Único o Projeto de Lei n° 015/2015, do Poder Legislativo, que “Dá 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”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes, sendo aprovado por 
unanimidade dos presentes. Em discussão e votação em Turno Único o Projeto de 
Lei n° 016/2015, do Poder Legislativo, que “Dá 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”, de autoria do 
Vereador Uarlan Fernandes, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Em 
discussão e votação em Turno Único o Projeto de Lei n° 017/2015, do Poder 
Legislativo, que “Dá 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”, de autoria do Vereador Uarlan 
Fernandes, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Em discussão e 
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votação em Turno Único o Projeto de Lei n° 018/2015, do Poder Legislativo, que 
“Dá atual Rua conhecida como M no bairro Liberdade, no município de São 
Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua M”, de autoria do 
Vereador Uarlan Fernandes, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Em 
discussão e votação em Turno Único o Projeto de Lei n° 019/2015, do Poder 
Legislativo, que “Dá atual Rua conhecida como Lagoa Santa no bairro Liberdade, 
no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua 
Lagoa Santa”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes, sendo aprovado por 
unanimidade dos presentes. Em discussão e votação em Turno Único o Projeto de 
Lei n° 020/2015, do Poder Legislativo, que “Dá 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”, de autoria do 
Vereador Uarlan Fernandes, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Em 
discussão e votação em Turno Único o Projeto de Lei n° 021/2015, do Poder 
Legislativo, que “Dá 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”, de autoria do Vereador Uarlan 
Fernandes, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Em discussão e 
votação em Turno Único o Projeto de Lei n° 022/2015, do Poder Legislativo, que 
“Dá atual Rua conhecida como Duque de Caixas no bairro Liberdade, no município 
de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Elza Helena 
Andrade Santos”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes, sendo aprovado por 
unanimidade dos presentes. Em discussão e votação em Turno Único o Projeto de 
Lei n° 023/2015, do Poder Legislativo, que “Dá atual Rua conhecida como Da Paz 
no bairro Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a 
denominação de Rua Da Paz”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes, sendo 
aprovado por unanimidade dos presentes. Em discussão e votação em Turno 
Único o Projeto de Lei n° 024/2015, do Poder Legislativo, que “Dá atual Rua 
conhecida como Da Corrente no bairro Liberdade, no município de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, a denominação de Rua Da Corrente”, de autoria do 
Vereador Uarlan Fernandes, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Em 
discussão e votação em Turno Único o Projeto de Lei n° 025/2015, do Poder 
Legislativo, que “Dá atual Avenida conhecida como Vitória no bairro Liberdade, no 
município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de Avenida 
Emilio Cruz”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes, sendo aprovado por 
unanimidade dos presentes. Em discussão e votação em Turno Único o Projeto de 
Lei n° 026/2015, do Poder Legislativo, que “Dá a atual Avenida conhecida como 
Recanto no bairro Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito 
Santo, a denominação de Avenida Recanto”, de autoria do Vereador Uarlan 
Fernandes, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Em discussão e 
votação em Turno Único o Projeto de Lei n° 027/2015, do Poder Legislativo, que 
“Dá 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”, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes, sendo aprovado por 
unanimidade dos presentes. Em discussão e votação em Turno Único o Projeto de 
Lei n° 028/2015, do Poder Legislativo, que “Dá a atual Avenida conhecida como 
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Porto Seguro no bairro Liberdade, no município de São Mateus, Estado do Espírito 
Santo, a denominação de Avenida Porto Seguro”, de autoria do Vereador Uarlan 
Fernandes, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. 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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