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Ata nº 006/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 24 (vinte e quatro) dias do 
mês de fevereiro 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 Valdemar Moraes para que efetuasse a leitura de um 
trecho da Bíblia Sagrada. Ato contínuo solicitou ao Sr Secretário que efetuasse a 
chamada dos Srs. Vereadores, para verificação do Quorum legal, responderam 
presente 11 (onze) Srs. Vereadores: Ailton Cafeu, Aquiles Moreira da Silva, Eneias 
Zanelato Carvalho, Glesson Borges, Gildevaldo Estevão, Isaias Rosa de Oliveira, 
José Ferreira, Judite Ribeiro de Oliveira, Uarlan Fernandes, Valdemar Moraes e 
Vilmar Gonçalves de Oliveira. A seguir o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretario 
que efetuasse as leituras das Atas. Atendendo a solicitação do Sr. Presidente o Sr. 
Secretario efetuou a leitura das Atas nº 032 a 064/2014. Sendo as Atas aprovadas 
pelo Sr Presidente. Ato contínuo, o Sr Presidente convidou para tomar assento na 
cadeira de convidados desta Casa de Leis: Presidenta do Grêmio Estudantil da 
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Santo Antônio a Estudante Miria 
dos Santos Martins e o Diretor e Presidente da Decottignies Construtora Sr Antônio 
Rubens. 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 Nº 
132/2015, protocolado sob o nº. 000163/2015, da Superintendência de Controle 
Governamental, que encaminha a essa Colenda Casa de Leis, para proceder a 
discussão e votação do Projeto de Lei nº 007/2015; Leitura do Projeto de Lei nº. 
007/2015, que “Autoriza Contratação Temporária para o Programa PAIES deste 
Município e dá outras providências”. Leitura do Expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG 
Nº 190/2015, protocolado sob o nº. 000254/2015, da Superintendência de Controle 
Governamental, que encaminha a essa Colenda Casa de Leis, para proceder a 
discussão e votação do Projeto de Lei nº 011/2015; Leitura do Projeto de Lei nº. 
011/2015, que “Autoriza Abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras 
providências”. Leitura do Expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG Nº 195/2015, 
protocolado sob o nº. 000255/2015, da Superintendência de Controle 
Governamental, que encaminha a essa Colenda Casa de Leis, para conhecimento 
e arquivo, as Leis nºs 1.435, 1.436, 1.437, 1.438, 1.439, 1.440 e 1.441/2015; Leitura 
da Lei Municipal nº. 1.435/2015, que “Prorroga Lei Municipal nº. 1.324/2013”; 
Leitura da Lei Municipal nº. 1.436/2015, que “Altera o§2º do artigo 10, da Lei 
Municipal nº. 1.251, datada de 07 de junho de 2013, que „Dispõe sobre a 
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição 
Federal, C/C o inciso VIII do art. 116 § 10, da Lei Orgânica e dá outras 
providências‟”; Leitura da Lei Municipal nº. 1.437/2015 que “Cria o Fundo Municipal 
de Proteção e Defesa Civil – FUNMPDEC do Município de São Mateus, Estado do 
Espírito Santo e dá outras providências”; Leitura da Lei Municipal nº. 1.438/2015, 
que “Altera o Artigo 2° da Lei Municipal n° 1.336, datada de 10 de março de 2014, 
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que „Autoriza o Chefe do Executivo Municipal a outorgar mediante concessão de 
uso para exploração comercial de posto de abastecimento para aeronaves no 
aeródromo de São Mateus-ES‟”; Leitura da Lei Municipal nº. 1.439/2015, que 
“Altera a Lei Municipal nº. 1.230, datada de 03 de abril de 2013”. Leitura da Lei 
Municipal nº. 1.440/2015, que “Altera a Lei Municipal n° 1.307, datada de 03 de 
dezembro de 2013, que „Dispõe sobre o novo disciplinamento ao pagamento de 
gratificações de produtividades fiscal aos servidores fiscais e dá outras 
providências‟”; Leitura da Lei Municipal nº. 1.441/2015, que “Autoriza o Chefe do 
Poder Executivo Municipal a regularizar e doar área de terras aos moradores do 
loteamento „Nova Vitória‟ localizado no bairro Forno Velho”. Leitura do Expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG Nº 105/2015, protocolado sob o nº. 000128/2015, da 
Superintendência de Controle Governamental, que encaminha a essa Colenda 
Casa de Leis, para conhecimento e arquivo, a Lei nº 1382/2014; Leitura da Lei 
Municipal nº. 1.382/2014, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a Contratar 
Financiamento do PMAT – Programa de Modernização da Administração Tributária 
e da Gestão dos Setores Sociais Básicos, do BNDES junto à Caixa Econômica 
Federal, a oferecer garantias e dá outras providências”. PODER LEGISLATIVO: 
Leitura do Projeto de Resolução nº. 002/2015 que “Altera a alínea “A” do artigo 3º e 
o anexo I da Resolução nº 001/2015, datada de 10 de fevereiro de 2015, que 
dispõe sobre as Verbas Indenizatórias do Exercício Parlamentar e dá outras 
providências”. Indicações nºs 060 e 061/2015 de autoria do Vereador Sr Ailton 
Caffeu, que solicita: Disponibilizar patrulha mecanizada para atender os moradores 
da região dos quilômetros; Manilhamento e aterro do valão situado na Rua Maria 
Preta, no Distrito de Nestor Gomes – Km 41. Indicações nºs 062 e 063/2015 de 
autoria do Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, que solicita: Conclusão da 
construção da rede de esgoto no Bairro Colina; Patrolamento da Rua 4 que dá 
acesso à Avenida F, situadas no Bairro Bonsucesso I. Indicação nº 064/2015 de 
autoria do Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: Substituição de 
poste de madeira por outro de concreto, na Rua Romildo Barbosa, no Bairro 
Carapina. Indicações nºs 065 e 066/2015 de autoria do Vereador Sr Gildevaldo 
Estevão, que solicita: Construção de redutor de velocidade e sinalização de trânsito 
pertinente na Rua Maria Elisa Rios, situada no Bairro Bonsucesso II (nas 
imediações do antigo Supermercado Bonsucesso); Colocação de luminárias em 03 
(três) postes situados na Rua Santa Inês, no Bairro Aroeira. Indicações nºs 067 e 
068/2015 de autoria do Vereador Sr Glesson Borges, que solicita: Extensão de 
rede de água na Comunidade Brejo Velho, Distrito de Nativo de Barra Nova; 
Construção de quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental „Paulo Antonio de Souza‟, situada na Comunidade Paulista. 
Indicações nºs 069 e 070/2015 de autoria do Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira, 
que solicita: Extensão de rede elétrica e colocação de postes com luminárias na 
Rua Professor Amaro Nascimento Mendes, situada no Bairro Guriri, lado norte; 
Calçamento da Rua Conceição da Barra, situada no Bairro Guriri, lado norte (3ª 
quadra). Indicações nºs 071 e 072/2015 de autoria do Vereador Sr José Ferreira, 
que solicita: Construção Término da substituição das lâmpadas danificadas dos 
postes de iluminação pública, no Assentamento Córrego da Areia; Cascalhamento 
da ladeira situada na estrada de acesso ao Assentamento Córrego da Areia. 
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Indicações nºs 073 e 074/2015 de autoria da Vereadora Srª Judite Ribeiro Oliveira, 
que solicita: Substituição de todas as lâmpadas existentes nos postes de 
iluminação pública situados no Bairro Vila Verde, por outras a vapor de sódio; 
Substituição de todas as lâmpadas existentes nos postes de iluminação pública 
situados no Bairro Alvorada, por outras a vapor de sódio. Indicações nºs 075 e 
076/2015 de autoria do Vereador Sr Uarlan Fernandes, que solicita: Viabilizar a 
implantação de saneamento básico no Bairro Liberdade; Construção de 05 (cinco) 
redutores de velocidade, bem como sinalização de trânsito pertinente em toda a 
extensão da Rua 03, situada no Bairro COHAB. Indicações nºs 077 e 078/2015 de 
autoria do Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, que solicita: Construção de 
quadra poliesportiva na Escola Municipal de Ensino Fundamental „Roseli Pires 
Clemente‟, situada no Bairro SEAC; Construção de campo de futebol no Bairro 
Nova Era. Requerimento nº 009/2015 de autoria do Vereador Sr Eneias Zanelato 
Carvalho, que solicita ao Presidente desta Casa de Leis: Que o SAAE – Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto forneça relatório com o total de receitas e despesas 
anual, referente ao ano de 2014, com detalhamento mensal, contendo ainda: 
faturamento do sistema de água e esgoto, incluindo volume de água medido e 
faturado em m3 (metro cúbico); arrecadação mensal de coleta de esgoto e total 
geral (água + esgoto); faturamento referente a realização de serviços; principais 
custos do SAAE de São Mateus, com SAA e SES referente ao mesmo período; 
folha de pagamento/encargos; energia elétrica; despesas com produtos químicos; 
custo de manutenção; combustível; tíquete-alimentação; PASEP; vigilância de 
portaria; CISABES; reconstituição de calçamento e despesas bancárias. Ato 
contínuo o Sr Secretário fez a leitura dos Projetos a seguir: Em votação a Redação 
Final ao Projeto de Lei nº. 004/2015, do Poder Executivo que, “Altera o § 3º do 
artigo 8º da Lei Municipal nº. 1.397/2014, datada de 03 de outubro de 2014”. Em 
Turno Único o Projeto Lei nº. 034/2014, do Poder Executivo que, “Altera o artigo 4º 
da Lei Municipal nº. 442, datada de 08 de setembro de 2005, que autoriza o chefe 
do poder executivo municipal a doar área de terras à ordem dos advogados do 
Brasil seção do Espírito Santo”. DIVERSOS: Leitura do Oficio nº. 1.593/2014, do 
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que encaminha cópia do 
Venerando Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Pleno nos autos da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº. 0010970-75.2014.8.08.0000, em que é 
REQUERENTE o Procurador Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo e 
REQUERIDOS a Câmara Municipal de São Mateus e o Prefeito Municipal de São 
Mateus-ES. Conforme o ACORDÃO: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
Constituição Estadual. Art. 3º da Lei municipal nº 1105/2012, subsídio do 
Presidente da Câmara de Vereadores. Verba de Representação, Limite 
Constitucional Ultrapassado. Dispositivo Declarado Inconstitucional. Efeito Ex Tunc. 
Leitura do Oficio /PJCSM nº 070/15, do Ministério Público do Estado do Espírito 
Santo, Promotoria de Justiça Cível de São Mateus-ES, que encaminha 
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA, expedida pela referida Promotoria, em que 
solicita ao Exmo. Presidente da Câmara de São Mateus, que imediatamente 
suspenda a votação do Projeto de Lei do Executivo nº. 001/2015, que prorroga a 
existência de cargos comissionados para o exercício da advocacia pública no 
município, retirando-o de pauta, até ulterior deliberação deste Parquet. Ato 
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contínuo o Sr Presidente acusou Requerimento de autoria da maioria dos senhores 
Vereadores presentes, solicitando a inclusão na Ordem do Dia dos Projetos para 
discussão e votação imediata, conforme o artigo 158, inciso IV combinado com o 
Art. 160 do Regimento Interno desta Casa de Leis a seguir: Projeto de Lei nº. 
007/2015, do Poder Executivo que “Autoriza Contratação Temporária para o 
programa PAIES deste Município e dá outras providencias”. Projeto de Lei nº. 
011/2015, do Poder Executivo que “Autoriza Abertura de Credito adicional Especial 
e dá outras providências”. Projeto de Resolução nº. 002/2015 que “Altera a alínea 
“A” do artigo 3º e o anexo I da Resolução nº 001/2015, datada de 10 de fevereiro 
de 2015, que dispõe sobre as Verbas Indenizatórias do Exercício Parlamentar e dá 
outras providências”, sendo deferido pelo Sr Presidente. A seguir, o Sr Presidente 
suspendeu a sessão por tempo indeterminado para que as Comissões emitissem 
parecer aos respectivos projetos. A seguir o Sr Presidente reiniciou a sessão e 
determinou a verificação do Quorum Legal, sendo verificada a presença de todos 
os Srs Vereadores. A seguir o Sr Presidente Gildevaldo Estevão concedeu a 
palavra a Presidenta do Grêmio Estudantil da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Santo Antônio a Estudante Miria dos Santos Martins, que 
após congratular-se com todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de 
honra e demais presentes, refere que o Grêmio é uma Entidade que defende os 
direitos dos alunos, sendo o nome do Grêmio Jovens em Ação, além de representa 
a Escola Santo Antônio. Expõe que a traz da escola tem um matagal absurdo, ao 
qual, ela própria visitou, sendo lamentável a situação. Coloca que foi aberto e 
colocado um portão, que deve ter sido instalado para que passe caminhão para 
reforma da quadra da escola, sendo que quando fizeram o muro, nem o lixo 
tiveram coragem de retirar. Fala que é lamentável, um absurdo, e sendo estudante 
pensam se deveriam ter uma escola naquela situação, pois ao redor na escola 
deve ser limpo. Esclarece que existem pessoas que utilizam o local como 
passagem e enfrentam essa situação de perigo, com isso, se torna complicado a 
situação dos estudantes e escola. Mostra a todos os presentes votos que foram 
retiradas do local, e que a limpeza do local deve ser feito imediatamente. Expõe 
que dentro da escola tem muito mato, e que conversará com o Diretor para ver a 
limpeza. Convida a todos os Srs Vereadores para fazer uma visita à escola e 
verificarem a situação, para tentarem ajudar. Diz que os estudantes correm risco de 
vida passando por aquele local. Ato contínuo o Vereador Sr Eneias Zanelato 
Carvalho solicita aparte, parabeniza por ser Presidente do Grêmio Estudantil. 
Relata que a escola é de âmbito estadual, tendo um Diretor, pois a gestão da 
escola é responsabilidade do Diretor, tendo pequena verba para fazer reparos na 
escola. Deseja saber se procuraram a direção e qual a resposta. Ato contínuo a 
Estudante Miria dos Santos Martins, esclarece que estão solicitando a limpeza fora 
da escola, e sendo o caso o próprio Grêmio consegue o dinheiro para fazer a 
limpeza, pois o problema é a parte externa da escola, ou que solicite que o dono do 
terreno limpar. Ato contínuo o Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira solicita aparte, 
pergunta se a área é interna ou externa da escola, pois se for uma rua a Prefeitura 
Municipal é obrigada a fazer, se for particular a obrigação é do proprietário. Aborda 
que há 02 anos a Prefeitura Municipal esta com problemas com a limpeza pública, 
ao qual, acarreta sérios problemas para o município de São Mateus, sendo feitos 
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vários requerimentos que não estão surtindo efeito. Sugere que se o terreno for 
uma área particular que os Srs Vereadores façam um requerimento para a 
Secretária de Obras solicitando o proprietário que faça a limpeza do terreno, e a 
parte interna que o Diretor da escola tome as devidas providências. Ato contínuo o 
Sr Presidente parabeniza a Presidente do Grêmio Estudantil diz que, apesar de ser 
estadual, também nos chamou a atenção o abandono em que se encontra a Escola 
Santo Antônio. Que semana passada, enviou um assessor para fazer imagens, que 
vocês estão vendo Relata que, entre outras melhorias, a escola precisa de uma 
limpeza urgente no seu entorno e dentro também. Aborda que já estão acionando 
os setores competentes para que isso aconteça. Expõe aos Srs Vereadores que 
devem acionar a Secretaria de Obras e a Direção da Escola. Ato contínuo o 
Vereador Sr José Ferreira solicita aparte, parabeniza por ser Presidente do Grêmio 
Estudantil, esclarece que já foram feitos alguns pedidos ano passado para alguns 
Deputados e que a área esta sendo permutada entre o Governo do Estado e a 
Prefeitura Municipal, sendo solicitado por ele próprio a SEDU, para que possa 
aumentar a escola e evitar estes problemas. Diz que a Presidente do Grêmio esta 
com a razão e que irão procurar o Prefeito Municipal e a Secretária de Obras para 
que tome providências. Ato contínuo o Vereador Sr Uarlan Fernandes solicita 
aparte, expõe a responsabilidade o trabalho da Presidente do Grêmio. Sabe a luta 
do Vereador Sr José Ferreira para aconteça a ampliação da escola, que através 
das imagens passadas, seja tomada providências. Diz que como Presidente da 
Comissão de Educação visitou a escola, que o Diretor já solicitou a limpeza do 
local. Sabe que a escola recebe verba, mas que ainda não tinha recebido. 
Agradece à visita, que tenha uma boa gestão e no que precisar todos os Srs 
Vereadores está à disposição. Ato contínuo a Estudante Miria dos Santos Martins, 
agradece a oportunidade e espera que a situação seja resolvida, pois se encontra 
vergonhoso a situação de abandono que a escola se encontra. A seguir o Sr 
Presidente Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Diretor e Presidente da 
Decottignies Construtora Sr Antônio Rubens, que após congratular-se com todos 
da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, relata ser 
de Vila Velha, nascido em Vitória, proprietário da Empresa Decottignies 
Construtora, ao qual, se reuniu com a Comissão de Justiça desta Casa de Leis, 
para discutir sobre o projeto da construção do novo shopping do Norte do Estado 
do Espírito Santo, que estará sendo construído na cidade de São Mateus. Relata 
que o projeto trará desenvolvimento, criação de empregos e suporte de 
sustentabilidade e mobilidade urbana para a cidade que vem recebendo 
investimentos de empresas renomadas pelo Brasil. Expõe ser proveniente da área 
por direito, ao qual, começou na construção há 15 anos, e não está vindo para a 
cidade de São Mateus brincar de construir shopping. Relata que o shopping por 
uma questão do regimento desta Casa de Leis, não pode ser votado uma simples 
mudança de rua, não a aprovação do shopping. Diz que a mudança de rua esta 
dentro de uma Lei Federal, que da a certeza e tranqüilidade, que a Câmara 
Municipal, muita bem representada pelos seus pares irá fazer mais história nesta 
Câmara Municipal, para o município, todo Norte do Estado, ou seja, colocando o 
nome na porta do Shopping Boulevard Norte Shopping o nome dos Srs Vereadores 
e toda comunidade, pois fizeram um diferencial para geração de empregos, de 
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recursos, impostos. Agradece a todos e que sai desta Casa de Leis feliz, confiante 
com a reunião, estando à disposição para prestar esclarecimento em todos os 
sentidos, pois o projeto é legal, com sustentabilidade, selo verde, selo da 
Associação Brasileira de Shopping e mobilidade urbana. Informa que terça-feira 
que vem estará novamente para acompanhar com certeza este marco. Ato 
contínuo o Vereador Sr Uarlan Fernandes solicita aparte, coloca que acompanhou 
a apresentação do projeto, tendo certeza que nem o proprietário e nem os Srs 
Vereadores estão para brincadeira, ou seja, sabem que tem uma responsabilidade 
muito grande com essa cidade. Esclarece que o projeto não será votado hoje, pois 
não foi relatado. Expõe que tem certeza que o Uso da Tribuna feita pelo Vereador 
Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira foi para a votação do projeto, sendo infelizmente 
mal interpretado, não só o Vereador, como outros Srs Vereadores. Diz que semana 
que vem o projeto será votado e que todos esteja presentes na votação para terem 
clareza de quem esta votando. Ato contínuo o Sr Antônio Rubens, diz respeitar 
honradamente o Regimento Interno desta Casa de Leis, que semana que vem 
estará presente. Ato contínuo o Sr Presidente solicita que a Imprensa presente 
filme e coloque ao vivo, para que ninguém saia sem saber quem é a favor ou 
contra este projeto. Ato contínuo o Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira solicita 
aparte, agradece a vinda e explicação referente ao projeto, sendo grandioso para 
todos. Sabe que a preocupação dos Srs Vereadores não é votar ou não, pois 
entende o Relator, pois todos queriam conhecer o projeto. Diz que a Câmara 
Municipal não quer deixar de votar o projeto, apenas ter um maior conhecimento, 
pois sabe que é um investimento de mais de R$ 80 milhões, que trará investimento 
para o município, ou seja, ninguém é contra o projeto, só querem que seja mais 
bem esclarecido. Ato contínuo o Sr Antônio Rubens agradece a oportunidade, que 
se comprometerá a procurar o Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho para que 
possa passar os estudos de viabilidade que foram feitos em cima de 
sustentabilidade, mobilidade urbana, selo verde, para que fique tudo esclarecido. 
Diz que se arrende de não ter vindo antes para esclarecer a magnitude e grandeza 
desse projeto. DO GRANDE EXPEDIENTE: 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, 
expõe que durante estes 02 anos sempre trabalharam em união nas aprovações 
dos projetos, sempre em parceria com o Executivo. Diz que o Prefeito Municipal é 
empreendedor e capaz de trazer obras, além de trabalhar em prol do município. 
Coloca importância de conhecer os projetos, como já foram apresentados vários 
projetos antes de ser aprovados. Relata que o shopping é uma obra particular, ou 
seja, não tem área do município envolvida no projeto do Sr Rui Baromeu. Expõe 
sobre o projeto do Shopping Boulevard Norte Shopping, sendo um projeto 
grandioso, e de grande importância de investimento para o município de São 
Mateus. Sabe a importância de fiscalizar, ou seja, não há necessidade de aprovar 
projetos na correria nesta Casa de Leis, tendo que cobrar para obter maiores 
esclarecimentos, pois é a favor do desenvolvimento de São Mateus. Informa ser 
parceiro da administração do Prefeito Municipal Sr Amadeu Boroto, pois é uma 
administração sadia, que visa o desenvolvimento do município, correndo sempre 
atrás de recurso, mas jamais deixará de fazer seu papel de Vereador, que é de 
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fiscalizar. 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, relata sobre as cobranças em cima dos 
Srs Vereadores, pois nas paginas sociais colocaram que os Vereadores não são 
favoráveis ao projeto do shopping, pois não sabem o que estão falando, deveriam 
vir mais a Casa de Leis para saber as ações dos Vereadores. Informa fazer parte 
da Comissão de Justiça e que colocou o projeto para ser votado, mas respeitou a 
decisão de outro Vereador em relação ao projeto, com isso, os projetos não foram 
votados, para terem melhor conhecimento. Diz que semana que vem o projeto será 
votado, pois o que é bom para São Mateus, é bom para a população. Coloca que 
não sabe usar a internet, mas sabe cuidar do povo, pois trabalha com seriedade. A 
seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr 
Isaias Rosa de Oliveira, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, 
convidados de honra e demais presentes, esclarece como se coloca que Vereador 
é contra projeto que ainda nem foi votado, pois dizer que Vereador é contra projeto 
é improcedente. Faz uma reclamação ao Estádio de Futebol em Guriri, ao qual, foi 
apresentado pelo Deputado Estadual Sr Eustaquio de Freitas, que contemplará 
espaço para 1200 pessoas, mas as obras estão paradas há mais de 03 meses, 
pois o Governo do Estado não repassa verba para a empresa que esta fazendo o 
estádio, além de estar ameaçando parar a obra. Informa que ligou para o Prefeito 
Municipal Sr Amadeu Boroto solicitando uma reunião, para que juntamente com a 
empresa, Secretário de Esporte fazer o Governo do Estado repassar a verba para 
que a obra não seja parada. Declara que o índice de criminalidade é absurdo no 
município, pois o problema de criminalidade em São Mateus é social, onde as leis 
existem, mas não funcionam não se tem projetos sociais. Coloca que começam a 
construir estádios, praças e as obras param não se tem creche em tempo integral, 
ou seja, para que as coisas funcionem tem que acabar a roubalheira no país. 
Relata que as obras do estádio não parem, para que as crianças tenham um 
espaço para a prática de esporte, pois é uma maneira de tirar as pessoas das 
drogas, das ruas. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra 
ao Vereador Sr Uarlan Fernandes, que após saudar todos da Mesa Diretora, 
Vereadores, convidados de honra e demais presentes, expõe que toda vez que 
chega um projeto para esta Casa de Leis todos analisam, passa pelas comissões, 
principalmente quando sabem que irá trazer investimentos para o município, mas 
sabe que devem respeitar as tramitações desta Casa de Leis. Informa que a 
Prefeitura Municipal através da Secretaria de Meio Ambiente já deu autorização, 
pois sabe que é investimento para o município. Relata que o projeto é para uma 
troca de rua, ao qual, será em outro local, para que possa dar ampliação ao 
shopping. Expõe ter certeza que o Presidente da Comissão passou para um relator 
e sabe que o relator dará o parecer, e caso não de o parecer, o Presidente da 
Comissão pode escolher outro relator. Deseja saber até quando os Secretários 
municipais tomaram atitudes para resolver as coisas, pois recebe reclamações da 
comunidade, passa a reclamação para o Secretário, que além de não resolver, 
manda os Vereadores resolverem. Diz ao Vereador Sr Vilmar Gonçalves de 
Oliveira que o que foi falado sobre sua pessoa, a pessoa não o conhece e não 
sabe o que esta falando. Declara que não estão legislando para se venderem, mas 



37 
 

para trazer benefícios para essa sociedade, e sabem de suas responsabilidades. 
Sugere que as pessoas passem a vir nesta Casa de Leis para saberem as ações 
dos Srs Vereadores. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a 
palavra ao Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que após saudar todos da Mesa 
Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, parabeniza a 
Presidente do Grêmio Estudantil por ter usado a Tribuna e fazer suas 
reivindicações. Diz que o Sr presidente está corretíssimo quando decidiu acionar a 
Secretaria de Obras, a Diretoria da Escola para que seja resolvido este problema 
da limpeza do terreno em torno da escola. Aborda sobre a Empresa de Lixo RT, 
pois tem recebido várias reclamações de que a empresa faz a limpeza do Balneário 
de Guriri apenas no centro, mas nas outras ruas de Guriri não passa ha tempos, 
com isso, não sabe se a empresa esta sendo fiscalizada pela Secretaria de obras, 
pois não esta atendendo as suas obrigações de limpeza urbana, sendo que 
aprovamos o aumento da taxa de lixo, com o serviço pior. Ato contínuo o Vereador 
Sr Uarlan Fernandes solicita aparte, coloca que a empresa trabalha mensalmente 
não tendo sequência de folga, com dias primordiais sem ter trabalhado, com isso, 
desejam saber da Secretaria de Obras o que esta acontecendo. Lembra que foi 
solicitado pelo nobre Vereador que o Presidente da Empresa COOPEBAC para 
falar sobre as pesagens dos carros e até hoje nada. Ato contínuo o Vereador Sr 
Eneias Zanelato Carvalho, diz que na sessão anterior o Presidente da Cooperativa 
COOPEBAC esteve nesta Casa de Leis solicitando que fosse aprovado um Projeto 
de Lei de repasse de verba de R$10 mil, tendo votado contra, pois até hoje não 
entende para que o repasse se estará cobrando das pessoas que desejam 
participar do Simpósio de Pimenta do Reino, além de ser em uma área pública. 
Relata que falou ao Presidente da Cooperativa que é responsável pela pesagem do 
lixo, ao qual, perguntou como era feito este controle para pesagem do lixo para o 
município pagar a Cooperativa, sendo não respondido pelo Presidente, que disse 
que voltaria nesta Casa de Leis para responder. Expõe que foi feito um 
requerimento por escrito e o Presidente da Cooperativa não compareceu, com isso, 
fará um requerimento formal solicitando respostas e acionará o Ministério Público, 
pois necessita de investigação, pois quem esta pagando somos nós, além de 
prestar um péssimo serviço. Relata sobre o trânsito de São Mateus, pois sabe que 
no Brasil tem grandes dificuldades, mas em São Mateus se encontra em abandono 
total, com sinalizações precárias, sinais sem funcionamento, com isso, onde está o 
dinheiro público, pois o dinheiro é para prestar um bom serviço para a população. 
Ato contínuo o Sr Presidente expõe que na Avenida Sernamby nenhum sinal 
funciona, além de sugerir ao Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva que procurem o 
Comandante da Companhia Militar, pois a cidade cresceu, não tem sinalização, 
mas as viaturas estão aplicando muitas nos motoristas. Ato contínuo o Vereador Sr 
Eneias Zanelato Carvalho retifica que o trânsito esta uma bagunça, parecendo não 
ter Secretário responsável, mas que esta recebendo para este trabalho e não 
dando resultados. Coloca que deve convocar o Secretário para que se explique, 
além de não cuidar da pasta que é sua obrigação. Diz ser a favor de todo projeto 
que gere emprego para a região e dentro de todos os princípios, pois quanto maior 
informação, melhor para votar. Relembra que esta Casa de Leis votou em projetos 
importantes. Informa que esta fazendo requerimento solicitando a atualização dos 
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dados do Plano Municipal de Saneamento, pois tem informação até 2013, e 
necessita ter uma atualização. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão 
concedeu a palavra ao Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira Carvalho, que 
após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais 
presentes, expõe que nessa Casa de Leis já chegou ao limite, que os Srs 
Vereadores não são pessoas irresponsáveis, pois semana passada utilizou a 
Tribuna para defender um projeto, sendo que foi colocado nas redes sociais que foi 
contra o projeto. Solicita ao Vereador que paga estes meios de comunicação que 
venha a essa Tribuna e fale o que sente, se é ou não a favor do projeto. Coloca 
que existem os meios de comunicação para não precisar mentir em rede social. 
Expõe que nestes 04 anos de mandato nunca viu essa situação nessa Câmara 
Municipal. Ato contínuo o Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva solicita aparte, se 
diz sensibilizado com suas palavras, pois não tem nada pior que fazer o trabalho de 
fiscalização e outro Vereador utilizarem as redes sociais para falar mentiras. Ato 
contínuo o Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira diz não saber quem é, pois 
falaria se soubesse, mas o Vereador que não relatou o projeto semana passada foi 
o Vereador Sr Glesson Borges, não sendo divulgado pelas redes sociais. Ato 
contínuo o Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho solicita aparte, expõe utilizar as 
redes sociais para divulgar os seus trabalhos, e que solicitou que retirassem a 
matéria divulgada, além de mentirosa, falando que também foi contra, juntamente 
com os 07 ao projeto. Esclarece que devem ser notificados as passagens e dar o 
tratamento que merece, além de fazer um levantamento e cobrar da pessoa. Ato 
contínuo o Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, diz não se sentir 
incomodado, pois sabe que estar incomodando alguém, e se lançar campanha de 
Vereador ganhará novamente, pois cumpre suas ações. Ato contínuo o Sr 
Presidente solicita ao Vereador que imprima a página ao qual, esta sendo acusado 
e pedirá a Procuradoria colocar um processo. Ato contínuo o Vereador Sr Uarlan 
Fernandes solicita aparte, fala que existem criticas construtivas, e que entraram 
com uma ação contra uma pessoa, ao qual, não levou a diante, pois era para 
passar a conhecer e respeitar o trabalho dos Vereadores. Ato contínuo o Vereador 
Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira diz que em sua campanha prometeu doar 01 moto 
por mandato e vem cumprindo, não pede a nenhum empresário, se desejar votar 
ou não em projeto faz, pois não deve favor a ninguém. Ato contínuo o Vereador Sr 
Glesson Borges solicita aparte, expõe que seu filho tem 25 anos, não manda em 
suas amizades, nem em sua vida, além de ter que provar o que esta dizendo, e sua 
página social quem comanda é sua filha. Ato contínuo o Vereador Sr Vilmar 
Gonçalves de Oliveira solicita que nem cruze em seu caminho. Ato contínuo o 
Vereador Sr Glesson Borges solicita aparte, expõe que jamais colocou alguém para 
falar de outra pessoa, nem é de seu caráter e que pode investigar. ORDEM DO 
DIA: Ato contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação as Indicações 
nºs 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 
076, 077, 078/2015 sendo as mesmas aprovadas por unanimidade dos presentes. 
Em discussão e votação o Requerimento de nº 009/2014, sendo aprovado com 
voto contrário do Vereador Sr Valdemar Moraes. Ato contínuo o Sr Presidente 
colocou em discussão e votação os seguintes Projetos: Em discussão e votação a 
Redação Final ao Projeto de Lei nº. 004/2015, do Poder Executivo que, “Altera o § 
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3º do artigo 8º da Lei Municipal nº. 1.397/2014, datada de 03 de outubro de 2014”, 
sendo aprovado por unanimidade. Em discussão e votação em Turno Único o 
Projeto Lei nº. 034/2014, do Poder Executivo que, “Altera o artigo 4º da Lei 
Municipal nº. 442, datada de 08 de setembro de 2005, que autoriza o chefe do 
poder executivo municipal a doar área de terras à ordem dos advogados do Brasil 
seção do Espírito Santo”, sendo rejeitado por unanimidade. Em discussão e 
votação em Turno Único o Projeto de Lei nº. 007/2015, do Poder Executivo que 
“Autoriza Contratação Temporária para o programa PAIES deste Município e dá 
outras providencias”, sendo aprovado por unanimidade. Em discussão e votação 
em Turno Único o Projeto de Lei nº. 011/2015, do Poder Executivo que “Autoriza 
Abertura de Credito adicional Especial e dá outras providências”, sendo aprovado 
com voto contrário dos Srs Vereadores Eneias Zanelato Carvalho, Vilmar 
Gonçalves de Oliveira e abstenção do Vereador Sr Uarlan Fernandes. Em 
discussão e votação em Turno Único o Projeto de Resolução nº. 002/2015 que 
“Altera a alínea “A” do artigo 3º e o anexo I da Resolução nº 001/2015, datada de 
10 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre as Verbas Indenizatórias do Exercício 
Parlamentar e dá outras providências”, sendo aprovado por unanimidade. Ato 
contínuo o Sr Presidente faz Homenagem sobre a conquista ao Voto Feminino 
expondo “Que mais uma vez parabeniza as mulheres. Lembrando que o dia 8 
março é o Dia Internacional das Mulheres, e no dia 7 vamos fazer uma Solenidade 
para comemorar a data, lembrando também que a data de hoje, 24 de fevereiro, 
marca os 83 anos de conquista do voto feminino no Brasil. As mulheres 
representam a maioria do eleitorado brasileiro, mas ainda estão devendo uma 
maior participação na política. Então, mulherada, vamos seguir o exemplo da nossa 
vereadora Judite Ribeiro de Oliveira”. 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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