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Ata nº 045/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês 
de setembro de 2015 (dois mil e quinze), às 14:00 (quatorze) horas, por motivo de 
força. 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, justifica que por motivo de força maior, a empresa 
AGRALE hoje entregará o seu primeiro chassi às 18:00hs, então a Sessão Ordinária 
que aconteceria as 18:00hs, conforme o regimento interno dessa Casa de Leis, 
passou para às 14:00hs para que os Senhores Vereadores possam estar presente a 
este grande evento. Em seguida convidou o Vereador Sr Glesson Borges para que 
efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Ato contínuo solicitou ao Sr 
Secretário que efetuasse a chamada dos Srs. Vereadores, para verificação do 
Quorum legal, responderam presente 11 (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 Secretário da Mesa que procedesse a leitura dos expedientes 
enviados a esta Casa de Leis, e informasse qual a Pauta da Ordem do Dia. Assim 
sendo, o Sr Secretário, procedeu à leitura que constou do seguinte: PODER 
EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.249/2015, da 
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 0001458/2015, 
que encaminha a esta Colenda Casa as Leis n s ° 1.513, 1.514, 1.515, 1.516/2015. 
Leitura da Lei n° 1.513/2015, que “Dá atual Rua conhecida como Girassol, situada 
no loteamento Jardim Eldorado, no Bairro Pedra Dágua a denominação de “Rua 
Gerânio”. Leitura da Lei nº. 1.514/2015, que “Dá denominação à Rua localizada no 
distrito de Nestor Gomes - Km41 “Rua Eduardo Medeiro”. Leitura da Lei nº. 
1.515/2015, que “Dá denominação à Avenida no distrito de Nestor Gomes – Km41 
de “Avenida Cachoeira do Cravo”. Leitura da Lei nº. 1.516/2015, que “Dá 
denominação à Rua Localizada no Distrito de Nestor Gomes – Km 41 de “Rua do 
Cartório”. Proposições sujeitas à discussão e votação: Indicações nº 611 e 
612/2015 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva que solicita: 
Patrolamento das ruas do Bairro Aroeira; Regularização da iluminação pública na 
Rua situada nas proximidades da Rua São Alonso, localizada na Comunidade 
Paulista. Indicações nº 613 e 614/2015 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato 
Carvalho que solicita: Extensão de rede elétrica na Rua Raissa Bastos Magnago 
(Rua 14), situada no Bairro Guriri, lado norte; Construção de quadra poliesportiva 
coberta na EMEF Paulo Antonio de Souza, situada na Comunidade Paulista. 
Indicações nº 615 e 616/2015 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão que 
solicita: Regularização fundiária do Bairro Aroeira; Regularização fundiária do Bairro 
São Miguel. Indicações nº 617 e 618/2015 de autoria do vereador Sr Glesson 
Borges que solicita: Construção de calçada cidadã na Avenida José Tozze, lado 
direito (trecho compreendido entre o Posto de Gasolina e o Pronto Atendimento); 
Limpeza do campo de futebol situado no Bairro Aviação (nas proximidades do 
Aeroporto Ernesto Bonomo). Indicações nº 619 e 620/2015 de autoria do vereador 
Sr Isaias Rosa de Oliveira que solicita: Calçamento da Rua Domingos Duarte Santos 
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(Rua 16), situada no Bairro Guriri, lado norte; Calçamento da Rua 40, situada no 
Bairro Guriri, lado norte. Indicações nº 621 e 622/2015 de autoria do vereador Sr 
José Ferreira que solicita: Pavimentação da Rua de acesso ao Supermercado Santa 
Terezinha, situada na Comunidade Santa Terezinha – Km 28; Escavação da área de 
terra situada ao lado da Igreja Assembléia de Deus, na sede do Distrito de Nestor 
Gomes, para construção de restaurante popular. Indicação nº 623 e 624/2015 de 
autoria do vereador Sr Judite Ribeiro de Oliveira que solicita: Reparo do calçamento 
do Beco Santiago, situado na Rua Bolívia, no Bairro Vila Nova; Patrolamento da 
Avenida Recôncavo dos Corais e das Ruas Bosque das Oliveiras e transversal, 
situadas no Bairro Morada do Ribeirão. Indicações nº 625 e 626/2015 de autoria do 
vereador Sr Uarlan Fernandes que solicita: Retorno da linha de ônibus que fazia o 
Itinerário Santo Antônio-Aviação e vice-versa, passando pelo Bairro Boa Vista; 
Reitera a indicação de nº 034/2015, que diz respeito à limpeza e patrolamento das 
ruas do bairro liberdade. Indicações nº 627 e 628/2015 de autoria do vereador Sr 
Vilmar Gonçalves de Oliveira que solicita: Construção de albergue municipal em São 
Mateus; Construção de matadouro público no município de São Mateus. 
Requerimento nº 059/2015 de autoria de todos os Srs vereadores que solicitam: 
proíba a utilização de água dos mananciais para limpeza das ruas, exceto aquelas 
em que funcionam as feiras livres no município. Moção nº 034/2015 de autoria do 
vereador Sr Ailton Caffeu que solicita: Voto de Congratulação ao Sr. Clério Linhares, 
pelos 33 anos de dedicação ao trabalho voluntário na Comunidade Nossa Senhora 
da Penha – Km 32, ministrando aulas de violão. A seguir, o Sr Presidente suspendeu 
a sessão por tempo indeterminado para que as Comissões emitissem parecer ao 
Projeto de Lei n° 032/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Regulamenta e 
estabelece normas de atendimento aos alunos públicos alvo da Educação Especial 
nas instituições de Educação Infantil e Ensino Fundamental do Sistema Municipal de 
Educação de São Mateus”. A seguir o Sr Presidente reiniciou a sessão e determinou 
a verificação do Quorum Legal, sendo verificada a presença de todos os Srs 
Vereadores. Ato contínuo o Sr Presidente acusou Requerimento de autoria da 
maioria dos senhores Vereadores presentes, solicitando a inclusão na Ordem do Dia 
do Projeto de Lei n° 032/2015, de autoria do Poder Executivo para discussão e 
votação imediata em turno único, conforme o artigo 158, inciso IV combinado com o 
Art. 160 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Sendo deferido. DO GRANDE 
EXPEDIENTE: 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, fala sobre a audiência pública 
que foi feita semana passada sobre a privatização, ou concessão ou algo parecido 
do SAAE, explica que não pôde ficar muito tempo por foi visitar as instalações do 
Hospital Meridional, mas que analisou vendo algumas matérias depois, a população 
de São Mateus rejeitou a privatização do SAAE, fala que também é povo e não 
rejeitou, porque ainda não conhece o sistema, não leu o Projeto, ele ainda não 
chegou há Câmara e quando chegar concerteza o Sr presidente irá convocar uma 
audiência pública para que possam discutir sobre esse assunto, acha prematuro 
dizerem que a população rejeitou. Fala que tinham aproximadamente de cinqüenta a 
cem pessoas e a população de São Mateus é de cento e trinta mil habitantes, então 
cinqüenta pessoas não podem representar cento e trinta mil, agora os Senhores 
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vereadores sim, podem representar porque foram eleitos para isso, por isso quando 
o projeto chegar vão estudar, analisar junto aos procuradores e votar de acordo a 
vontade de cada um para o bem da população sem medo. A seguir o Presidente Sr 
Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Vilmar Gonçalves de 
Oliveira, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra 
e demais presentes, fala ao vereador Sr Isaias que também foi há audiência, mas 
tinham pessoas que acham que aquilo era uma brincadeira de gato e rato, até 
pessoas que já passaram por essa casa e não fizeram nada, por isso que as 
pessoas estão sofrendo hoje pela falta de responsabilidade de muitos políticos que 
passaram por São Mateus. Falaram que Amadeu vai fazer a privatização para fazer 
caixa para campanha política, mas todos sabem que o Prefeito desde que entrou 
nessa cidade está tentando fazer a concessão do SAAE, tentou passar para a 
CESAN não deu certo. Ressalta que o prefeito Amadeu Boroto não precisa de 
dinheiro do SAAE para campanha política não, antes de ele entrar na prefeitura ele 
já tinha dinheiro para campanha, é tanto que ele fez campanha política. Fala que 
existem pessoas que não querem que as coisas aconteçam na cidade, eles querem 
que aconteçam com eles, mas eles nunca vão conseguir vir, então não vai acontecer 
nunca. Relata que a população está sofrendo muito com essa situação da água, e 
essas pessoas estão brincando com a situação. Fala que o SAAE está falido e não é 
culpa, só de dois, três prefeitos que passaram, essa cidade tem quatrocentos e 
setenta e um anos e esse problema não é de dez, vinte anos. Acha que a população 
está cansada de conversa, e ela não vai se importar de pagar mais, ela quer é água 
em casa para tomar banho, escovar os dentes, porque nem para isso está tendo. 
Sendo que tem uma empresa que tem dinheiro e pode investir na cidade. Acha que 
as pessoas têm que parar de brincar com o povo, porque na hora que passam nas 
casas pedindo o voto falam que é para melhorar a vida do povo, mas às vezes é 
para melhorar a vida deles. Fala que não sente a falta de água porque tem poço 
artesiano em sua casa e em seu comércio, mas se preocupa com as pessoas que 
não podem fazer um poço, então acha que chegou a hora dos onze vereadores 
fazerem algo para resolver essa situação, se for para questionar valores, a 
Presidenta não iria deixar a energia chegar a onde está e o povo ta sofrendo, mas ta 
pagando e tem energia. Agora aqui o povo ta sofrendo e não tem água. Fala que é 
hora de união, não é hora de ficar um jogando contra o outro. Fala que o povo paga 
os impostos, paga tudo que colocam, mas precisam ter. Como que pagam pela água 
sem ter? Como que pagam o esgoto sem ter? Ato contínuo o vereador Sr Uarlan 
Fernandes solicita aparte, fala que sobre a audiência, ela foi marcada em um horário 
que nem todos puderam comparecer, e infelizmente quem esteve lá e pôde 
observar, 50% eram funcionários do SAAE, 30% eram funcionários públicos e lá 
falaram do ministério público, mas o ministério público não foi convocado, não foi 
nem convidado à participar da audiência. Ato contínuo o vereador Sr Vilmar fala que 
não diz que o ministério público foi convidado ou não, mas que ele sabia, ele sabia, 
o SAAE avisou, acha que mesmo a câmara ou a prefeitura fazendo outra audiência 
em um horário que as pessoas podem ir, elas não vão, porque só vai quem não quer 
que as coisas aconteçam, fala que podem marcar e prestar atenção. Ato contínuo o 
vereador Sr Uarlan fala que só para concluir fala que muitas pessoas não estavam 
sabendo da audiência, foi marcada muito em cima e ontem ouviu do Procurador do 
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município que não foi convocado. Fala que o ministério público vai fazer outra 
audiência e a câmara também, tem certeza que o que a câmara vai fazer vai ser 
melhor que esse que aconteceu. Ato contínuo o vereador Sr Vilmar pede ao Sr 
presidente que assim que o projeto chegar há essa casa, seja marcada a audiência 
e anunciado em todos os meios de comunicação para que as pessoas não 
reclamem que não foram avisados. Ato contínuo o Sr Presidente confirma e fala que 
não concorda que o ministério público não sabia da audiência, porque sabiam sim, 
foi falado no jornal, na rádio, não foi porque não quis. 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, fala que acha uma injustiça o vereador Sr Vilmar falar que ele não 
quer que aconteça, porque, inclusive tem alguns documentos que assinaram juntos, 
essa questão da água não é uma questão nova e tem que ter muita tranqüilidade em 
discutir, quando fala que a culpa é do executivo é porque ele não tomou as ações e 
quem executa é o executivo, fala de todas as solicitações que fez sobre a água, e 
um requerimento pedindo a mudança do ponto de capitação assinado por quase 
todos os vereadores só não tem a assinatura do Sr vereador Vilmar Gonçalves de 
Oliveira, então quem não quer que as coisas aconteçam é o vereador Sr Vilmar que 
não assinou o requerimento. Ato contínuo o vereador Sr Vilmar solicita aparte, fala 
que o Sr vereador Eneias Zanelato quer tapar o sol com a peneira porque ele sabe 
que Conceição da Barra tem água boa, porque é a CESAN que está tocando lá, e 
quando ela ia vir para São Mateus o Sr vereador Eneias foi contra. Lembra que 
sentaram a mesa junto com o Governador para discutir, e ele foi contra. Ato contínuo 
o vereador Sr Eneias Zanelato fala que esse assunto da água tem que ser tratado 
com tranqüilidade na época de chuva, porque na época da crise que as pessoas não 
têm água em casa, não vai dar certo, porque não vai fazer as coisas as pressas 
porque é um contrato de trinta anos e depois de feito não tem mais jeito, então tem 
que ser feito de forma bem pensada. Fala que o prefeito tem que ser chamado à 
responsabilidade porque foi dito na audiência pública que o último recurso investido 
no SAAE foi em 1997, então de lá para cá se tivesse mudado o ponto de capitação 
não estariam passando por essa situação, o que não resolve porque o problema da 
água é que o rio está morrendo, as nascentes estão secando. Fala que participou de 
uma reunião com a Cáritas e várias organizações, que vão fazer uma semana de 
solidariedade, porque não adianta ter qualquer empresa grande aqui em São Mateus 
se não tem água no rio, assim como em São Paulo a Cantareira o lago onde fica a 
capitação secou. Fala que um dos grandes problemas que tem em São Mateus é a 
questão ambiental, é questão dos agricultores estarem usando de forma irracional a 
água na lavoura secando os rios. Para concluir fala que o essencial é a preservação. 
Lembra que tem vários lava jatos de carro que usam a água do SAAE e não pode, 
vão ter que começar a proibir essas ações. Fala que teve um estudo mostrando o 
que gasta para cada plantação, em tão todo mundo tem que contribuir com a 
preservação da água. Fala que até agora não falou que é contra a nenhuma 
proposta, está estudando e vai conhecer a realidade nas outras cidades. Fala que 
passando pela Avenida José Tozzi estava um caminhão lavando a rua, mesmo que 
a água não seja potável, vai fazer um requerimento pedindo para suspender lavar as 
ruas. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador 
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Sr José Ferreira, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados 
de honra e demais presentes, fala que saiu da audiência pública porque teve muita 
baixaria e depois soube que ainda teve mais, fala que as pessoas foram lá 
desmoralizar os outros. Fala que o secretário tem que aprender a falar com as 
pessoas, mudar o discurso, porque ele falou que as pessoas tinham que rezar para 
a água chegar, e as pessoas não gostaram dessa palavra. Fala sobre a questão das 
nascentes, que tem que ter a recuperação das nascentes, porque tem empresas de 
plantação que secam os rios. Fala que o governo federal fez um investimento tão 
grande no nordeste no Rio São Francisco fazendo uma canalização e lá ta secando 
também. Fala que proibiu um rapaz de usar a sua represa porque ele colocou a 
bomba para funcionar quatro horas da tarde e desligou nove horas da manhã do 
outro dia, a água jorrando na estrada, ele ficou zangado quase um ano, não deixa 
tem que ser com economia está preservando a vida da população. ORDEM DO DIA: 
Ato contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação: as Indicações nºs 
611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627 
e 628/2015. Sendo aprovadas por unanimidade. Em discussão: Requerimento nº 
059/2015 de autoria de todos os Srs vereadores. Em votação: sendo aprovado por 
unanimidade. Em discussão: Moção nº 034/2015 de autoria do vereador Sr Ailton 
Caffeu que solicita: Voto de Congratulação ao Sr. Clério Linhares, pelos 33 anos de 
dedicação ao trabalho voluntário na Comunidade Nossa Senhora da Penha – Km 32, 
ministrando aulas de violão. Em votação: sendo aprovado por unanimidade. Em 
discussão: Em turno único Projeto de Lei n° 032/2015, de autoria do Poder 
Executivo, que “Regulamenta e estabelece normas de atendimento aos alunos 
públicos alvo da Educação Especial nas instituições de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental do Sistema Municipal de Educação de São Mateus”. Em votação: 
sendo aprovado por unanimidade. 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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