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Ata nº 037/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 13 (treze) dias do mês de
Setembro de 2016 (dois mil e dezesseis), 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 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. Ato
contínuo, o Sr Presidente convidou para tomar assento na cadeira de convidados
desta Casa de Leis: a Senhora Paulinha Soares. 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° 1.741/2016, da Superintendente
de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001290/2016, que encaminha a
essa Colenda Casa de Leis, para conhecimento e arquivo: Leitura do Decreto nº.
8.464/2016, que “Abre crédito Adicional Suplementar da Câmara Municipal de
Vereadores, de São Mateus e dá outras providências”; Leitura da Lei Municipal nº.
1.573/2016, que “Autoriza a contratação de guarda-vidas por tempo determinado e
dá outras providências”; Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
1.703/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
001250/2016, que encaminha a essa Colenda Casa de Leis, para discussão e
votação o Projeto de Lei 023/2016; Leitura do Projeto de Lei nº. 023/2016, que
“Dispõe sobre a alteração na Lei Orçamentária Anual - LOA nº. 1550, de 23/12/2015,
e dá outras providências”; Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
1.691/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
001254/2016, que encaminha a essa Colenda Casa de Leis, o Veto nº. 002/2016;
Leitura do Veto nº. 002/2016, que “Veta o anexo XI do projeto de Lei Complementar
nº. 006/2016, que apresenta ilustrações acerca das seções transversais para via
local, coletora e arterial. PODER LEGISLATIVO: Leitura do expediente de autoria da
Vereadora Judite Ribeiro de Oliveira, protocolizado sob o n° 001293/2016, que
encaminha atestado para justificar ausência na Sessão Ordinária do dia 30/08/2016.
DIVERSOS: Leitura do expediente COMUNICADO n° CM100312, CM100313,
CM100314, CM100315, CM100316, CM100317, CM100318, CM10319, CM100320,
CM10321, CM100322, CM100323, CM10325, CM100326, CM100327, CM100328,
CM100329, CM100330, CM100331, CM100332, CM100333, CM100324,
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CM100265, CM100266, do Ministério da Educação, informando a liberação de
recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor da Prefeitura Municipal de São
Mateus no montante de R$ 53.210,00. Proposições sujeitas à Discussão e
Votação: Indicações nº 495 e 496/2016 de autoria do Vereador Sr Ailton Caffeu
que solicita: Perfuração de poço artesiano na Comunidade Km 25 (nas imediações
da Farmácia Vitória) para atender os moradores da região; Perfuração de poço
artesiano na Comunidade Km 47 (nas imediações do Bar do Chiquinho) para
atender os moradores da região. Indicações nº 497 e 498/2016 de autoria do
Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva que solicita: Reitera a indicação nº 198/2016,
que diz respeito à construção de redutor de velocidade na Rua Otílio Pereira (Rua
20), situada no Bairro Bonsucesso II (nas proximidades da Igreja Pentecostal);
Utilização do fumacê para combater mosquitos na estrada de acesso ao nativo, bem
como nas Comunidades São Miguel e Ilha Preta. Indicação nº 499/2016 de autoria
do Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que solicita: Reforma geral do Mercado
Municipal Wilson Gomes, situado no centro da cidade. Indicação nº 500/2016 de
autoria dos Vereadores Srs Gildevaldo Estevão, Uarlan Fernandes e Isaias Rosa de
Oliveira, que solicitam: Substituição dos postes de madeira remanescentes nas ruas
do bairro litorâneo, por outros de concreto; Indicação nº 501/2016 de autoria dos
Vereadores Srs Gildevaldo Estevão, Uarlan Fernandes, Isaias Rosa de Oliveira e
Eneias Zanelato Carvalho, que solicitam: Instalação de academia de ginástica ao ar
livre no Bairro Litorâneo, para atender os moradores, especialmente os da 3ª idade.
Indicação nº 502/2016 de autoria do Vereador Sr Glesson Borges que solicita:
Arborização das ruas do Residencial Village, situado no Bairro Litorâneo. Indicação
nº 503/2016 de autoria dos Vereadores Srs José Ferreira e Glesson Borges que
solicitam: Instalação de postes com luminárias no final da Rua Retiro dos Ananás
(entre os Bairros Morada do Ribeirão e Jaqueline); Indicação nº 504/2016 de autoria
do Vereador Sr José Ferreira que solicita: Reforma do campo de futebol situado no
Assentamento 13 de Setembro. Indicação nº 505/2016 de autoria do Vereador Sr
Valdemar Moraes que solicita: Instalação de semáforo no trevo situado na BR 101,
no Bairro Litorâneo (no entroncamento da rodovia com a estrada de acesso ao
município de Boa Esperança). Indicação nº 506 e 507/2016 de autoria do Vereador
Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, que solicita: Perfuração de poço artesiano no Bairro
Nova Era; Construção de capela mortuária no Bairro Rodocon. Requerimento nº
054/2016 de autoria dos Vereadores Srs Eneias Zanelato Carvalho e Uarlan
Fernandes, que solicitam: Esclareça por que as máquinas e servidores da
municipalidade estão fazendo a obra para dar acesso ao Loteamento particular Vila
Universitária, bem como informe o valor da obra. Moção nº 039/2016 de autoria do
Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: Voto de Congratulação à
Paulinha Soares, pelos relevantes serviços sociais e culturais prestados à sociedade
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mateense. Ato contínuo o Sr Secretário fez a leitura dos Projetos a seguir: Em Turno
Único o Projeto de Lei nº 014/2016, do Poder Executivo, que “Autoriza a reversão
de Imóvel doado através da Lei Municipal 548/2006”; Em Turno Único o Projeto de
Lei nº. 018/2016, do Poder Legislativo, que “Dá á UPA- Unidade de Pronto
Atendimento do Município de São Mateus - ES, a denominação de “UPA – Professor
Valdenir José Belinelo” autoria: Eneias Zanelato Carvalho; Em Turno Único o
Projeto de Lei nº. 019/2016, do Poder legislativo, que “Autoriza a criação do
programa Praça da Família” autoria: Vereador Isaias Rosa de Oliveira; Em Turno
Único o Projeto de Lei nº. 021/2016, do Poder Legislativo que “Dá á UPAUnidade de Pronto Atendimento do Município de São Mateus - ES, a denominação
de “UPA – Mariano da Cunha Coutinho” autoria: Aquiles Moreira da Silva, Glesson
Borges, Gildevaldo Estevão, José Ferreira, Judite Ribeiro de Oliveira e Isaias Rosa
de Oliveira. DO GRANDE EXPEDIENTE: 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, Comenta
que sempre usa a tribuna para falar sobre a insegurança, porque têm que se
preocupar e cobrar, porque está acontecendo muitos assassinatos, assaltos e a
bandidagem não esta se preocupando mais com a polícia. Fala da campanha
política e acha muita incompetência de um candidato falar mal do outro, comenta
sobre a campanha para não reeleger os vereadores, fala de alguns que só sabem
falar mal dos vereadores, das famílias, da vida pessoal. Acha que o cidadão tem que
fazer campanha com o seu nome, com o seu trabalho, não aceita que falem mal e se
falar tem que provar. Lembra de quando o vereador Isaias foi Presidente dessa Casa
e economizou para fazer dois poços em Guriri, por isso Guriri não tem problema com
água salgada. Fala das áreas que a Câmara liberou para o desenvolvimento do
município, mas nunca reconhecem ou lembram de agradecer a Câmara. Fala da luta
dos vereadores para melhorar a situação da água com os poços e se Deus quiser
vai resolver. Agradece e se despede. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão
concedeu a palavra ao Vereador Sr Valdemar Moraes, que após saudar todos da
Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, pede a
população para que participem mais acompanhando o trabalho dos vereadores,
relata que não é mais candidato, mas gostaria que a população avaliasse o trabalho,
os projetos dos candidatos principalmente daqueles que ficam difamando os outros.
Reclama das pessoas que prometem o que não pode cumprir, mentindo, iludindo a
população e pior aproveitando um momento difícil como o que estamos passando
com a falta de água, fala do governador e seus secretários que pouco fizeram por
São Mateus e agora vem iludir o povo. Lembra que esses mesmo já prometeram 16
barragens na região e não cumpriram, sendo que o Prefeito Amadeu Boroto que
tanto falam mal já fez mais de 60 barragens com a ajuda dos agricultores. Pede para
que os eleitores pensem bem antes de votar. Agradece e se despede. A seguir o
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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, comenta que na semana passada teve a oportunidade de
visitar o jambeiro e o Village junto com o colega vereador Sr Eneias e viram uma
obra para contemplar um loteamento particular. Fala que a prefeitura não tem
dinheiro para fazer certas coisas, mas para atender os amigos do Rei sempre tem
um jeito. Lembra da indicação do colega vereador Sr Glesson que solicitou a
abertura de uma rua entre o litorâneo e o Village a qual votou contra. Comenta o
quanto é complicado ser candidato novamente porque a cobrança é muita. Acha
uma vergonha candidatos sujos andar de bairro em bairro de casa em casa falando
mal do candidato a prefeito. Comenta que não tem medo de ameaças e em uma
eleição quem tem que ganhar é o povo. 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,
comenta que é muito fácil falar que vai fazer, e reafirma que todos os candidatos
estão mentindo porque quando dizem que vão colocar água em São Mateus e não
explica como e nem com que dinheiro, então estão mentindo para o povo. Pede ao
povo que não deixe passar a concessão para CESAN porque ela só trabalha com a
água e não com o esgoto, e São Mateus precisa de tratamento de água e esgoto.
Comenta que se arrependeu de não vir novamente como candidato porque sabe que
seria eleito, trabalhou para isso. Fala que ainda vai ver daqui ha quatro anos as
pessoas pedindo Amadeu de volta igual aconteceu em Linhares com Guerino Zanon
que foi odiado pelo povo e hoje foi aclamado aplaudido com mais de 70%das
intenções. Fala que ele pode ter sido o que for, mas trabalhou pelo município. Fala
do novo chefe da RT, o Paulo, que não respeita ninguém, e quer fazer uma
varredura na RT depois das eleições, porque eles têm que respeitar os vereadores.
Agradece e se despede. 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 do momento
difícil em que a população mateense sofre com a crise hídrica, e aí houve algumas
pessoas falando que o atual prefeito no seu primeiro mandato fez um bom trabalho,
mas lembra que no primeiro mandato pegou o melhor momento da economia
nacional que foi no segundo mandato do Lula passando para Dilma, que fez as
obras no município, inclusive a UPA que é recurso do Governo Federal, a Unidade
de Saúde do Sernanby, a Praça do Airton Senna, sem nenhum centavo do
município. Então as principais obras do município são com recurso do Governo
Federal, e sabemos que o município tem recursos próprios e o orçamento gira em
torno de trezentos milhões, o que não é pouco. Fala que nesses oito anos de
Amadeu Boroto não foi investido nada no saneamento básico por isso o SAAE está
sucateado, e as caixas d’água que tinham em vários pontos da cidade foram
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desativadas, talvez se estivessem ativas os caminhões encheriam e estariam
atendendo as comunidades em volta, então não tem um sistema que funcione.
Comenta que dinheiro sempre teve, a questão é que não foi feito investimento em
saneamento. Fala que em 2010 fez pedido de obras emergenciais inclusive para
mudar o ponto de capitação, porque a água salgada vem de muito tempo, e além de
não ter investimento o Gestor do SAAE que é uma ótima pessoa, mas um péssimo
gestor foi ao Jornal local no ano passado dizer que os poços artesianos não eram
viáveis e nem tinham condições de usar caminhões pipas. Comenta que esteve no
jambeiro junto com o colega vereador Uarlan e a obra é de grande vulto, tirou fotos,
estão fazendo um novo acesso subindo a curva em direção ao litorâneo, para
beneficiar o loteamento Vila Universitária que é de um grupo ligado ao prefeito, e
todas as máquinas da prefeitura estavam lá, em um momento que a prefeitura não
tem dinheiro para pagar os servidores, e nem pagou o ticket. Fala que o dinheiro
público está sendo usado para beneficiar os amigos do prefeito. Diz que fica
indignado com isso, e não é para beneficiar o pessoal do Village não, porque se
essa estrada fosse feita em outro lugar gastaria bem menos. Fala que essa gestão
não está ai para atender a população e sim pequenos grupos políticos e
empresários. Agradece e se despede. A seguir o Presidente solicita ao VicePresidente 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, comenta sobre o quanto ficou triste quando ouviu uma moradora do
Bairro Vitória falar que o bairro está abandonado, um bairro novo como aquele que
adquiriu uma creche, as escrituras das casas gratuitamente através da prefeitura,
rede de esgoto, rede fluvial, posto de saúde, uma quadra, mais da metade das ruas
calçadas, e ainda dizem que nada foi feito, infelizmente nem Deus agradou a todos,
mas fiquem sem representante que aí iram ver o que é abandono. Fala ao colega
vereador que citou a caixa d’água, que graças ao seu pedido e aprovação dos
colegas tem uma caixa no Parque das Brisas e foram furados dois poços para
atender aquela região do Bairro Caiçara, Airton Senna, Bom Sucesso, Parque das
Brisas, Morada do Lago, Aroeira, Colina, São Miguel, e bairro Vitória que ainda não
está sendo atendido porque existe um desvio, mas já está sendo providenciado o
remanejamento, agradece a comunidade por ter um representante e que pensem
bem porque ruim com eles pior sem eles. Agradece e se despede. Em seguida o
Presidente passou para a ORDEM DO DIA: E submeteu em DISCUSSÃO e
VOTAÇÃO: Indicações nºs 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505,
506 e 507/2016. Sendo sugerida e aprovada votação em Bloco das mesmas. Em
VOTAÇÃO: Aprovadas por unanimidade. Em DISCUSSÃO: Requerimento nº
054/2016 de autoria dos Vereadores Srs Eneias Zanelato Carvalho e Uarlan
Fernandes. Em VOTAÇÃO: REJEITADO, com voto contrário dos autores. Em
DISCUSSÃO: Moção nº 039/2016. Em VOTAÇÃO: Aprovada por unanimidade. Ato
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contínuo o Sr Presidente coloca em DISCUSSÃO: Em Turno Único o Projeto de Lei
nº 014/2016, do Poder Executivo. Em VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Em
DISCUSSÃO: Em Turno Único o Projeto de Lei nº. 018/2016, do Poder
Legislativo. Em VOTAÇÃO: REJEITADO, com voto contrário dos Srs Eneias
Zanelato Carvalho e Uarlan Fernandes. Em DISCUSSÃO: Em Turno Único o
Projeto de Lei nº. 019/2016, do Poder legislativo. Em VOTAÇÃO: Aprovado por
unanimidade. Em DISCUSSÃO: Em Turno Único o Projeto de Lei nº. 021/2016, do
Poder Legislativo. Em VOTAÇÃO: Aprovado, com voto contrário do Sr Vilmar
Gonçalves de Oliveira e Abstenção dos Srs Uarlan Fernandes e Eneias Zanelato
Carvalho. 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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