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Ata nº 009/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 15 (Quinze) dias do mês de
Março 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 Equipe da Empresa Agrale, a Equipe da Penitenciária
Regional de São Mateus, do Centro de Detenção Provisória e da Empresa Reviver.
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° 490/2016,
da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
000356/2016, que encaminha Lei Complementar n° 002/2016, Leis n°s 1.551 e
1.552/2016. Leitura da Lei Complementar n° 002/2016, que Altera os incisos I, III e
V do Artigo 201-A do Código Tributário Municipal e suas alterações. Leitura da Lei
n° 1.551/2016, que Altera o Art. 6° e Anexo Único da Lei Municipal n° 1348/2014 que
autorizou o Chefe do Poder Executivo Municipal a doar área de terras a OXFORD
Porcelanas Espírito Santo Ltda, e dá outras providências. Leitura da Lei n°
1.552/2016, que Autoriza abertura de crédito adicional especial e dá outras
providências. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 459/2016, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000371/2016,
que encaminha resposta da Indicação n° 020/2016, de autoria do Vereador Vilmar
Gonçalves de Oliveira, que solicita abertura de rua interligando os bairros Morada do
Ribeirão e SEAC, sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de
Obras e Transporte, para o atendimento da presente demanda, se faz necessário a
contratação de empresa especializada para execução de tais serviços. Contudo,
considerando o momento econômico extremamente desfavorável, tendo o município
sofrido com a queda de receita, os investimentos estão sendo planejados de acordo
com a capacidade financeira do município. Informando, ainda, que estarão buscando
o impacto financeiro para atendimento, contudo submetido ao Chefe do Poder
Executivo
para
análise
e
aprovação.
Leitura
do
expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
457/2016,
da
Superintendente
de
Controle
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Governamental, protocolizado sob o n° 000372/2016, que encaminha resposta da
Indicação n° 017/2016, de autoria do Vereador Valdemar Moraes, que solicita
perfuração de poço artesiano na Comunidade São Geraldo, sendo informado que,
de acordo com o Secretário Municipal de Obras e Transporte, para o atendimento da
presente demanda, se faz necessário a contratação de empresa especializada para
execução de tais serviços. Contudo, considerando o momento econômico
extremamente desfavorável, tendo o município sofrido com a queda de receita, os
investimentos estão sendo planejados de acordo com a capacidade financeira do
município. Informando, ainda, que estarão buscando o impacto financeiro para
atendimento, contudo submetido ao Chefe do Poder Executivo para análise e
aprovação. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 456/2016, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000373/2016,
que encaminha resposta da Indicação n° 018/2016, de autoria do Vereador
Valdemar Moraes, que solicita reaproveitamento do poço artesiano perfurado na
Comunidade Nova Vista, sendo informado pelo Secretário Municipal de Obras,
Infraestrutura e Transporte, que estarão enviando equipe ao local para avaliação e
consequentemente atendimento, contudo inserindo na programação dos serviços
cotidianos da Secretaria. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
455/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
000374/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 016/2016, de autoria do
Vereador Uarlan Fernandes, que solicita construção de praça com área de lazer no
bairro COHAB, sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de
Obras e Transporte, para o atendimento da presente demanda, se faz necessário a
contratação de empresa especializada para execução de tais serviços. Contudo,
considerando o momento econômico extremamente desfavorável, tendo o município
sofrido com a queda de receita, os investimentos estão sendo planejados de acordo
com a capacidade financeira do município. Informando, ainda, que estarão buscando
o impacto financeiro para atendimento, contudo submetido ao Chefe do Poder
Executivo
para
análise
e
aprovação.
Leitura
do
expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
453/2016,
da
Superintendente
de
Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000375/2016, que encaminha resposta da
Indicação n° 015/2016, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes, que solicita
limpeza do valão situado na Avenida Antonio Costa Leal, que interliga o bairro
Residencial Park Washington e COHAB, sendo informado que, de acordo com o
Secretário Municipal de Obras e Transporte, estarão enviando equipe ao local para
avaliação e consequentemente atendimento, contudo inserido na programação dos
serviços
cotidianos
desta
Secretaria.
Leitura
do
expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
435/2016,
da
Superintendente
de
Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000377/2016, que encaminha resposta da
Indicação n° 762/2015, de autoria do Vereador Valdemar Moraes, que solicita
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patrolamento e compactação de barro na estrada que interliga a Comunidade São
Domingos ao Distrito de Itauninhas, sendo informado que, de acordo com o
Secretário Municipal de Agricultura, estarão iniciando os trabalhos de estradas
vicinais a partir de março de 2016 e o trecho compreendido na solicitação em pauta
estará sendo contemplado. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
452/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
000378/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 756/2015, de autoria do
Vereador José Ferreira, que solicita limpeza das ladeiras de acesso ao bairro Porto,
sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras e Transporte,
enviando equipe ao local para avaliação e consequentemente atendimento, contudo,
inserindo na programação dos serviços cotidianos da Secretaria. Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 410/2016, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000379/2016, que encaminha resposta da
Indicação n° 033/2016, de autoria do Vereador José Ferreira, que requer 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, sendo solicitado que
seja informado se a construção do Restaurante Popular será com recurso particular
ou do município, para que possam dar andamento a citada Indicação. Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 436/2016, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000380/2016, que encaminha resposta da
Indicação n° 024/2016, de autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva, que requer
conclusão da construção da rede de esgoto no bairro Morada do Lago, sendo
informado que, de acordo com o Diretor Geral do SAAE, o Loteamento Morada do
Lago é de propriedade particular, sendo a infraestrutura de responsabilidade do
empreendedor. Informando, ainda, que quanto ao abastecimento dos Residenciais
Litorâneo, Cricaré, Atlântico, Guriri e Flores, está sendo feito através de carros pipas,
até que seja concluída pela Autarquia, a perfuração de poço artesiano, cujo
processo licitatório já encontra-se em andamento. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
437/2016,
da
Superintendente
de
Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000381/2016, que encaminha resposta da
Indicação n° 026/2016, de autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho, que
solicita regularização do abastecimento de água no Conjunto Habitacional Village,
situado no bairro Litorâneo, sendo informado que, de acordo com o Diretor Geral do
SAAE, o Loteamento Morada do Lago é de propriedade particular, sendo a
infraestrutura de responsabilidade do empreendedor. Informando, ainda, que quanto
ao abastecimento dos Residenciais Litorâneo, Cricaré, Atlântico, Guriri e Flores, está
sendo feito através de carros pipas, até que seja concluída pela Autarquia, a
perfuração de poço artesiano, cujo processo licitatório já encontra-se em andamento.
PODER LEGISLATIVO: Leitura do expediente protocolizado sob o n°
000307/2016, de autoria do Vereador Uarlan Ferreira Fernandes, encaminhando
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declaração para justificar ausência na Sessão Ordinária do dia 01 de dezembro de
2015. DIVERSOS: Leitura do expedientes Comunicados n°s CM209130/2015 e
CM209131/2015, 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$ 892.370,72. Leitura do expediente Comunicado n° CM209132/2015,
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 AEC EMPG Maria da Cunha Fundão, no
valor de R$ 19.837,53. Leitura do expediente Comunicado n° CM209133/2015, 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 AEC Escola Municipal de Ensino Fundamental EMEF Bom
sucesso, no valor de R$ 20.393,34. Leitura do expediente Comunicado n°
CM209134/2015, 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 AEC EMEF Professor João Pinto
Bandeira, no valor de R$ 26.877,84. Leitura do expediente Comunicado n°
CM209135/2015, 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 AEC EMEIEF Maria Francisca Nunes
Coutinho, no valor de R$ 11.028,54. Leitura do expediente Comunicado n°
CM209136/2015, 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 AEC Escola Municipal de Ensino
Fundamental Paulista, no valor de R$ 20.790,30. Leitura do expediente Comunicado
n° CM209137/2015, 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 Associação Escola Comunidade AEC
EM de 1° Grau São Pio X, no valor de R$ 22.175,85. Leitura do expediente
Comunicado n° CM209138/2015, 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 AEC EM de 1° Grau Vila
Verde, no valor de R$ 21.694,23. Leitura do expediente Comunicado n°
CM209139/2015, 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 do Conselho de Escola da Escola Estadual
EF Egidio Bordoni, no valor de R$ 11.750,00. Leitura do expediente Comunicado n°
CM209140/2015, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
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Desenvolvimento da Educação em favor da AEC Associação Escola Comunidade
EMEIEF Zumbi dos Palmares, no valor de R$ 19.273,16. Leitura do expediente
Comunicado n° CM209141/2015, 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 AEC Escola Municipal de
Ensino Fundamental – EMEF Km 35, no valor de R$ 26.633,01. Leitura do
expediente Comunicado n° CM209142/2015, 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 Associação
Escola Comunidade AEC da EMEF Professora Herineia Lima Oliveira, no valor de
R$ 14.203,31. Proposições sujeitas à DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Indicação nº
094/2016 de autoria do Sr Vereador Ailton Caffeu que solicita: Construção de quadra
poliesportiva na localidade de São Benedito, situada na Comunidade Córrego Seco,
Distrito de Nestor Gomes. Indicações nº 095 e 096/2016 de autoria do Sr Vereador
Aquiles Moreira da Silva que solicita: Patrolamento das ruas do Bairro Morada do
Lago; Disponibilizar 02 pedagogos para atender, nos turnos matutino e vespertino,
as escolas da rede pública municipal onde a demanda seja acima de 1300 alunos.
Indicação nº 097/2016 de autoria dos Srs Vereadores: Eneias Zanelato Carvalho e
José Ferreira que solicitam: Pavimentação Asfáltica da rua que liga a Rodovia São
Mateus à Boa Esperança ao Conjunto Habitacional Village, situado no Bairro
Litorâneo; Indicação nº 098//2016 de autoria do Sr Vereador Eneias Zanelato
Carvalho que solicita: Conclusão dos 08 (oito) poços artesianos perfurados às
margens do Rio Cricaré para abastecer a estação do SAAE. Indicações nº 099 e
100/2016 de autoria do Sr Vereador Gildevaldo Estevão que solicita: Perfuração de
poço artesiano na Comunidade Córrego Grande; Substituição do poste de madeira
situado no entroncamento da Avenida Elza Ribeiro e Rua 07, no Bairro Bonsucesso
I, por outro de concreto. Indicações nº 101 e 102/2016 de autoria do Sr Vereador
Glesson Borges que solicita: Instalação de postes com luminárias na Comunidade
Brejo Velho; Calçamento de toda a extensão da Rua Elisa Maria Dittz de Abreu
Costa, situada no Bairro Guriri. Indicações nº 103 e 104/2016 de autoria do Sr
Vereador Isaias Rosa de Oliveira que solicita: Calçamento da Rua São Gabriel da
Palha, no Bairro Guriri; Implantação de hortão municipal no Bairro Guriri. Indicação
nº 105/2016 de autoria do Sr Vereador José Ferreira que solicita: Calçamento nas
imediações do pátio da Comunidade São João Batista, no Assentamento Córrego da
Palmeira, situado no Distrito de Nestor Gomes – Km 41; Indicação nº 106//2016 de
autoria do Sr Vereador José Ferreira, Sendo RETIRADA pelo autor. Indicações nº
107 e 108/2016 de autoria da Sra. Vereadora Judite Ribeiro de Oliveira que solicita:
Reparo da pavimentação asfáltica das ruas do Bairro Novo Horizonte; Reparo do
muro de arrimo situado no Bairro Alvorada. Indicações nº 109 e 110/2016 de autoria
do Sr Vereador Uarlan Fernandes que solicita: Realização de ronda policial nas ruas
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do Bairro Chácara do Cricaré (INOCCOP); Substituição das lâmpadas dos postes de
iluminação pública situados nas ruas do Bairro Chácara do Cricaré (INOCCOP).
Indicação nº 111/2016 de autoria do Sr Vereador Valdemar Moraes que solicita:
Construção de Escola de Ensino Fundamental na Comunidade Nova Vista II, Distrito
de Itauninhas. Indicações nº 112 e 113//2016 de autoria do Sr Vereador Vilmar
Gonçalves de Oliveira que solicita: Calçamento da Rua Canoas, situada no Bairro
Nova Era; Calçamento da Rua Blumenau, situada no Bairro Nova Era.
Requerimento nº 007/2016 de autoria do Presidente da Comissão de Obras,
Urbanismo e Infraestrutura Municipal, Vereador Eneias Zanelato Carvalho que
solicita: Realização de audiência pública com todos os segmentos da sociedade
mateense para discussão do seguinte tema: “Melhorias a serem implementadas na
nova concessão dos serviços públicos de transporte coletivo municipal”, a ser
realizada em local e data a serem definidos pela referida comissão. Requerimento
nº 008/2016 de autoria do Sr Vereador Gildevaldo Estevão que solicita: Limpeza dos
terrenos pertencentes à municipalidade, situados no Bairro Ayrton Senna, de acordo
com o que determina a Lei nº 948/2010 – Código de Postura do município. Moção
nº 006/2016 de autoria do Sr Vereador Eneias Zanelato Carvalho que solicita: VOTO
DE CONGRATULAÇÃO à Diretoria e Equipe da Agrale, pela produção do primeiro
caminhão na fábrica situada no município de São Mateus. Moção nº 007/2016 de
autoria do Sr Vereador Gildevaldo Estevão que solicita: VOTO DE
CONGRATULAÇÃO ao Diretor Geral da Penitenciária Regional de São Mateus, Sr.
Flávio Oggioni, bem como ao Diretor Adjunto, Sr. Gilmar Rodrigues De Almeida; a
Diretora Adjunta, Sra. Aline Ozório Venturini, o Chefe de Segurança, Sr. Fágner
Gleiçon Oliveira; a Diretora Geral do CDP (Centro de Detenção Provisória), Sra.
Alessandra Rodrigues Costa; e o Diretor Administrativo da empresa Reviver, Sr.
Charles Do Rosário, pelos relevantes serviços prestados neste município, e
principalmente, por contribuírem para o resgate da dignidade e da cidadania dos
detentos, assim como para sua reinclusão social. Em Turno Único o Projeto de Lei
n° 002/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei Municipal n° 948
datada de 30 de dezembro de 2010 para inserir o inciso VIII no Art. 5°, dar nova
redação ao artigo 12, inserir a seção VIII e seus respectivos artigos, inserir o inciso
III no artigo 57, inserir §§ 4° e 5° no artigo 111, inserir o inciso VIII no artigo 142,
suprimir o inciso III do artigo 155, suprimir os artigos 161, 162 e seus §§, suprimir os
artigos 161, 162 e seus §§, seção IV do capítulo IX e dá outras providências”. Em
Turno Único o Projeto de Lei n° 004/2016, de autoria do Poder Executivo, que
“Normatiza a Educação do Campo no município de São Mateus-ES e dá outras
providências”. Ato contínuo o Sr secretario solicita ao Sr Presidente Gildevaldo
Estevão Bispo, que os Sr Vereadores infra firmados no uso de suas atribuições
legais, substanciados no que perpetua o Artigo 158° inciso IV Artigo 160 do
regimento interno dessa Casa de Leis Legislativa, requerem que seja incluído na
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Ordem do dia, de imediato, o seguinte projeto afim que o mesmo seja votado:
Projeto de Lei Complementar n° 001/2016, de autoria do Poder Executivo, que
Autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão do serviço público de transporte
coletivo de passageiros do município e dá outras providências. Sendo deferido. DO
GRANDE EXPEDIENTE: A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a
palavra a Sra. Rosiléa Alves dos Santos, Diretora da ECORM (Escola Comunitária
Rural Municipal) Maria Francisca Nunes Coutinho do Nativo de Barra Nova, que
após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais
presentes, comenta sobre esse grande momento que é único em São Mateus, e é
um momento o qual todos vêm sonhando, não só no município, mas em todo o pais
em relação a Educação no Campo. Retrata o histórico da Educação no Campo em
São Mateus, a qual o município a muito tempo vem buscando qualidade diante das
diferenças e das suas especificidades. Lembra que a partir de 2012 iniciaram as
Escolas multisseriadas no Campo com a Pedagogia da Alternância, ao todo são 63
Escolas no Campo que precisam de mais atenção e direitos iguais em relação as
outras Escolas. Então pede para que os vereadores votem esse Projeto de Lei que
normatiza e garante as especificações da Educação no Campo, como merenda
Escolar, contrato dos DTs, melhorias, construção, Transporte Escolar e etc. para que
o ano que vêm inicie tudo regularizado. Agradece a atenção e oportunidade 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, comenta que passou pelas
comissões esse Projeto de Pedagogia da Alternância e Educação no Campo, e
aprovaram porque são favoráveis, comenta que já participou de movimentos
defendendo a Educação no Campo e suas particularidades. Diz que fez uma visita
ao interior, rodou por varias Escolas, e ficou muito triste com o que viu, em vários
sentidos, fotografou e registrou tudo, já reivindicou com o secretário por email e está
esperando respostas, porque primeiro avisa para que o secretário se posicione e
depois vai exigir também um posicionamento do Ministério Publico, que graças a
Deus também já existe o Conselho Nacional de Justiça que fiscaliza o Ministério
Publico. Agradece e se despede. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão
concedeu a palavra ao Vereador Sr Ailton Caffeu, que após saudar todos da Mesa
Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, comenta sobre um
protesto acontecido no KM 35 no dia 09, reivindicando água e Professor, sendo que
professores já tinham sido chamados e a água já iria sair licitação no dia 11. Então
acha que não tinha necessidade nenhuma de fechar a pista de 5:00hs às 16:00hs.
Relata sobre a licitação da água que não apareceu nenhuma empresa para perfurar
o poço, então buscou um conhecido em Montanha, que é regularizado e atende
todas as exigências, e ele olhou analisou e prometeu iniciar e terminar o poço. Fala
sobre a segurança nos Km que está escassa, porque estão roubando as pessoas
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em pleno meio dia, ficando uma situação difícil de viver. Deixa claro que também
concorda com o colega vereador Eneias que realmente tem que ser mais fiscalizado
a situação das Escolas do Campo. 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 sobre o
quanto os vereadores reclamam e criticam a segurança do município, mas quando
teve a audiência pública sobre segurança apenas dois compareceram ele e o
vereador Valdemar. Relata sobre o PDM, que aconteceu igual, é um assunto muito
importante e foi a mesma coisa, só compareceram três, quatro vereadores. Então
não adianta reclamar no dia de votar, porque o dia de discussão é na audiência
publica. Fala que também concorda com o colega vereador Eneias, principalmente
sobre a situação do transporte escolar. Agradece a atenção e se despede. 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 sobre a fala do colega vereador
Eneias quando ele falou sobre a falta de administração e de planejamento, mas
relata que o PT também não fez planejamento nenhum, por isso o pais está desse
jeito, um pais falido. Relata que nunca viu o vereador Eneias falar de seu partido em
lugar nenhum. Ato contínuo o vereador Sr Eneias Zanelato solicita aparte: responde
que o papel do vereador é legislar no município, e se p prefeito fosse do PT estaria
cobrando também. Relata que também nunca viu o colega criticar as besteiras que o
prefeito Amadeu faz. O vereador Vilmar respondeu que como administrador o
prefeito Amadeu não foi tão ruim, afirma que ele foi o prefeito que mais trabalhou
nessa cidade, e quer ver quem hoje critica o prefeito bater pala para ele daqui a
alguns anos. Comenta que Lula fez um bom mandato, a Dilma se reelegeu porque
esconderam tudo em baixo do tapete, agora está aí essa situação. Afirma que essa
situação não é culpa do prefeito, é culpa da presidente do governador que não
sabem administrar. Agradece e se despede. 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,
comenta que fica satisfeito quando a casa está cheia, gostaria que fosse sempre
assim. Agradece a presença de todos que vieram do interior, e deixa claro que tudo
que os vereadores votam é para o bem do município. Parabenizam a todos por
estarem lutando por seus direitos de respeito e igualdade. Convida o plenário para
que venham mais vezes as sessões. Comenta sobre a discussão dos colegas
vereadores Eneias e Vilmar sobre político e partido, que seu partido apoiou o PT, a
Dilma, mas a mídia, a televisão realmente manipula as pessoas através do que
transmitem, concorda que tem coisas erradas e quem errou vai ter que pagar pelos
seus erros, mas a mídia só fala mal de quem fez alguma coisa pelo povo, o que
estão justificando contra Dilma vários outros presidentes já fizeram, afirma que a
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corrupção já existia ha muito tempo. Acha que a democracia tem que prevalecer e a
presidente tem que continuar a governar porque foi eleita para isso. Agradece e se
despede. Em seguida o Presidente passou para a ORDEM DO DIA: E submeteu em
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Indicações nº 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 113/2016. Sendo sugerida e
Aprovada Votação em Bloco das mesmas. Aprovadas por unanimidade. Exceto
Indicação nº 106/2016 RETIRADA pelo autor. EM DISCUSSÃO; Requerimento nº
007/2016. EM VOTAÇÃO: REJEITADO com Voto a favor apenas do autor e do
vereador Glesson Borges. EM DISCUSSÃO; Requerimento nº 008/2016. EM
VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO: Moção nº 006/2016. EM
VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO: Moção nº 007/2016. EM
VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO: Em Turno Único o
Projeto de Lei n° 002/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei
Municipal n° 948 datada de 30 de dezembro de 2010 para inserir o inciso VIII no Art.
5°, dar nova redação ao artigo 12, inserir a seção VIII e seus respectivos artigos,
inserir o inciso III no artigo 57, inserir §§ 4° e 5° no artigo 111, inserir o inciso VIII no
artigo 142, suprimir o inciso III do artigo 155, suprimir os artigos 161, 162 e seus §§,
suprimir os artigos 161, 162 e seus §§, seção IV do capítulo IX e dá outras
providências”. EM VOTAÇÃO: RETIRADO pelo Relator por duas Sessões. EM
DISCUSSÃO: Em Turno Único o Projeto de Lei n° 004/2016, de autoria do Poder
Executivo, que “Normatiza a Educação do Campo no município de São Mateus-ES e
dá outras providências”. EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. A seguir, o Sr
Presidente suspendeu a sessão por tempo indeterminado para análise do Projeto
de Lei Complementar 001/2016 de autoria do Poder Executivo. A seguir o Sr
Presidente reiniciou a sessão e determinou a verificação do Quorum Legal, sendo
verificada a presença de todos os Srs Vereadores. O Secretário fez Leitura das
seguintes Emendas: Emenda Aditiva nº 01/2016 ao Projeto de Lei complementar
001/2016 do Poder Executivo. A Comissão de Obras, Urbanismos e Infra-Estrutura
Municipal, no uso de suas prerrogativas que lhe são conferidas REQUEREM QUE,
após audição e aprovação do Plenário, seja aprovada a seguinte: Art. 1º Acrescenta o Parágrafo Único ao Artigo 2º do Projeto de Lei Complementar nº
001/2016, que passa ter a seguinte redação: Art. 2º. Parágrafo Único – O Edital de
Licitação mencionado no Caput deste artigo, deverá conter as seguintes exigências
para a concessionária: a) Todos os ônibus deverão ter acessibilidade para
cadeirantes; b) Roleta livre para idoso e pessoas com deficiência mediante
carteirinha; c) O idoso de 60 a 65 anos, mediante carteirinha, terá desconto de 50%
(cinqüenta por cento) de desconto da passagem; d) Passe livre para estudantes
uniformizados, mediante carteirinha; e) Linha de ônibus interna em Guriri; f) Ônibus
de duas em duas horas durante a madrugada, com trajeto de um extremo ao outro
da cidade; g) Os ônibus deverão estar em perfeitas condições de uso, com idade
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máxima de 07 de anos; h) A construção de abrigos será de responsabilidade da
concessionária que deverá ser construídos no mínimo 1/3 a cada ano; i) A
concessionária deverá garantir ônibus extra nos horários de pico para atender
estudantes e trabalhadores, pela manhã, ao meio dia e por volta das 18 horas; k) A
concessionária deverá promover audiência pública sobre a qualidade dos serviços
da concessão em intervalos de 03 anos, para atender as demandas da comunidade.
Art. nº 2º - Os demais dispositivos do Projeto de Lei Complementar nº 001/2016,
permanecerão inalterados. Emenda Modificativa nº 001/2016 ao Projeto de Lei
complementar 001/2016 do Poder Executivo. A Comissão de Obras, Urbanismos
e Infra-Estrutura Municipal, no uso de suas prerrogativas que lhe são conferidas
REQUEREM QUE, após audição e aprovação do Plenário, seja aprovada a
seguinte: Art. 1º. Fica modificado o artigo 1º do Projeto de Lei Complementar nº
001/2016 do Poder Executivo, o qual passa a ter a seguinte redação: Art. 1º - Fica o
Poder Executivo autorizado a delegar a terceiros, mediante prévia licitação, por meio
de concessão por até 15 (quinze) anos, a prestação do serviço público de transporte
coletivo de passageiros, observadas às disposições das Leis federais nºs 8.987, de
13 de fevereiro de 1995, 9.074, de 07 de julho de 1995, e 12.587, de 03 de janeiro
de 2012, e suas alterações, podendo ser prorrogada por igual período, a critério da
Administração Municipal, mediante autorização do Poder Legislativo. Art. nº 2º - Os
demais dispositivos do Projeto de Lei Complementar nº 001/2016, permanecerão
inalterados. Emenda modificativa nº 002/2016 ao Projeto de Lei complementar
001/2016 do Poder Executivo. A Comissão de Justiça, Direitos Humanos,
Cidadania e Redação, no uso de suas prerrogativas que lhe são conferidas
REQUEREM QUE, após audição e aprovação do Plenário, seja aprovada a
seguinte: Art. 1º. Fica modificado o artigo 1º do Projeto de Lei Complementar nº
001/2016 do Poder Executivo, o qual passa a ter a seguinte redação: Art. 1º - Fica o
Poder Executivo autorizado a delegar a terceiros, mediante prévia licitação, por meio
de concessão por até 25 (vinte e cinco) anos, a prestação do serviço público de
transporte coletivo de passageiros, observadas às disposições das Leis federais nºs
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 9.074, de 07 de julho de 1995, e 12.587, de 03 de
janeiro de 2012, e suas alterações. Art. nº 2º - Os demais dispositivos do Projeto de
Lei Complementar nº 001/2016, permanecerão inalterados. Em seguida o Sr
Presidente Submeteu à DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: EM DISCUSSÃO: Emenda
Aditiva nº 001/2016 ao Projeto de Lei complementar 001/2016 do Poder
Executivo. EM VOTAÇÃO: Rejeitada com voto a favor apenas do vereador Sr
Eneias Zanelato e Uarlan Fernandes. EM DISCUSSÃO: Emenda modificativa nº
001/2016 ao Projeto de Lei complementar 001/2016 do Poder Executivo. EM
VOTAÇÃO: Rejeitada com voto a favor apenas do vereador Sr Eneias Zanelato e
Uarlan Fernandes. EM DISCUSSÃO: Emenda modificativa nº 002/2016 ao Projeto
de Lei complementar 001/2016 do Poder Executivo. Sendo retirada pelo
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Presidente da Comissão, e Deferido pelo Sr Presidente. EM DISCUSSÃO: Em 1º
Turno Projeto de Lei Complementar 001/2016 do Poder Executivo. EM
VOTAÇÃO: Aprovado com Abstenção do Vereador Eneias Zanelato Carvalho. Ato
contínuo o Sr Presidente convoca Sessão Extraordinária logo após esta sessão para
que seja votado em Segundo Turno o Projeto a seguir: Em 2º Turno Projeto de Lei
Complementar 001/2016 do Poder Executivo. 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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