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Ata nº 022/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 31 (trinta e um) dias do mês de
Maio 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 10 (Dez) 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
(AUSENTE), 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° 817/2016,
da Superintendência de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
000631/2016, que envia resposta da Indicação n° 102/2016, de autoria do Vereador
Glesson Borges, que requer calçamento de toda a extensão da Rua Elisa Maria Dittz
de Abreu Costa, situada no bairro Guriri, sendo informado pelo Secretário Municipal
de Obras, Infraestrutura e Transporte que estarão fazendo o levantamento financeiro
para atendimento, contudo submetido ao Chefe do Poder Executivo para análise e
aprovação. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 816/2016, da
Superintendência de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000632/2016,
que envia resposta da Indicação n° 103/2016, de autoria do Vereador Isaias Rosa de
Oliveira, que requer calçamento da Rua São Gabriel da Palha, no bairro Guriri, lado
Norte, sendo informado pelo Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e
Transporte que estarão fazendo o levantamento financeiro para atendimento,
contudo submetido ao Chefe do Poder Executivo para análise e aprovação. Leitura
do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 822/2016, da Superintendência de
Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000634/2016, que envia resposta
da Indicação n° 100/2016, de autoria do Vereador Gildevaldo Estevão, que requer
substituição do poste de madeira situado no entroncamento da Avenida Elza Ribeiro
e Rua 07, no bairro Bonsucesso I, por outro de concreto, sendo informado pelo
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, que estarão enviando
ofício para ESCELSA, para viabilidade de atendimento. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N°
824/2016,
da
Superintendência
de
Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000635/2016, que envia resposta da
Indicação n° 079/2016, de autoria do Vereador Gildevaldo Estevão, que requer
limpeza da Rua Louro, situada no bairro Cacique II, 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°
825/2016,
da
Superintendência
de
Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000636/2016, que envia resposta da
Indicação n° 076/2016, de autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva, que requer
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reparo da ciclovia situada na Avenida Dom José Dalvit (trecho compreendido entre
os bairros Santo Antonio e Aroeira), 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°
830/2016, da Superintendência de Controle Governamental, protocolizado sob o n°
000642/2016, que envia resposta da Indicação n° 149/2016, de autoria do Vereador
Aquiles Moreira da Silva, que requer término da construção do Centro de Educação
Infantil Municipal Santo Antonio, sendo informado pelo Secretário Municipal de
Educação, que a Secretaria tomou todas as medidas cabíveis e legais para a
retomada da construção da CEIM Santo Antonio, conforme explicitado nesta
resposta. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 831/2016, da
Superintendência de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000645/2016,
que envia resposta da Indicação n° 157/2016, de autoria do Vereador José Ferreira,
que requer construção de muro na Escola Municipal de Ensino Fundamental „São
Pio X‟, situada na Comunidade Córrego da Palmeira – Km 47, Distrito de Nestor
Gomes, sendo informado pelo Secretário Municipal de Educação, que reconhece a
necessidade da obra, entretanto, diante da atual crise no município (queda da
arrecadação), a falta de repasse de verbas federais e a impossibilidade de inserção
da mesma no PAR (Plano de Ações Articuladas), não dispõe de recursos para
atender a indicação do nobre Vereador. Leitura do Oficio Circular n° 001/2016, da
Universidade Federal do Espírito Santo-UFES, protocolizado sob o n° 000785/2016,
que conforme aprovação no Conselho Departamento do Centro de Educação da
UFES, em sessão ordinária no dia 13 de maio de 2016, encaminha , anexo a
manifestação “Em Defesa do Direito de Ensinar e de Aprender”. DIVERSOS: Leitura
do COMUNICADO n° CM019112/2016, 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 Santa Terezinha no valor
de R$ 5.000,00. Leitura do COMUNICADO n° CM019113/2016, 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 Escola
Marizete Venâncio Nascimento no valor de R$ 17.712,08 Leitura do COMUNICADO
n° CM019114/2016, 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 Mercedes de Aguiar no valor de R$ 7.500,00.
Proposições Sujeitas à Discussão e Votação: Indicações nº 280 e 281/2016 de
autoria do Sr vereador Aquiles Moreira da Silva que solicita: Capina e limpeza das
ruas e avenidas do bairro Bonsucesso I; Fiscalização eletrônica com instalação de
radares na Rodovia Othovarino Duarte Santos (ES 315), que dá acesso ao Balneário
Guriri. Indicações nº 282/2016 de autoria do Sr vereador Eneias Zanelato Carvalho
que solicita: Que os ônibus que fazem a linha Bonsucesso-Liberdade, voltem a fazer
o mesmo percurso que era realizado antes da duplicação da Rodovia Othovarino
Duarte Santos; Indicação nº 283/2016 de autoria dos Srs vereadores Eneias
Zanelato Carvalho e Ailton Caffeu, que solicitam: Instalação de caixas eletrônicos do
Banco do Brasil S/A, Banestes e Caixa Econômica Federal, na Comunidade Nova
Aymorés – Km 35 e no Distrito de Nestor Gomes – Km 41. Indicações nº 284 e

132

285/2016 de autoria do Sr vereador Gildevaldo Estevão que solicita: Instalação de
bebedouro refrigerado na Praça Ayrton Senna; Limpeza e desobstrução do leito do
córrego situado no Bairro Bonsucesso. Indicações nº 286 e 287/2016 de autoria do
Sr vereador Glesson Borges que solicita: Instalação de 02 (dois) postes com
luminárias na Rua Elisa Maria Dittz de Abreu Costa, no Bairro Guriri, lado sul (trecho
compreendido entre a Avenida Oceano Índico e a Rua Mucurici); Calçamento da
Rua Bariloche, situada no Bairro Universitário. Indicações nº 288 e 289/2016 de
autoria do Sr vereador José Ferreira que solicita: Construção de praça com área de
lazer no Assentamento 13 de Setembro, situado na Comunidade Córrego da Areia;
Reforma da creche localizada no Assentamento 13 de Setembro, na Comunidade
Córrego da Areia. Indicações nº 290 e 291/2016 de autoria do Sra. vereadora Judite
Ribeiro de Oliveira que solicita: Reparo da pavimentação asfáltica da Avenida
Vitória, no entroncamento dos Bairros Vila Nova e Vila Verde (nas proximidades da
unidade de saúde); Término do calçamento da Rua 2, situada no Bairro Cacique I.
PREJUDICADAS POR AUSÊNCIA DA AUTORA. Indicações nº 292 e 293/2016 de
autoria do Sr vereador Uarlan Fernandes que solicita: Capina, limpeza e
terraplenagem da Rua 22, situada no Bairro Guriri, lado sul (na altura da Rua
Mantenópolis); Substituição das lâmpadas queimadas dos postes de iluminação
pública, situados no bairro liberdade, a saber: Rua da Paz – postes nºs 300 e 308;
Rua Lagoa Santa – postes nºs 2011, 2017, 2018 e 2020, e Avenida Porto Seguro –
postes nºs 1514 e 1545. Indicações nº 294 e 295/2016 de autoria do Sr vereador
Valdemar Moraes que solicita: Construção de quadra poliesportiva coberta na
Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas; Construção de praça com área de
lazer na Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas. Indicações nº 296 e
297/2016 de autoria do Sr vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira que solicita:
Realocação do semáforo situado na via lateral da Rodovia BR 101, sentido norte
(nas imediações do antigo Giliat Hotel); Instalação de posto policial na Comunidade
Paulista. Requerimento nº 037/2016 de autoria do Sr vereador Eneias Zanelato
Carvalho que solicita: Forneça prestação de contas da aplicação dos recursos
provenientes dos royalties do petróleo, referente ao período de janeiro de 2009 até a
presente data. Requerimento nº 038/2016 de autoria do Sr vereador Glesson
Borges que solicita: Construção da unidade de saúde no Bairro Morada do Ribeirão,
de acordo com a Lei Nº 1550/2016 – Lei Orçamentária Anual para o exercício
financeiro de 2016. Moção nº 022/2016 de autoria de todos os Srs vereadores que
solicitam: VOTO DE PESAR aos familiares do Senhor ALOISIO GOMES DE
CAMPOS, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 12 de dezembro de 2015.
INCLUÍDA, Moção n° 023/2016 de autoria de todos os Srs vereadores que solicitam:
Em Turno Único o Projeto de Lei n° 073/2016, de autoria do Poder Legislativo, que
“dispõe sobre o recebimento e depósito de sobras de materiais de construção para
doação às pessoas carentes e entidades beneficentes ou habitacionais do município
de São Mateus-ES e dá outras providências”. DO GRANDE EXPEDIENTE: 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 sobre os poços perfurados na
Avenida Cricaré, inclusive em conversa com o Sr vereador Zé Brasil, ele disse que
tinha seis poços, então dessa vez tomou uma atitude diferente, foi lá antes do
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feriado para ver a situação dos poços, e porque a água continua salgada, quando
chegou lá realmente constatou que alguns estavam funcionando e outros não. Fala
que voltou no dia seguinte para conferir os relógios e realmente não estavam
funcionando. Comenta que está fazendo a medição diária dos relógios e convida
todos os vereadores para irem também verificar na quinta-feira para juntos cobrarem
uma explicação de porque alguns poços não estão funcionando. Ato contínuo o
vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira solicita aparte: comenta que não duvidando da
palavra do colega Sr vereador Eneias, mas estranha tudo isso, porque esteve
conversando com o Diretor do Saae Sossai ontem e ele lhe garantiu que tinham seis
poços funcionando, e ele não é um menino, é um cara Idôneo, dois foram perfurados
agora e ainda não estão funcionando, mas garantiu funcionar em breve. Ressalta
que também gostaria de ir até o local para ver o que está acontecendo, porque está
surpreso isso. O Senhor Eneias reafirma que por isso convida à todos para irem com
ele para verem. Ato contínuo o Sr vereador Vilmar solicita aparte: explica que tem
sete poços funcionando, mas como a vazão de água está pouca, as bombas
funcionam com horários programados, chega um determinado momento que as
bombas param, mas estão funcionando sim. O senhor Eneias explica novamente
que por isso voltou no dia seguinte para fazer a medição, porque o temporizador não
estava funcionando. Ato contínuo o Sr vereador Uarlan solicita aparte: parabeniza o
colega vereador Sr Eneias, porque viu o vídeo e foi cobrado pela sua comunidade e
todo o município, lembra que na semana anterior usou a tribuna e comentou que
tinha ido lá e os poços estavam funcionando e foi confirmado pelo secretário, mas se
o colega fez esse trabalho de pesquisar e comprovar vão cobrar, porque não vai
passar por mentiroso. Gosta de dar crédito a quem tem crédito. O senhor Eneias
comenta que o trabalho feito lá foi vergonhoso, acha falta de respeito com a
comunidade, porque cavaram e deixaram areia, restos de material, fala que se fosse
morador já teria feito um protesto em frente a prefeitura porque as obras tem que ser
feitas, mas tem que reparar depois, achou uma vergonha. Fala sobre a questão da
Petrobras que é muito seria e o impacto vai ser em todo o município. Afirma que a
Petrobras já confirmou que vai vender. E precisam juntar forças, independente de
partidos, para juntos mostrar para os governantes que o prejuízo vai ser para todos.
Por isso estão fazendo um abaixo assinado para colocar em cima da mesa do
governador com no mínimo dez mil assinaturas. Convida todos os vereadores para a
audiência pública no dia oito às 14:00 hs na assembléia para discutir os impactos da
venda da Petrobras e entenderem melhor do assunto e terem argumento para
falarem com as pessoas depois. Agradece e se despede. ORDEM DO DIA: Ato
contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação as Indicações nºs 280,
281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 292, 293, 294, 295, 296, 297/2016. Sendo
sugerida e Aprovada Votação em Bloco das mesmas. Em VOTAÇÃO: Aprovadas
por Unanimidade. Indicação n° 282/2016, RETIRADO pelo autor. Indicações n°
290 e 291/2016, PREJUDICADAS pela ausência da autora. Em DISCUSSÃO:
Requerimento n° 037/2016. Em VOTAÇÃO: REJEITADO, com votos à favor dos
Srs vereadores: Uarlan Fernandes e Eneias Zanelato. Votos contrários dos Srs
vereadores: Aquiles Moreira da Silva, Vilmar Gonçalves de Oliveira, Ailton Caffeu,
Isaias Rosa de Oliveira, Glesson Borges e Valdemar Moraes. Abstenção do Sr
vereador: José Ferreira. Em DISCUSSÃO: Requerimento n° 038/2016. Em
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VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos presentes. Em DISCUSSÃO: Moção n°
022/2016. Em VOTAÇÃO: Aprovada por unanimidade dos presentes. Em
DISCUSSÃO: Moção n° 023/2016: O filho do falecido Sr Aloisio comenta que falar
de seu pai é uma tarefa muito difícil, principalmente por ser filho, mas tem muita
honra e orgulho nesse momento. Que receber das mãos do ilustre vereador Sr
Eneias essa homenagem é uma coisa que lhes honra muito. Relata que quando
falamos de pai referendamos a Deus, então, pai é um papel muito importante em
nossas vidas, ele faz o papel de nosso criador, ele é o homem que nos ensina a
viver e trabalhar, que nos ensina o caminho e nos dá o exemplo da vida para
seguirmos. Fala que é difícil expressar em palavras a pessoa que nesta terra teve
por muitos anos se dedicando com o seu profissionalismo, em um lugar onde tem
muito orgulho e muito amor em morar em nossa querida São Mateus. Esclarece que
são de uma região da Zona da Mata mineira mais precisamente da cidade de
Carangola onde nasceu, mas em seguida veio para São Mateus, sendo criado por
seus pais, um lugar pelo qual é extremamente apaixonado. Finaliza, falando que
uma das suas maiores lembranças que tem, com muito orgulho, mesmo em um
momento de dor no final de sua vida, seu pai mesmo em cima de uma maca ele
falava: “filho aprenda uma coisa na vida: leve sempre contigo três qualidades na vida
que um homem deve ter sempre, humildade, seriedade e responsabilidade, que
você vai bem, em qualquer lugar”. Agradece e se despede. Em VOTAÇÃO:
Aprovada por unanimidade dos presentes. Em DISCUSSÃO: Em Turno Único o
Projeto de Lei n° 073/2016, de autoria do Poder Legislativo, que “dispõe sobre o
recebimento e depósito de sobras de materiais de construção para doação às
pessoas carentes e entidades beneficentes ou habitacionais do município de São
Mateus-ES e dá outras providências”. Por parecer contrário dos Srs.
Procuradores, foi RETIRADO pelo autor e solicitado arquivamento do mesmo.
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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