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Ata nº 007/2016 da Sessão Ordinária, realizada ao 01 (Um) dia 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 

Isaias Rosa de Oliveira, 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 do CEPE, e o Pastor João Serafim e sua 

Esposa. 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: LEITURA DAS ATAS N°s 001, 002, 003 e 004/2016. Sendo todas 

aprovadas. PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 

386/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

000277/2016, que encaminha o Projeto de Lei n° 004/2016. Leitura do 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”. PODER 

LEGISLATIVO: Leitura dos Projetos de Decreto Legislativo n°s 001, 002, 003, 

004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 

021, 022, 023/2016, de autoria do Poder Legislativo, que “Concede Título em 

homenagem ao Dia Internacional da Mulher”. DIVERSOS: Leitura do expediente 

Comunicado n° CM193554/2015, 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$ 1.526.494,50. Leitura do expediente 

Comunicado n° CM 193556/2015, 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$ 6.250,00. Leitura do 

expediente Comunicado n° CM 193557/2015, 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 E.P.S.G. Américo Silvares, no valor de R$ 11.250,00. 

Proposições sujeitas à Discussão e Votação: Indicações nº 073 e 074/2016 de 
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autoria do Vereador Sr Ailton Caffeu que solicita: Extensão de rede elétrica com 

instalação de postes com luminárias na Rodovia BR 381 (trecho compreendido entre 

os Kms 44 e 47); Pavimentação asfáltica da estrada situada na Comunidade Santa 

Leocádia – Km 23, que dá acesso à Rodovia BR 381. Indicações nº 075 e 076/2016 

de autoria do Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva que solicita: Instalação de placa 

de advertência de passagem sinalizada de pedestres na Avenida Dom José Dalvit, 

no Bairro Bonsucesso (nas imediações do Milk‟s Bar); Reparo da ciclovia situada na 

Avenida Dom José Dalvit (trecho compreendido entre os Bairros Santo Antonio e 

Aroeira). Indicações nº 077 e 078/2016 de autoria do Vereador Sr Eneias Zanelato 

Carvalho que solicita: Regularização do abastecimento de água no Bairro Jambeiro; 

Contratação de guarda-vidas suficiente para atender, durante todo o ano, os 

Balneários de Guriri e Barra Nova. Indicações nº 079 e 080/2016 de autoria do 

Vereador Sr Gildevaldo Estevão que solicita: Limpeza da Rua Louro, situada no 

Bairro Cacique II; Substituição das lâmpadas (incandescentes, fluorescentes, vapor 

de sódio ou mercúrio) dos postes de iluminação pública situados no Bairro Vitória, 

por lâmpadas de led. Indicações nº 081 e 082/2016 de autoria do Vereador Sr 

Glesson Borges que solicita: Aquisição de área de terra no Bairro Litorâneo 

Residencial Village, para construção de Centro de Educação Infantil Municipal; 

Patrolamento da estrada que dá acesso à Comunidade Brejo Velho. Indicações nº 

083 e 084/2016 de autoria do Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira que solicita: 

Calçamento da Rua Albino Negris, situada no Bairro Guriri, lado sul (trecho 

compreendido entre a Rodovia Othovarino Duarte Santos e a Rua Montanha); 

Calçamento da Rua São Gabriel da Palha, situada no Bairro Guriri, lado sul (1ª 

quadra). Indicações nº 085 e 086/2016 de autoria do Vereador Sr José Ferreira que 

solicita: Cascalhamento com solo-brita nas ladeiras situadas na estrada da 

Comunidade Córrego da Úrsula – Km 28 (estrada de acesso à Rodovia BR 381); 

Substituição das lâmpadas danificadas dos postes de iluminação pública situados no 

Assentamento Córrego da Palmeira, na Comunidade São João Batista, Distrito de 

Nestor Gomes. Indicações nº 087 e 088/2016 de autoria do Vereador Sr Judite 

Ribeiro de Oliveira que solicita: Capina e limpeza das margens das ruas situadas 

nos Bairros Cacique I, II e III, Cricaré e Porto; Reforma do campo „bom de bola‟, 

situado no Bairro Vila Nova. Indicações nº 089 e 090/2016 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 a circular também pelo Bairro Boa 

Vista; Que agentes de combate à dengue realizem vistoria minuciosa em depósito 

de equipamentos situado nas dependências da antiga Aracruz Florestal, localizado 

na Avenida Dom José Dalvit, no Bairro Santo Antonio. Indicação nº 091/2016 de 

autoria do Vereador Sr Valdemar Moraes que solicita: Construção de rede de esgoto 

na Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas. Indicações nº 092 e 093/2016 

de autoria do Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira que solicita: Calçamento da 
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Rua El Salvador, situada no Bairro Nova Era; Calçamento da Rua Chapecó, situada 

no Bairro Nova Era. Requerimento nº 005/2016 de autoria do Vereador Sr Glesson 

Borges que solicita: Construção de abrigo no ponto de ônibus situado no Bairro Boa 

Vista (nas proximidades do antigo Restaurante Maria Amélia e da Igreja Universal do 

Reino de Deus), de acordo com o que determina a Lei n° 656/99. Requerimento nº 

006/2016 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. Moção nº 004/2016 de 

autoria do Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que solicita: Voto de 

Congratulação à Diretoria do CEPE, pela ajuda prestada à população mateense, 

durante a crise hídrica, com fornecimento de água potável. Moção nº 005/2016 de 

autoria do Vereador Sr Gildevaldo Estevão que solicita: Voto de Congratulação ao 

Pastor João Serafim Costa, pelos 21 anos de ministério pastoral. Ato contínuo o Sr 

Secretário fez a leitura dos Projetos a seguir: Em Turno Único o Projeto de Lei n° 

001/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Altera o Art. 5° 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”. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 003/2016, de autoria do Poder 

Executivo, que “Autoriza abertura de crédito adicional especial 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 

Ordem do dia, de imediato, os seguintes projetos afim que os mesmos sejam 

votados: Projetos de Decreto Legislativo n°s 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 

008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 

023/2016, de autoria do Poder Legislativo, que “Concede Título em homenagem ao 

Dia Internacional da Mulher”. 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, comenta sobre a crise instalada em todo Brasil, no 

mundo, onde vemos a Grécia com seis anos de recessão, o aumento da imigração 

de países indo para Europa, aí quando vê o prefeito Amadeu Boroto, e afirma que é 

do PSB, aliado do prefeito e fã do seu trabalho, ressalta que Amadeu tem sete anos 

de mandato indo para o oitavo, fez uma gestão brilhante até o sexto ano, onde não 

tinha nada em São Mateus e ele conseguiu trazer unidades de saúde, escolas, 

conseguiu concertar muita coisa, no sétimo ano o município começou a entrar em 
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uma crise financeira com a perda de 40 milhões de reais, e não é fácil administrar 

um município com uma perda de 40 milhões, relata que Janeiro de 2016 em relação 

a 2015 teve uma perda de 3 milhões reais, agora ficam jogando pedra no prefeito no 

município de qualquer maneira. Comenta que uma cidade como São Mateus que 

quer crescer e está crescendo, com empresas se instalando, empregos sendo 

gerados, e as pessoas por causa de política, porque é ano de eleição, usando o 

povo para se auto promover as custa dos outros. Então acha que o que está faltando 

é amor, faltando respeito pelas pessoas que trabalham, um prefeito que trabalhou 

tanto pelo município e hoje as pessoas estão torcendo o nariz para ele, pessoas que 

inclusive que ele ajudou, esteve presente na vida dele, contribuiu, e hoje pega o 

microfone no meio da rua e mete o pau no prefeito, acha uma falta de respeito. 

Comenta que um cidadão que quer ver o município crescer, une forças, ver onde 

estão os erros e tenta ajudá-lo, mas existem alguns grupos em redes sociais que só 

batem no prefeito, estão vivendo uma situação critica em relação à Dengue onde 

dizem que tem mais mosquito da dengue que pernilongo comum, um mosquito que 

está transmitindo mais duas doenças podendo levar a óbito. Taxas altas de 

desemprego. Falta de água que é essencial. Ficou triste com a prefeitura mais uma 

vez sendo invadida por falta de água no Village, que é um condomínio novo criado 

agora onde está faltando água, mas a prefeitura está abastecendo com oito 

caminhões pipa por dia, tem o poço artesiano que está funcionando, então porque 

os onze vereadores não se unem para ir ao Village e saber o que realmente tem e o 

que querem porque de repente querem algo que se pode dar. Falta de transporte 

escolar, mas isso não é motivo para falta de respeito com o chefe do poder 

executivo, então fica registrado o seu manifesto e está à disposição da Câmara para 

irem todos lá no Village para ajudar o povo e também o prefeito. 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, comenta sobre o que o colega Isaias falou, porque criticar é 

muito fácil, mas gostaria de ver pessoas que diz que vai mudar a cara do município 

sentar no gabinete e conduzir o município em todas as áreas com a receita lá em 

baixo, porque usar as redes sociais para criticar falar dos outros é muito fácil. Fala 

que criticar, todo mundo tem direito, mas quando partem para agressão envolvendo 

as famílias, acha uma falta de respeito. Relata sobre a empresa de limpeza de São 

Mateus a qual teve que mandar pais de famílias embora, porque a receita caiu, teve 

que enxugar a folha, mas a limpeza está precária, os bueiros, e o SAAE não têm 

receita nem para cobrir a folha de pagamento mensalmente, está complicada a 

situação! Fala dos entulhos nas ruas e as pessoas as vezes não colaboram, porque 

o carro passa, tira, coloca contêiner e as pessoas tem coragem de colocar na rua. 

Fala sobre o caminhão que coleta o lixo caseiro os quais tem os dias certos de 

coleta, e as pessoas colocam depois que o carro passa, tem que evitar os ratos, 
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moscas, e os mosquitos que tem causado mortes. Fala dos terrenos baldios sujos 

que os donos não limpam. Conhece uma senhora que proibiu os agentes da dengue 

de entrarem em sua casa, outra xingou um agente, a preocupação é que o mosquito 

não escolhe quem vai picar, afeta todo o bairro. Relata que tem dó do próximo 

prefeito de São Mateus porque o município está com a receita caída, então quer ver 

como vai ser governar esse município, comenta que se entregassem a chave da 

prefeitura de são Mateus a ele agradeceria, mas não aceitaria de jeito nenhum, vai 

ser difícil pra quem trabalha certo porque um cara igual a Amadeu, que tem o pulso 

firme, trabalha seriamente, fez o que fez pelo município e é criticado. Fala que está 

realmente preocupado com o caminho de São Mateus, esse ano é de eleição e vai 

piorar cada vez mais com as intrigas, xingamentos e tomara Deus que não aconteça 

o pior. Deseja que o resto de ano seja de muito trabalho. Agradece a atenção 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 pesquisou na 

internet sobre alguns dados e na reunião de comissões perguntou aos colegas se 

sabiam o quanto o município recebeu de recurso dos royalties no ano passado, ta lá 

na internet, recebeu 32 milhões e isso não é pouco, comenta que o valor dos 

royalties tem relação direta com o preço do barril de petróleo. Desde 2014 vem 

caindo o valor, mas São Mateus tem outras receitas que inclusive aumentaram como 

por exemplo: o FPM que repassou 32 milhões para São Mateus no ano passado, o 

FUNDEB repassou 13 milhões no ano passado, isso são verbas carimbadas, fora os 

recursos das Obras. Comenta que estão em um momento de recuperação porque os 

recordes estão sendo batidos. Comenta que sobre a Petrobras sair de São Mateus, 

se realmente acontecer vai ser um perda irreparável porque a crise vai passar e 

depois que a Petrobras sair não tem volta, acha que a sociedade tinha que se 

mobilizar para que isso não aconteça, tem certeza que a crise vai passar. Agradece 

e se despede. A seguir o Presidente solicita ao Vice-Presidente 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, agradece ao Sr 

Prefeito pelas entregas de 250 escrituras das casas do bairro Vitoria, onde já foram 

entregues 500 escrituras, pelo calçamento que está sendo concluído. Fala ao colega 

vereador Glesson que em relação as intrigas que acontecem na política o que tem 

que ser feito é colocar o joelho no chão e orar porque Deus dá a resposta. Comenta 

sobre o fechamento da pista pelos moradores do village reivindicando água, que 

pessoas também fizeram a mesma coisa para que o prefeito entregasse logo as 

casas, ai está o que deu. Concorda e entende que todo mundo quer ter sua casinha, 

quer sair do aluguel, mas as coisas não acontecem do dia para noite, os caminhões 

estão abastecendo enquanto resolve a situação do poço artesiano que depende de 

estudo e equipamento, da mesma forma a situação do ônibus tem que ser discutido, 



034 
 

conversado. Então solicita ao Secretário que marque uma reunião com o Sr Prefeito, 

com SAAE e representantes do Village para esclarecer, discutir e tentar resolver o 

assunto. Agradece 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, fala 

ao colega vereador Isaias que ele usou muito bem a tribuna quando defendeu o 

prefeito Amadeu Boroto, porque algumas pessoas são compradas, por aqueles que 

querem a prefeitura de São Mateus, para criticar uma pessoa que trabalhou seis 

anos de mandato por esse município. Diz que não conta o restante porque a crise 

parou o município, ninguém vende ninguém compra quem tem dinheiro hoje tem 

medo de perder, estão só guardando, e o município vive de arrecadação, então se 

ninguém vende ninguém compra, vai arrecadar o quê? Nada. Imagina o que vai 

acontecer com São Mateus se a prefeitura cair em mãos erradas, porque têm muitos 

só querendo se aproveitar. Por isso não quer mais ser candidato, porque as pessoas 

não respeitam o vereador nem a sua família, tem pena de quem quer ser vereador 

imaginando que vai ser respeitado. Agradece e se despede. 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 os assassinatos que estão acontecendo no município, 

porque está uma situação seria e sem controle. Relata que sobre o Village já 

solicitou à Senadora uma escola de três milhões e meio com doze salas para lá 

justamente para solucionar o problema de Escola e transporte escolar. Fala que os 

vereadores trabalham para todo o município, não são de bairros ou comunidades. 

ORDEM DO DIA: Ato contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação as 

Indicações nºs 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 

086, 087, 088, 089, 090, 091, 092 e 093/2016. Em seguida o vereador Sr Glesson 

Borges solicita ao Sr Presidente a troca do Local na sua Indicação nº 081/2016. 

Sendo deferido. Logo após, foi sugerida votação em Bloco e aprovado por todos. EM 

VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade. EM DISCURSSÃO: Requerimento nº 

005/2016. EM VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade. Requerimento nº 006/2016 

de autoria do Presidente da Comissão de Obras, Urbanismo e Infraestrutura 

Municipal, Vereador Eneias Zanelato Carvalho. Sendo RETIRADO pelo autor para 

melhor análise e deferido pelo Sr Presidente. EM DISCUSSÃO: Moção nº 004/2016. 

EM VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO: Moção nº 005/2016. 

EM VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO: Em Turno Único o 

Projeto de Lei n° 001/2016, de autoria do Poder Executivo. EM VOTAÇÃO: 

aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO: Em Turno Único o Projeto de Lei n° 

003/2016, de autoria do Poder Executivo. EM VOTAÇÃO: aprovado por 

unanimidade. EM DISCUSSÃO: Projetos de Decreto Legislativo n°s 001, 002, 

003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 
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020, 021, 022, 023/2016. EM VOTAÇÃO: aprovado por unanimidade. Em seguida o 

Sr vereador Eneias Zanelato solicita ao Sr Presidente que a Sessão Ordinária do 

08/03/2016 seja feita às 18:00hs antes da Sessão Solene que iniciará às 19:00hs no 

Lions Clube com VOTAÇÃO por questões de Legalidade para não ter nenhum tipo 

de questionamento depois. Sendo deferido. Em seguida o Sr Presidente coloca em 

DISCUSSÃO e VOTAÇÃO: sendo aprovado por unanimidade. Avisos: Convida 

todos os vereadores para as reuniões do dia 07/03/2016 às 14:00hs para juntos 

discutirem sobre a Concessão do Transporte Coletivo, em seguida reunião às 

16:00hs com os Secretários: Sossai e José Roberto junto aos representantes do 

Residencial Village, Bairro Litorâneo, e às 18:00hs junto aos agricultores da região e 

todos envolvidos. 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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