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Ata nº. 001/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 02 (dois) dias do mês de 

Fevereiro 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: o Sr Paulo Roberto Sutério Alves, Gerente do Centro Integrado 

SESI/SENAI – São Mateus. 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 060, 061, 062, 063, 064, 

065 e 066/2015. Sendo as mesmas aprovadas. PODER EXECUTIVO: Leitura do 

expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1.962/2015, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 000004/2016, que encaminha resposta da 

Indicação n° 077/2015, de autoria do Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira. Leitura 

do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1.935/2015, da Superintendente de 

Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000005/2016, que encaminha 

resposta da Indicação n° 722/2015, de autoria do Vereador Glesson Borges. Leitura 

do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1.934/2015, da Superintendente de 

Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000006/2016, que encaminha 

resposta da Indicação n° 791/2015, de autoria do Vereador Gildevaldo Estevão. 

Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1.936/2015, da Superintendente 

de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000007/2016, que encaminha 

resposta da Indicação n° 721/2015, de autoria do Vereador Gildevaldo Estevão. 

Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1.937/2015, da Superintendente 

de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000008/2016, que encaminha 

resposta da Indicação n° 774/2015, de autoria do Vereador Glesson Borges. Leitura 

do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1.939/2015, da Superintendente de 

Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000012/2016, que encaminha 

resposta da Indicação n° 108/2015, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes. 

Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 173/2015, da Superintendente de 

Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000080/2016, que encaminha 

resposta da Indicação n° 815/2015, de autoria do Vereador Valdemar Moraes. 
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Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 218/2015, da Superintendente de 

Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000081/2016, que encaminha 

resposta da Indicação n° 761/2015, de autoria do Vereador Valdemar Moraes. 

Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 219/2015, da Superintendente de 

Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000082/2015, que encaminha 

resposta das Indicações n°s 796 e 801/2015, de autoria dos Vereadores José 

Ferreira e Ailton Caffeu. Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 

221/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

000083/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 765/2015, de autoria do 

Vereador Ailton Caffeu. Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 

223/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

000084/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 805/2015, de autoria do 

Vereador Eneias Zanelato Carvalho. Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ 

N° 225/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o 

n° 000085/2016, que encaminha resposta do Requerimento n° 50/2015, de autoria 

do Vereador Isaias Rosa de Oliveira. Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ 

N° 172/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o 

n° 000086/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 725/2015, de autoria do 

Vereador Isaias Rosa de Oliveira. Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 

170/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

000088/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 816/2015, de autoria do 

Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira. Leitura do expediente OF. 

PMSM/SCG/PG/CG/ N° 169/2015, da Superintendente de Controle Governamental, 

protocolizado sob o n° 000089/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 

748/2015, de autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva. Leitura do expediente 

OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 168/2015, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 000090/2016, que encaminha resposta da 

Indicação n° 778/2015, de autoria do Vereador José Ferreira. Leitura do expediente 

OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 167/2015, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 000091/2016, que encaminha resposta das 

Indicações n°s 742 e 755/2015, de autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira. 

Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 181/2015, da Superintendente de 

Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000092/2016, que encaminha 

resposta das Indicações n°s 814, 772, 738 e 751/2015, de autoria dos Vereadores 

Valdemar Moraes e Gildevaldo Estevão. Leitura do expediente OF. 

PMSM/SCG/PG/CG/ N° 181/2015, da Superintendente de Controle Governamental, 

protocolizado sob o n° 000093/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 

766/2015, de autoria do Vereador Ailton Caffeu. Leitura do expediente OF. 

PMSM/SCG/PG/CG/ N° 197/2015, da Superintendente de Controle Governamental, 

protocolizado sob o n° 000096/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 
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775/2015, de autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira. Leitura do expediente OF. 

PMSM/SCG/PG/CG/ N° 196/2015, da Superintendente de Controle Governamental, 

protocolizado sob o n° 000097/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 

740/2015, de autoria do Vereador Glesson Borges. Leitura do expediente OF. 

PMSM/SCG/PG/CG/ N° 208/2015, da Superintendente de Controle Governamental, 

protocolizado sob o n° 000117/2016, que encaminha resposta do Requerimento n° 

066/2015, de autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva. Leitura do expediente 

OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 204/2015, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 000121/2016, que encaminha resposta da 

Indicação n° 743/2015, de autoria do Vereador José Ferreira. PODER 

LEGISLATIVO: Leitura do Decreto n° 011/2016, de 01 de fevereiro de 2016, da 

Mesa Diretora, que “Determina Horário Especial de Funcionamento”, nos dias: 

05/02/2016 (sexta-feira) saída às 16:00 hs, 08, 09 e 10/02/2016 (segunda-feira, 

terça-feira e quarta-feira) Ponto Facultativo, com retorno aos trabalhos no dia 

11/02/2016 (quinta-feira) em Horário normal, com Sessão Ordinária às 18:00hs. 

Leitura das Proposições sujeitas à Discussão e Votação: Indicações nº 001 e 

002/2016 de 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 Km. 13 e 18); Extensão de rede elétrica com instalação de 

postes com luminárias na Rodovia BR 381 (trecho compreendido entre os Km. 20 e 

23). Indicações nº 003 e 004/2016 de autoria do Vereador Sr Aquiles Moreira da 

Silva que solicita: Calçamento da Avenida F, situada no Bairro Bonsucesso II; 

Instalação de placas indicativas nas esquinas das ruas e avenidas do Bairro 

Bonsucesso, contendo o nome e o respectivo CEP. Indicações nº 005 e 006/2016 

de autoria do Vereador Sr Gildevaldo Estevão que solicita: Reparo do calçamento no 

final da Rua 11, situada no Bairro Bonsucesso II. Iluminação da rodovia BR 101 

(trecho compreendido entre a ponte sobre o Rio Cricaré e o trevo situado no Bairro 

Litorâneo); Indicações nº 007 e 008/2016 de autoria do Vereador Sr Glesson 

Borges que solicita: Instalação de subestação de energia elétrica no Bairro Guriri; 

Calçamento da Rua 38, situada na comunidade Mariricu, Bairro Guriri. Indicações 

nº 009 e 010/2016 de autoria do Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira que solicita: 

Construção de Espaço Cultural e revitalização da Praça Wilson Gomes, situada no 

Bairro Guriri; Colocação de postes com luminárias no canteiro central da Rodovia 

Othovarino Duarte Santos, no trecho compreendido entre o Bairro Pedra D’água e a 

ponte situada na Comunidade Mariricu. Indicações nº 011 e 012/2016 de autoria do 

Vereador Sr José Ferreira que solicita: Calçamento do pátio da Unidade de Saúde 

recém-inaugurada na Comunidade Km 23, Distrito de Nestor Gomes (situada na 

Rodovia BR 381); Calçamento da Rua José Guimarães, situada no Bairro Bela Vista. 

Indicações nº 013 e 014/2016 de autoria do Vereador Sr Judite Ribeiro de Oliveira 

que solicita: Limpeza do leito e margem do córrego que corta os Bairros Novo 
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Horizonte, Vila Nova, Vila Verde e Alvorada; Calçamento da área de terra anexa ao 

campo de futebol, Situado no Bairro Vila Nova, bem como instalação de bancos e 

academia de ginástica ao ar livre. Indicação nº 015 e 016/2016 de autoria do 

Vereador Sr Uarlan Fernandes que solicita: Limpeza do valão situado na Avenida 

Antônio Costa Leal, que interliga os Bairros Residencial Park Washington e COHAB; 

Construção de praça com área de lazer no Bairro COHAB. Indicações nº 017 e 

018/2016 de autoria do Vereador Sr Valdemar Moraes que solicita: Perfuração de 

poço artesiano na Comunidade São Geraldo; Reaproveitamento do poço artesiano 

perfurado na Comunidade Nova Vista. Indicações nº 019 e 020/2016 de autoria do 

Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira que solicita: Aquisição de ambulância para 

atender os moradores dos Bairros: Nova Era, Rodocon, SEAC e das Comunidades: 

Córrego do Pequi, Córrego do Cavalo, Córrego Rio Preto e região; Abertura de Rua 

interligando os Bairros Morada do Ribeirão e SEAC. Moção nº 001/2016 de autoria 

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

Paulo Roberto Sutério Alves – Gerente do Centro Integrado SESI/SENAI – São 

Mateus, pelos relevantes serviços prestados em favor da qualificação profissional de 

jovens e adultos neste município. Em 1° Turno o Projeto de Lei n° 018/2015, de 

autoria do Poder Executivo, que “Altera o Anexo V da Lei Complementar n° 075, 

datada de 03 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos e 

Carreiras dos Profissionais do Fundo Municipal de Saúde, estabelece normas de 

enquadramento e diretrizes para a avaliação de desempenho, institui Tabela de 

Vencimento e dá outras providências”. DO GRANDE EXPEDIENTE: 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, iniciou sua fala justificando o uso da 

Tribuna, porque infelizmente a qualquer momento que se liga uma televisão, só é 

visto escândalos, roubalheira sem limites. Comenta sobre as investigações e a ida 

do Ex-Presidente Lula a um sítio mais de cem vezes, o qual ele diz não ser dele. 

Enquanto uma pessoa necessitada vai a um posto de saúde procurar uma cadeira 

de Rodas e não tem. Afirma que é isso que entristece qualquer político que às vezes 

vêm para essa Casa pensando em ajudar alguém, fazer alguma coisa para alguém, 

mas como fazer? Existem pessoas morrendo na fila de espera por causa de um 

exame de duzentos reais. E o que é visto é dinheiro descendo pelo ralo, milhões e 

milhões. Enquanto um Hospital com o Roberto Silvares, falta médico, não faz certos 

exames e se uma pessoa precisar fazer uma cirurgia urgente morre. Lembra que é 

por isso que fala, e a cada dia tem mais certeza de que não é mais candidato, 

porque é uma vergonha sair na casa das pessoas pedindo voto, falando em 

melhorar a vida deles e não melhorar nada, a cada dia que passa fica pior, isso 

deixa qualquer um indignado. Ato contínuo o Vereador Sr José Ferreira solicita 

aparte: comenta que o colega, esqueceu de falar do Tríplex em que a mulher do Ex-
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Presidente foi varias vezes e diz não saber. Acha tudo uma pouca vergonha, um 

bando de descarados Lula, filho, mulher, dizem que não sabem. Comenta que é 

contra o colega não ser mais candidato porque os homens sérios têm que ficar para 

combater os safados bandidos. Ressalta que se sair um homem igual ao colega e os 

demais que existem nessa Casa se não daqui a pouco só vai ter bandido, e o Brasil 

não vai para lugar algum, aí vai continuar o que o colega disse a precariedade sem 

postos, sem médicos. Acha que os honestos têm que permanecer sim, tem que 

continuar sim, pelo menos para combater a corrupção desse bando de vagabundo. 

O Senhor vereador Vilmar fala que se o Brasileiro pensasse bem não iria as urnas 

votar, porque virou brincadeira, comenta sobre os Deputados, Federal e Estadual 

que vêm na época de eleição prometem mil coisas para o povo, alguns vereadores 

até brigam conseguindo voto, e depois que o vereador procura não consegue nada. 

Fala da ultima eleição que deixou de votar em alguém do município para trabalhar 

para o seu Partido, para respeitar o seu Partido e eles não os respeitaram, depois 

que ganharam as eleições nem o seu telefonema atendiam mais, e é porque deu 

quase seiscentos votos ao Partido dentro de São Mateus, e isso o deixou indignado, 

porque quis ser correto trabalhando para o seu Partido defendendo a bandeira que 

escolheu. ORDEM DO DIA: Ato contínuo o Sr Presidente colocou em DISCUSSÃO 

as Indicações nºs 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 

014, 015, 016, 017, 018, 019, 020/2016. Sendo sugerida e Aprovada Votação em 

Bloco das mesmas. Em VOTAÇÃO: Aprovadas por Unanimidade. Em DISCUSSÃO: 

Moção nº 001/2016 de autoria do Sr Vereador Gildevaldo Estevão. Em seguida o 

Presidente solicita ao Vice-Presidente que tome seu assento para que possa fazer 

Uso da Tribuna. Em VOTAÇÃO: Aprovada por Unanimidade. Em DISCUSSÃO: Em 

1° Turno o Projeto de Lei n° 018/2015, de autoria do Poder Executivo. SENDO 

SOLICITADA RETIRADA do Projeto, pelo Relator, para análise por duas sessões e 

DEFERIDO pelo Sr Presidente. 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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