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Ata nº 030/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 02 (dois) dias do mês de 
Agosto 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. 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° 
1.226/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 
000982/2016, que encaminha a essa Colenda Casa de Leis, para proceder á 
discussão e votação o Projeto de Lei Complementar: Leitura do Projeto de Lei 
Complementar nº. 006/2016, que “Dispõe sobre a organização do espaço territorial 
do município de São Mateus, conforme determina o disposto no art. 182 da 
Constituição Federal de 1988 e o art. 39, 40, 41, 42 do Estatuto da Cidade – Lei 
Federal nº; 10.257 de 2001”; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 
1.318/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 
001057/2016, que encaminha a essa Colenda Casa de Leis, para proceder á 
discussão e votação o Projeto de Lei: Leitura do Projeto de Lei nº. 016/2016, que 
“Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e dá outras 
providências”; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1.396/2016, da 
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001066/2016, 
que encaminha a essa Colenda Casa de Leis, para proceder á discussão e votação 
os Projetos de Leis: Leitura do Projeto de Lei nº. 017/2016, que Autoriza a 
contratação de Guarda-Vidas por tempo determinado e dá outras providências; 
Leitura do Projeto de Lei nº. 019/2016, que “Regulamenta o licenciamento 
ambiental, a avaliação de impactos ambientais, o cadastro ambiental das atividades 
potencial ou efetivamente poluidoras e/ou degradadoras e as normas do poder de 
polícia administrativa, em conformidade com a política municipal de meio ambiente, 
nos termos da Lei nº. 637, de 23/07/2007 - Código Municipal do Meio Ambiente do 
Município de São Mateus, e dá outras providências”. PODER LEGISLATIVO: Leitura 
do Projeto de Lei nº 022/2016, que “Dispõe sobre a autorização de brinquedos 
adaptados em praça, parques escolas e creches municipais, bem como locais de 
diversão em geral abertos ao público”. Autoria: Vereador Gildevaldo Estevão Bispo. 
DIVERSOS: Leitura do Of. COMDISAM/SM/057/2016, Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e Adolescentes de São Mateus – ES, O CONDISAM solicita que 
sejam indicados novos representantes, um titular e um suplente, no prazo de 15 
dias, como previsto no art. 13, parágrafo 2º do Regimento Interno do COMDISAM. 
Proposições Sujeitas à Discussão e Votação: Indicação nº 409/2016 de autoria 
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do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, que solicita: Término do calçamento da 
Avenida „F‟ e Ruas transversais, situadas no Bairro Bonsucesso; Indicações nº 410 
e 411/2016 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão, que solicita: Perfuração 
de poço artesiano no Bairro Ayrton Senna; Perfuração de poço artesiano no 
Loteamento Parque das Brisas, situado no Bairro Ayrton Senna. Indicação nº 412 e 
413/2016 de autoria do vereador Sr Glesson Borges, que solicita: Instalação de 
semáforo na Rodovia Othovarino Duarte Santos (em frente ao Hospital Roberto 
Arnizaut Silvares); Construção de calçada cidadã nas Avenidas José Tozze e João 
XXIII (trecho compreendido entre o posto de gasolina e o Pronto Atendimento). 
Indicações nº 414 e 415/2016 de autoria do vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira, 
que solicita: Calçamento da Rua Linhares, situada no Bairro Guriri, lado sul (trecho 
compreendido entre as Ruas Mucurici e Colatina); Calçamento da Rua Albino 
Negris, situada no Bairro Guriri, lado sul. Indicações nº 416 e 417/2016 de autoria 
do vereador Sr José Ferreira, que solicita: Calçamento da Rua Aristeu Gonçalves do 
Carmo, situada no Bairro Bela Vista; Calçamento da Rua Manoel Mercedes, situada 
no Bairro Bela Vista. Indicação nº 418/2016 de autoria do vereador Sr Judite Ribeiro 
de Oliveira, que solicita: Capina e limpeza das ruas do Bairro Alvorada. Indicação nº 
419 e 420/2016 de autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes, que solicita: Capina e 
limpeza das ruas do Bairro Residencial Park Washington; Capina e Limpeza das 
ruas situadas no Bairro San Remo. Em seguida faz Leitura por completo do ofício 
enviado pelo COMDISAM (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – São Mateus - ES). Sr Presidente Gildevaldo Estevão Bispo o 
COMDISAM é um órgão colegiado paritário que conta entre seus membros dois 
representantes da Câmara Municipal de São Mateus, como previsto na Lei Municipal 
1.424/2014, Art.11, inciso I, alínea h. No começo do presente ano, foram indicados 
por meio do OF. AS/CMSM/ES N° 008/2016, Isaías Rosa de Oliveira (Titular) e 
Uarlan Ferreira Fernandes (Suplente). Os citados representantes faltaram às 
reuniões dos dias 23/02/16, 21/03/16, 25/04/16, 30/05/16, 22/06/16 e 27/06/16, sem 
apresentar justificativa. De acordo com o Art. 4°, parágrafo 4°, alínea G e Art. 13, 
alínea I de seu Regimento, o Presidente do COMDISAM, no uso de suas atribuições 
legais, solicita que sejam indicados novos representantes, um titular e um suplente, 
no prazo de 15 dias, como previsto no Art. 13, parágrafo 2° do Regimento Interno do 
COMDISAM. O Sr Presidente, por motivo de período eleitoral, nomeia os 
funcionários: Vanuza Gonçalves Ribeiro, Secretária Legislativa (Titular) e o 
Franksney Santos Rocha, Coordenador de Relações Públicas (Suplente) para 
representá-los. DO GRANDE EXPEDIENTE: A seguir o Presidente Sr Gildevaldo 
Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Eneias Zanelato, que após saudar 
todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, 
comenta que apesar do Recesso Parlamentar, os vereadores não pararam por conta 
da situação que se encontra a cidade. Cita a situação de vergonha que está à beira 
rio na Avenida Cricaré com buracos, valeta, barro, um abandono total. E onde foi 
feito os poços a mesma situação com os restos da obra. Comenta sobre o mau 
cheiro que toma conta da cidade, porque estão ligando o esgoto das residências à 
rede pluvial que é aberta, por falta de um devido saneamento. Mas isso tem que ser 
fiscalizado e notificado porque é o Saae que dá a liberação. Fala que vai fazer um 
requerimento para próxima semana para que seja tomada providencias em relação a 
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esse problema, porque a cidade não estava assim. Comenta sobre a situação de 
onde não tem coleta de rede de esgoto e as pessoas têm fossa séptica, e é um 
grande problema quando enche, e nem todo mundo tem seus trezentos reais para 
esgotar a fossa porque é caro, então fez um pedido ao secretário para que o 
caminhão do SAAE fizesse o serviço ou cobrasse um taxa mínima, e ele respondeu 
que não tinha autorização, aí fez o Projeto de Lei pedindo autorização, que já 
passou pelas comissões, inclusive com parecer contrário, mas quer que o projeto 
seja colocado em votação, se vão aprovar ou não, respeita o voto de cada um. Ato 
contínuo o Sr Presidente confirma que o Projeto foi rejeitado pelas comissões e por 
isso não foi passado. O Sr Eneias fala que não tem problema se o projeto foi 
rejeitado pelas comissões, ele tem que ser colocado em votação. O Sr Presidente 
afirma que colocará o Projeto em votação na próxima sessão. O Sr Eneias comenta 
que fossa cheia é um transtorno para todos inclusive a vizinhança, concorda que 
seja cobrado uma taxa mínima pelo custo se for o caso, e o Projeto não determina, 
ele só autoriza, permite, para ser feito depende do Executivo. E pede que todos os 
Projetos sejam colocados em votação até o final do ano, para que sejam 
solucionados vários problemas pendentes. 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 a situação da Avenida Cricaré a qual o colega 
vereador já citou, e não culpa o prefeito, culpa os secretariados pela 
irresponsabilidade de nada fazer. Pergunta o porquê que essa empresa de limpeza 
ainda está aqui se não trabalha? Fala que está uma vergonha para o município as 
ruas com lixo espalhado de fora a fora no calçamento. Comenta sobre a questão do 
transporte escolar e que o projeto tem que ser votado, mas com emendas para 
atender todas as necessidades. Fala da convenção partidária na qual foram 
lançados os candidatos a prefeito, e viu um bando de mentirosos falando que vai 
fazer se dissesse que ia tentar fazer tudo bem, mas dizer que vai fazer é mentira. 
Fala que não gosta de mentira e não promete o que não pode fazer, principalmente 
porque vereador não pode fazer nada. Ato contínuo o vereador Sr Uarlan solicita 
aparte, fala ao colega que ele poderia citar os nomes dos candidatos. O Sr José 
Ferreira comenta que o único candidato que não falou nada em relação à 
administração da cidade foi o Daniel, porque ele estava nervoso, gelado, e foi 
sincero ao dizer que não tinha costume de falar em público. Afirma que jamais vai 
falar mal do prefeito Amadeu Boroto porque ele trabalhou por São Mateus, trouxe 
empresas para gerar emprego, e em relação a água, graças a Deus ainda temos a 
água salgada porque tem lugares que nem isso, porque está tudo seco e não chove, 
então, por isso não crucifica o prefeito e acredita que ainda vai ver o povo pedindo 
Amadeu de volta para administrar a cidade. Sabe que essa crise hídrica não é só 
aqui em São Mateus, comenta sobre sua terra que também não tem água, então 
sabe o quanto ta difícil para agricultura, mas é a natureza. 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 sobre o mau cheiro que não está 
só nas ruas saindo dos bueiros, esta também dentro de nossas casas saindo pelos 
ralos, por causa do esgoto de água salgada. Completa que essa água está imprópria 
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para qualquer uso. Fala da situação de servidores públicos que estão afastados, 
mas que ainda mandam nos setores. Cita o ex-secretário pré-candidato a vereador, 
que apesar de afastado ainda está mandando nas maquinas da prefeitura. Fala que 
já passou da hora dos vereadores irem ao ministério público denunciar, porque tem 
fotos, tem material pra isso e o Executivo está deixando. Elogia e parabeniza o 
colega vereador Sr Gildevaldo pelas indicações em que solicitou perfuração de 
poços no bairro Airton Senna e no bairro Parque das Brisas. Relata que o Diretor do 
SAAE junto com o prefeito, sabendo que não ia resolver a situação, deveriam ter 
tomado essa iniciativa de furar poços próximo as comunidades para atender toda 
população. Porque acha que está parecendo mais uma lavagem de dinheiro, pede 
desculpas, mas já se passaram 110 dias sem água potável e agora vai furar poços 
nos bairros, acha isso uma vergonha. Fala da situação de vergonha que estão os 
locais onde foram furados os poços, buracos abertos, entulho, e isso esta sendo 
constantemente reclamado e nada foi feito, mas quando é aberto um buraco em um 
bairro nobre no mesmo dia é fechado. Comenta que o ministério público reduziu a 
tarifa de água para uma taxa mínima e o Executivo entrou com o pedido revogando 
a ação sem nem pensar na população que está comprando água para beber. 
Finaliza falando da união que tem que existir para fazer o município desenvolver 
depois das eleições. Agradece e se despede. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo 
Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, que após 
saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais 
presentes, Elogia e agradece todos os secretários que contribui para 
desenvolvimento do município. Fala sobre o Projeto do Transporte Escolar, do 
colega vereador Sr Eneias, que se existe uma Lei Federal que é maior, dizendo que 
funcionário do Estado não pode usar transporte municipal, não tem como criar uma 
Lei municipal, não pode. Comenta sobre a situação hídrica que a culpa é de todos 
porque não tiveram planejamento, várias reuniões, e nada foi feito até chegar a essa 
situação. Agora que estão furando Poços próximo aos bairros, o que poderia ter sido 
feito antes se houvesse planejamento. Fala sobre os buracos nas ruas, e não acha 
que a culpa é do gestor, e sim do secretário de obras que é quem fiscaliza e cobra 
os serviços prestados por terceiros. Comenta sobre um projeto de cultura nos 
bairros, de autoria sua e do colega vereador Sr Uarlan, desde 2013 e ainda não foi 
votado. Lembra de outro de sua autoria, sobre acompanhante de idosos que já 
passou pelas comissões e também ainda não foi votado. Acha que os Projetos 
devem ser colocados em votação principalmente depois de passar pelas comissões, 
se vai ser aprovado ou não é outra história, mas têm que ser colocado em votação, 
os de todos os vereadores isso é um direito do parlamento. 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, acha que os vereadores deveriam ir a 
Rádio falar para a população, porque é muito fácil falar na Tribuna para poucas 
pessoas. Fala da crise hídrica que a culpa é do ministério público, do tribunal de 
contas, não é do prefeito Amadeu não, porque ele fez uma Locação de Ativo seis 
anos atrás para que a empresa entregasse a cidade com água em dois anos, então 
era para há quatro anos esse problema está resolvido em São Mateus, mas não 
deixaram. Afirma que não é candidato a vereador, mas vai lutar, vai brigar pela 
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concessão do SAAE, o próximo prefeito vai ter que fazer. Fala sobre o projeto de 60 
anos do colega Sr Eneias, e concorda que tem que ser colocado em votação, mas 
vai votar contra, porque não paga passagem, ele não passagem, os empresários 
não pagam passagem, quem paga passagem é a população pobre, fraca, e se esse 
projeto for aprovado a empresa vai aumentar o custo da passagem para população, 
porque não são os donos da empresa. Fala que esse projeto ajuda os idosos, mas 
vai prejudicar o resto da população. Reforça que o SAAE não tem jeito, e esta vendo 
que nada público está funcionando, acha que se a população paga tem que ter. 
Lembra de Cachoeiro onde as coisas funcionam, a população paga e não é nem um 
absurdo, então, porque aqui seria diferente? Fala da situação do lixo que é a mesma 
coisa, a população tem que se manifestar para que seja tomado uma atitude. Relata 
as reclamações sobre o prefeito, mas lembra que em Linhares foi da mesma forma, 
criticaram o Guerino Zanon e José Carlos Elias e colocaram um incompetente na 
prefeitura, e hoje a cidade está parada, as empresas estão mandando os 
funcionários embora, a cidade parou. Acredita que prefeito não tem que dar nada a 
ninguém, tem apenas que respeitar e trabalhar para o povo, porque prefeitura não é 
cabide de emprego. 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, comenta sobre a distribuição da água que está sendo feita por um 
servidor afastado e pré-candidato, e a culpa caí sobre o prefeito. Relata que hoje 
mesmo viu e tirou foto, o caminhão de água da prefeitura enchendo caixas d‟água de 
prédios, beneficiando apenas algumas pessoas de seu interesse. Agradece aos 
secretários que sempre estão à disposição para servir. Fala sobre os projetos que 
ainda não foram colocados em votação, e que também tem seis projetos que nem 
passou ainda pelas comissões, então pede para que as comissões também liberem 
esses, para que possam ser todos colocados em votação, os projetos de todos. 
Agradece e se despede. Em seguida o Presidente retoma o seu assento e passa 
para a ORDEM DO DIA: E submeteu em discussão e votação: Indicações nºs 409, 
410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419 e 420/2016. Sendo sugerida e 
Aprovada votação em Bloco das mesmas. Em VOTAÇÃO: Aprovadas por 
unanimidade. 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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