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Ata nº 036/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 06 (seis) dias do mês de 
Setembro 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. 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° 
1.585/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 
001214/2016, que encaminha resposta referente à Indicação n° 376/2016, de autoria 
do Vereador Eneias Zanelato Carvalho. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.590/2016, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 001218/2016, que encaminha resposta 
referente à Indicação n° 356 e 406/2016, de autoria do Vereador Eneias Zanelato 
Carvalho, Aquiles Moreira da Silva e Valdemar Moraes; Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.686/2016, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 001243/2016, que encaminha a essa 
Colenda Casa de Leis, para conhecimento e arquivo: Leitura da Lei nº. 1.572/2016, 
que “Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências”. 
Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.647/2016, da Superintendente 
de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001271/2016, que encaminha 
resposta referente o Requerimento 108/2016, de autoria do Vereador Gildevaldo 
Estevão Bispo. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.715/2016, da 
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001269/2016, 
que encaminha resposta indicação nº. 465/2016, de autoria do Vereador Glesson 
Borges. PODER LEGISLATIVO: Leitura do expediente OF.SA/CMSM/ES N° 
056/2016, protocolizado sob o n° 001282/2016, da Secretária Administrativa da 
Câmara Municipal de São Mateus, que encaminha Portaria nº. 131/2016, de 
01/09/2016. Leitura do expediente Ofício 076/2016, protocolizado sob o n° 
001273/2016, de autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho, justificando sua 
ausência na Sessão Ordinária do dia 30/08/2016. DIVERSOS: Leitura do expediente 
COMUNICADO n° CM100302; CM100303; CM100304; CM100304; CM100305; 
CM100306; CM100307; CM100308; CM10309; CM100310; CM1003311/2016, 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$ 
20.160,00. Leitura do Ofício 0492/2016/GIGOV/VT/SRNORTE/ES, da Gerencia 
Executiva de Governo – Vitoria, para Comunicar que o Contrato de Repasse nº. 
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801280/2014/MS/CAIXA, Operação 101487-38, Assinado em 27/11/2014, Foi 
RESCINDIDO de Pleno Direito Em Face do Não Cumprimento do Prazo Previsto. 
Leitura do expediente Ofício 00713/2016-4, protocolizado sob o n° 001267/2016, do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que encaminha cópia do Parecer 
Prévio TC-085/2015, do Parecer da Procuradoria Especial de Contas – PPJC 
5447/2015, da Instrução Técnica Conclusiva – ITC 4858/2015, da Instrução Contábil 
Conclusiva – ICC 234/2015 e do Relatório Técnico Contábil – RTC-173/2015, 
prolatados no processo TC-3050/2014, que trata de Prestação de Contas Anual – 
Exercício de 2013, da Prefeitura Municipal de São Mateus. Proposições sujeitas à 
Discussão e Votação: Indicações nº 484 e 485/2016 de autoria do vereador Sr 
Ailton Caffeu, que solicita: Perfuração de poço artesiano na Comunidade Km 37 (nas 
imediações do Bar da Margarida). Extensão da rede elétrica com instalação de 
postes com luminárias na Rua Cachoeira do Cravo, situada no Distrito de Nestor 
Gomes. Indicação nº 486/2016 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, 
que solicita: Substituição de poste de madeira por outro de concreto, no 
entroncamento da Rua Maria Elisa Rios com a Rua Nair Mendonça (Rua 6), no 
Bairro Bonsucesso I (nas proximidades da Igreja Assembléia de Deus Ministério 
Atalaia). Indicação nº 487/2016 de autoria dos vereadores Srs. Gildevaldo Estevão, 
Uarlan Fernandes, Isaias Rosa de Oliveira e Eneias Zanelato Carvalho, que 
solicitam: Aquisição de ventiladores para atender a demanda da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental „Laurindo Samaritano‟, situada no bairro Litorâneo; Indicação 
nº 488/2016 de autoria dos vereadores Srs. Gildevaldo Estevão, Uarlan Fernandes e 
Eneias Zanelato Carvalho, que solicitam: Aquisição de terreno no Bairro Litorâneo, 
para construção de campo de futebol e quadra poliesportiva. Indicação nº 489/2016 
de autoria do vereador Sr Glesson Borges que solicita: Reforma do campo de futebol 
situado no bairro cacique, bem como construção de arquibancada e instalação de 
vestiário. Indicação nº 490 e 491/2016 de autoria do vereador Sr José Ferreira, que 
solicita: Sinalização com pintura de faixas de pedestre na via lateral da Rodovia BR 
101 (nas proximidades da EMEF Lilazina Gomes de Souza); Reforma do telhado da 
EMEF „Córrego da Onça‟, situada na Comunidade Córrego da Onça, bem como 
substituição das telhas existentes por outras do tipo colonial. Indicação nº 492/2016 
de autoria dos vereadores Srs. Judite Ribeiro de Oliveira e Isaias Rosa de Oliveira, 
que solicitam: Perfuração de poço artesiano na Unidade de Pronto Atendimento, 
situada no Bairro Sernamby. Indicação nº 493 e 494/2016 de autoria do vereador Sr 
Vilmar Gonçalves de Oliveira, que solicita: Construção de quadra poliesportiva na 
Comunidade Paulista; Construção de quadra poliesportiva na Escola Municipal de 
Ensino Fundamental „Roseli Pires Clemente‟, situada no Bairro SEAC. 
Requerimento nº 051/2016 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva que 
solicita: Que a última sessão ordinária do mês de setembro (27/09/2016) seja 
realizada no Lions Club São Mateus Cricaré, situado no Bairro Sernamby, no horário 
regimental, de acordo com o § 5º do artigo 11 do regimento interno desta Casa de 
Leis (Resolução n° 003/2009). Requerimento nº 052/2016 de autoria do vereador Sr 
Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: Envie a esta Casa de Leis relação contendo 
o nome das pessoas e empresas beneficiadas com a redução da dívida pública 
municipal nos últimos 5 anos. Requerimento nº 053/2016 de autoria do vereador Sr 
Uarlan Fernandes, que solicita: Envie a esta Casa de Leis prestação de contas dos 
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gastos realizados com a aquisição de placas de sinalização instaladas nas ruas do 
município. Moção nº 037/2016 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho 
que solicita: Voto de Congratulação ao Cabeleireiro Ronaldo de Souza Gomes, pelos 
40 anos de empreendedorismo no município de São Mateus. Moção nº 038/2016 de 
autoria de vereador Sr Glesson Borges, que solicita: Voto de Congratulação ao 
Pastor Celmo Trajano Gonçalves, pela importante contribuição na formação de 
aproximadamente 250 pessoas, Bacharéis em Teologia, no município de São 
Mateus. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 021/2016, de autoria do Poder 
Executivo, que “Altera art. 1º, art. 3º, Inciso I, II e art. 6º da Lei Municipal nº. 
1.386/2014 que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a Doar Área de 
Terras a Agrale S/A, dá outras providências”. 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, fala sobre a decisão da justiça eleitoral ao aceitar uma 
denuncia e proibir a distribuição de água pela liga da solidariedade no período 
eleitoral, entretanto essa decisão leva o povo ao sacrifício, porque são eles que vão 
ficar sem água, fala que a prefeitura poderia alugar esses caminhões e continuar o 
abastecimento, achou lamentável essa decisão deixou o povo pior do que já estava. 
Fala também sobre a decisão da justiça de multar a prefeitura a partir do prazo de 
quinze dias pela irresponsabilidade com a água, mas acha errado porque deveria 
multar o gestor, não a prefeitura, porque quem vai pagar somos nós. Fala sobre as 
regras eleitorais que estão explicadas no site do Tribunal eleitoral e tem vários 
candidatos infringindo as regras, talvez sem saber. Fala que baixou o aplicativo 
pardal e já tirou fotos e mandou, fala que não é nada pessoal, mas a campanha tem 
que ser de forma igualitária. 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, comenta que todos os candidatos a prefeito estão mentindo 
para o povo em relação a água porque só existem duas maneiras de resolver a 
situação da água, que é primeiramente Deus mandando chuva e fazendo a 
concessão do SAAE, e todos sabem disso. Fala que quem for o próximo prefeito vai 
ter que mobilizar a população para partir para cima do ministério público para liberar 
o Projeto de Concessão, porque são eles que estão empatando. Comenta que não 
concorda que passe o SAAE para CESAN, e não é porque é vereador não, lembra 
que não é mais candidato, mas não vai deixar de querer o bem para São Mateus, 
porque a CESAN só distribuem água e a população precisa de tratamento de água e 
esgoto. Lembra da visita que os vereadores fizeram ao sistema de saneamento 
básico de Cachoeiro de Itapemirim, e nunca viu igual, a água cristalina ninguém 
compra água mineral, toma água da torneira e é igual para todo mundo. Comenta 
que ninguém consegue mais ficar comprando água e se não resolver São Mateus 
vai virar uma cidade fantasma porque ninguém vai investir onde não tem água. E 
não é culpa do Prefeito não porque ele fez o projeto, mas o ministério público não 
liberou. 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, concorda com 
a fala dos colegas vereadores, porque é uma situação complicada e não é de hoje 
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que estão sofrendo com a situação da água, e quer ver quando vai ser resolvido. Diz 
que, falar que vai fazer todo mundo ta falando, mas pessoas que tiveram a 
oportunidade de fazer, não fizeram pessoas que tiveram a oportunidade de indicar o 
orçamento para cá não fez. Comenta que esse é o problema, será que depois vai 
fazer, será que um dique vai resolver. Comenta que na semana que vem vai passar 
o vídeo onde um especialista em entrevista ao Jornal Bom dia ES falou que aqui em 
São Mateus quatro poços artesianos com o devido estudo e uma empresa 
especializada, resolveriam a situação da água em São Mateus. Então não entende 
porque esses poços já furados, ainda não resolveram a situação, e está cansado de 
ver o Diretor do SAAE falando que vai resolver e que vão ser furados mais poços 
artesianos. Não sabe até quando vão ficar gastando dinheiro à toa ou fazendo troca. 
Acha que tudo isso é uma lavagem de dinheiro e se abrisse uma CPI seria 
descoberto muita coisa. Fala sobre a determinação judicial que suspendeu o 
abastecimento de água dos carros pipas da liga da solidariedade, depois de uma 
denúncia a mando de um candidato contra o outro, e que se não pode em período 
eleitoral, correto, mas o município deveria cumprir com suas responsabilidades de 
fornecer água potável. Fala sobre os comentários de um candidato a prefeito que 
disse que trouxe tudo para São Mateus, mas acha que ele esqueceu que existem 
mais trinta Deputados e que dependem do Governador, ou será que eles não fazem 
nada. Cita os vereadores que são onze e não fazem nada sozinhos. Fala que esse 
mesmo candidato em um debate falou que teve dois vereadores que foram contra a 
concessão do SAAE, pergunta por que ele não falou nomes, deveria ter falado, e se 
alguém entrou no ministério público alguma coisa de errado tinha, então parabeniza 
quem fez. Ato contínuo o vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira solicita aparte: 
fala ao colega que quando a pessoa não sabe das coisas como elas são é melhor 
nem falar. Explica que não existiu nenhuma denúncia e o vereador Eneias sabe 
disso, na época o Governador queria trazer a CESAN com a aprovação dos onze 
vereadores porque não iria dar palanque para ninguém, então na ocasião o vereador 
Eneias não concordou o vereador Carlinhos Simião e ele mesmo porque como já 
falou não concorda que a concessão seja para CESAN porque ela só trabalha a 
água e São Mateus precisa de tratamento de água e esgoto. O Sr Uarlan agradece a 
fala do colega, e diz que foi importantíssima porque só demonstra que o candidato 
não sabe de nada e é um mentiroso. Ato contínuo o vereador Sr Eneias Zanelato 
solicita aparte, concorda plenamente com a fala do colega vereador Vilmar e 
completa que ninguém foi contra, apenas pediu mais informações sobre o Projeto 
para conhecer melhor se iria ser de água e esgoto, se iria atender o interior e em 
uma reunião no Hotel Norte Palace perguntou sobre os investimentos se seriam da 
CESAN ou capitação do Governo Federal e lhe responderam que seria por 
capitação do Governo Federal, então dessa forma poderia ser com o SAAE. E a 
partir daí ninguém chamou mais para nenhuma reunião para tratar do assunto, 
alguém parou o projeto, mas não sabe quem nem por que e agora querem colocar a 
culpa em dois três. Lembra que são onze vereadores, e só é rejeitado um Projeto 
por maioria de seis votos contrários, então essa conversa de dois ou três contra é 
para boi dormir. E explica que denúncia no ministério público só tem efeito se 
realmente tiver alguma coisa errada, denúncia qualquer um pode fazer. O Sr Uarlan 
fala que a situação financeira do município não está boa, até o repasse do salário da 
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câmara atrasou, e dos servidores só depois do dia onze sem certeza e ai o prefeito 
ainda manda alguns embora para agradar amigos no meio político. Fala do repasse 
de verba para as obras da UPA que foi aprovado e chegando lá em visita, achou 
uma vergonha o serviço mal feito, que parece que era para terminar rápido e 
inaugurar. Fala da dificuldade que o próximo gestor vai encontrar o município. Mas 
espera que os vereadores e o gestor dêem satisfações a população, tenha coragem 
de falar em momentos bons e ruins, e trabalhe pela população. 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, parabeniza o colega vereador Sr Vilmar 
pela sua preocupação por São Mateus, e infelizmente quem fala a verdade acaba 
pecando, conhece o colega e admira sua postura. Fala da importância da água para 
todos e a justiça só sabe prejudicar os mais necessitados. Lembra da Lei dos faróis 
acesos de dia que foi suspensa, mas as multas não foram eliminadas, têm que 
pagar. Fala das dificuldades do município, mas não concorda que pessoas que 
foram remanejadas de cargos dentro de vinte trinta anos, alguns agora estão 
impossibilitados de trabalhar, outros até aposentados, e a Lei agora quer retornar 
essas pessoas a função inicial, não concorda porque existem os direitos adquiridos e 
que a Lei seja válida a partir dos próximos. Fala que houve muita reclamação e 
falatórios de uns vereadores contra os outros. Acha que cada um tem que tomar 
conta de sua vida, falar do seu trabalho. Daqui a pouco serão outros vereadores e 
do que vai adiantar. Fala que os vereadores estão aqui para somar e defender o 
município. Agradece e se despede. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão 
concedeu a sua palavra ao Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, que após 
saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais 
presentes, agradece pela fala, e agradece o colega José Ferreira porque reconhece 
sua amizade e sabe que ele lhe defende mesmo. Fala que a verdade dói, mas é 
sempre bom falar a verdade. Pede desculpas ao colega vereador Sr Uarlan, mas 
não concorda que o prefeito Amadeu Boroto seja irresponsável, comenta que tem 
trinta e dois anos nessa cidade e todos os prefeitos trabalharam, mas nenhum como 
o prefeito Amadeu e não está puxando o saco porque não tem filho nem parente 
nenhum na prefeitura. Fala que todo gestor erra, porque tem uma equipe e não tem 
como acertar em tudo porque não depende só dele. Diz que lá na frente as pessoas 
vão lembrar disso, então não podem cuspir no prato que comeu, todos erram, mas 
não podem crucificar porque o que pôde fazer ele fez. Fala que depois da política vai 
ha rádio agradecer e parabenizar o prefeito Amadeu Boroto pelo seu trabalho, 
principalmente pelo que ele fez em sua comunidade, que no inicio de sua gestão só 
tinha uma rua calçada e hoje esta cem porcento calçada. Então nunca vai falar de 
um homem desses. Agradece novamente 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, fala sobre a decisão judicial em relação ao abastecimento da 
água com os caminhões pipas e concorda com a fala do colega vereador Sr Eneias, 
que dentro dessa crise hídrica no município, alias no estado, a juíza poderia rever. 
Porque não importa quem seja, importa que estava atendendo as necessidades da 
população. Concorda com a fala do colega vereador Sr Vilmar sobre o prefeito e 
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agradece também por tudo e o que não foi feito foi por falta de planejamento. 
Recebeu hoje uma boa notícia do Sr Sossai, que a partir de amanhã os poços já 
estarão atendendo a sua região. Ato contínuo o vereador Sr Uarlan solicita aparte, 
fala que os poços estão sendo furados, mas acha que a água precisa ir para estação 
de tratamento antes de ir para as casas. O Sr presidente reage a essa preocupação 
e se pergunta, se essa água doada através dos caminhões pipas será que é tratada. 
O Sr Aquiles concorda que seja tratada, mas nesse momento têm que pensar no 
emergencial. Fala sobre o atraso dos pagamentos, e que seja só um atraso e venha 
integral, porque tem muitas prefeituras que estão parcelando o pagamento dos 
servidores. Sabe que todos precisam receber. Agradece e se despede. Em seguida 
o Presidente passou para a ORDEM DO DIA: E submeteu em DISCUSSÃO e 
VOTAÇÃO: Indicações nºs 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493 e 
494/2016. Sendo sugerida e aprovada votação em Bloco das mesmas. Em 
VOTAÇÃO: Aprovadas por unanimidade. Em DISCUSSÃO: Requerimento nº 
051/2016. Em VOTAÇÃO: Aprovado, com voto contrário do Vereador Sr Isaias Rosa 
de Oliveira e Abstenção dos Vereadores Sr José Ferreira e a Sra. Judite Ribeiro de 
Oliveira. Em DISCUSSÃO: Requerimento nº 052/2016. Em VOTAÇÃO: Aprovado, 
com votos contrários dos Srs Vereadores Valdemar Moraes e Vilmar Gonçalves de 
Oliveira. Em DISCUSSÃO: Requerimento nº 053/2016. Em VOTAÇÃO: Aprovado, 
com voto contrário do Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira. Ato contínuo o Sr 
Presidente coloca em DISCUSSÃO: Em Turno Único o Projeto de Lei n° 021/2016, 
de autoria do Poder Executivo, que “Altera art. 1º, art. 3º, Inciso I, II e art. 6º da Lei 
Municipal nº. 1.386/2014 que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a Doar 
Área de Terras a Agrale S/A, dá outras providências”. Em VOTAÇÃO: Aprovado, 
com voto contrário do Vereador Sr Uarlan Fernandes e Abstenção do Vereador Sr 
Eneias Zanelato Carvalho. 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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