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Ata nº 031/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 09 (nove) 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 Aquiles Moreira da Silva 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° 
1.345/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 
001099/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 219/2016, de autoria do 
Vereador Gildevaldo Estevão Bispo; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ 
N° 1.344/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o 
n° 001100/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 174/2016, de autoria do 
Vereador Isaias Rosa de Oliveira. Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 
1.438/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 
001118/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 341/2016, de autoria do 
Vereador Glesson Borges. Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 
1.438/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 
001118/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 341/2016, de autoria do 
Vereador Glesson Borges; 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° 
1.437/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 
001119/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 357/2016, de autoria do 
Vereador Gildevaldo Estevão Bispo; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ 
N° 1.431/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o 
n°001120/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 379/2016, de autoria do 
Vereador Glesson Borges; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 
1.358/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 
001121/2016, que encaminha resposta das Indicações ns°303, 308, e 309/2016, de 
autoria dos Vereadores Gildevaldo Estevão Bispo, José Ferreira e Judite Ribeiro de 
Oliveira; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1.361/2016, da 
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001124/2016, 
que encaminha resposta da Indicação n° 224/2016, de autoria dos Vereadores José 
Ferreira; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1.346/2016, da 
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001038/2016, 
que encaminha resposta da Indicação n° 278/2016, de autoria do Vereador Vilmar 
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Gonçalves de Oliveira; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 
1.338/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 
001102/2016, que encaminha resposta da Indicação n°316/2016, de autoria do 
Vereador Aquiles Moreira da Silva; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ 
N° 1.337/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o 
n° 001103/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 228/2016, de autoria do 
Vereador Valdemar Moraes; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ 
N°1.335/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o 
n° 001104/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 318/2016, de autoria do 
Vereador Eneias Zanelato Carvalho; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ 
N° 1.333/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o 
n°001105/2016, que encaminha resposta da Indicação n°204/2016, de autoria do 
Vereador Glesson Borges; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 
1.253/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 
001025/2016, que encaminha a essa Colenda Casa de Leis, para proceder à 
discussão e votação do Projeto de Lei nº 018/2016; Leitura do Projeto de Lei nº. 
018/2016, que “Altera a Lei Municipal nº. 1.377/2014”. Leitura do expediente OF. 
PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1.459/2016, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 001094/2016, que encaminha a essa 
Colenda Casa de Leis, para proceder á discussão e votação o Projeto de Lei nº 
022/2016; Leitura do Projeto de Lei nº. 022/2016, que “Autoriza abertura de crédito 
adicional especial e dá outras providências. Proposições sujeitas à Discussão e 
Votação: Indicações nº 421 e 422/2016 de autoria dos vereadores Srs Ailton 
Caffeu e Valdemar Moraes, que solicitam: Criação e implantação de subprefeitura no 
Distrito de Nestor Gomes; Criação e implantação de subprefeitura no Distrito de 
Itauninhas. Indicação nº 423/2016 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da 
Silva, que solicita: Viabilizar a realização semanal de feira livre no Bairro Aroeira, 
preferencialmente na Rua Osvaldo Cruz; Indicação nº 424//2016 de autoria do 
vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, RETIRADA pelo autor. Indicações nº 425 e 
426/2016 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: 
Implantação do serviço de castração de cães e gatos no município de São Mateus; 
Limpeza e reparo da Avenida Cricaré onde foram realizadas as obras de perfuração 
dos poços artesianos para a instalação da rede de água ligando os mesmos à 
estação de captação do SAAE. Indicações nº 427 e 428/2016 de autoria do 
vereador Sr Gildevaldo Estevão, que solicita: Viabilizar a realização de feira livre no 
Bairro Bonsucesso, preferencialmente na Avenida Gileno Santos; Construção e 
implantação de Centro de Zoonoses no município. Indicações nº 429 e 430/2016 de 
autoria do vereador Sr Glesson Borges, que solicita: Instalação de posto de apoio da 
Polícia Militar no Centro de Vivência “Amélia Boroto”, situado no Bairro Sernamby; 
Viabilizar a realização semanal de feira livre no Bairro Morada do Ribeirão. 
Indicações nº 431 e 432/2016 de autoria do vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira, 
que solicita: Construção de portal na entrada do Balneário Guriri; Instalação de poste 
com luminária na última quadra da Rua 40, situada no Bairro Guriri, lado norte. 
Indicações nº 433 e 434/2016 de autoria do vereador Sr José Ferreira, que solicita: 
Reitera a indicação de nº 011/2016, que diz respeito ao calçamento do pátio da 
Unidade de Saúde recém-inaugurada na Comunidade Km 23, Distrito de Nestor 
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Gomes (situada à margem da Rodovia BR 381); Construção de redutor de 
velocidade e sinalização de trânsito pertinente na Rua Zenor Pedrosa Rocha, 
situada no Bairro Sernamby (na altura da residência nº 120). Indicação nº 435/2016 
de autoria do vereador Sr Judite Ribeiro de Oliveira, que solicita: Reparo do 
calçamento da Rua Jequitibá, situada no Bairro Boa Vista. Indicações nº 436 e 
437/2016 de autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes, que solicita: Capina e 
limpeza das ruas situadas no Bairro Nova Conquista; Capina e limpeza das ruas 
situadas no Bairro Jaqueline. Indicações nº 438 e 439/2016 de autoria do vereador 
Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, que solicita: Implantação do programa “Escola 
Tempo Integral” no CEIM Meu Amiguinho, situado no Bairro SEAC, para atender 
crianças menores de 02 anos de idade; Implantar mecanismos de acesso à internet 
Wi-Fi livre e gratuito nas praças públicas no município de São Mateus. 
Requerimento nº 048/2016 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, 
que solicita: Que o SAAE informe por que a água fornecida para população continua 
salgada, como também informe qual a vazão de cada poço e a previsão de solução 
do problema. Ato contínuo o Sr Secretário fez a leitura dos Projetos a seguir: Em 
Turno Único o Projeto de Decreto Legislativo nº 024/2016, que “Dispõe sobre a 
prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de São Mateus-ES, referente ao 
exercício de 2012 – Prefeito Amadeu Boroto. Em Turno Único o Projeto de Lei nº. 
017/2016, do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação de Guarda-Vidas por 
tempo determinado e dá outras providências”. DO GRANDE EXPEDIENTE: 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 a indicação da semana anterior, do Sr 
Presidente que solicitou a perfuração de dois poços, sendo que esses poços já 
estavam sendo furados. Crítica, lembrando que já aconteceu de outras vezes, o 
executivo avisar a alguns sobre o inicio de determinada obra e aos outros não. Ato 
contínuo o Sr presidente esclarece que não tem nada com o executivo, e sim, tem 
assessores que trabalham e estão atentos ao que acontece no município. Comenta 
que não é contra o trabalho de assessor nenhum e cada um trabalha de sua 
maneira. O senhor vereador Uarlan ressalta que os assessores de todos os 
vereadores trabalham, mas gostaria de mais honestidade porque fizeram as 
indicações tirando proveito do que já estava sendo feito. Comenta que quando vê 
algo errado, fala mesmo. Reforça o requerimento do colega vereador Sr Eneias, que 
solicita respostas do SAAE sobre a situação da água. E a Indicação do colega 
vereador Sr Ailton Caffeu que solicita uma subprefeitura nos Distritos, a qual acha de 
suma importância porque o município é muito grande, e até em outras regiões como 
Guriri, mas acha que seria interessante se tivesse um rodízio de todas as secretarias 
nos Distritos para atender todas as comunidades. Conclui que infelizmente é final de 
mandato e isso não vai ser cumprido agora. Lembra que já são cento e dezessete 
dias com o problema de água. Então pergunta, quando será que o Diretor do SAAE 
vai resolver esse problema? Porque os poços foram furados para melhorar a 
situação para as pessoas, ou será que foram furados para lavagem de dinheiro? 
Agradece e se despede. Em seguida o Presidente passou para a ORDEM DO DIA: 
E submeteu em Discussão e Votação: Indicações nºs 421, 422, 423, 425, 426, 427, 
428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438 e 439/2016. Sendo sugerida e 
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aprovada Votação em Bloco das mesmas. Em VOTAÇÃO: Aprovadas por 
unanimidade. Indicação nº 424/2016, RETIRADA pelo autor. Em DISCUSSÃO: Em 
Turno Único o Projeto de Decreto Legislativo nº 024/2016, que “Dispõe sobre a 
prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de São Mateus-ES, referente ao 
exercício de 2012 – Prefeito Amadeu Boroto. A seguir o Procurador Dr. Marcelo 
Pichara Mageste Sily esclarece aos Srs vereadores que a votação que será aberta 
em seguida, é do Parecer do Relator da Comissão de Finanças, vereador Sr Isaias 
Rosa de Oliveira, que foi divergente do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo nas Contas do Prefeito Amadeu Boroto no ano de 2012, e 
como é um Quorum qualificado, a votação é Nominal, Individual e Declarada: Sim, 
para quem é a favor, Não, para quem é contrário e Abstenção para quem quiser 
Abster-se. E para o Relatório ser Aprovado terá que ter oito votos a favor, porque ele 
é contrário ao Parecer do Tribunal. Em seguida o Sr Presidente determina ao Sr 
Secretário que faça a chamada para VOTAÇÃO: Ailton Caffeu: SIM; Aquiles Moreira 
da Silva: NÃO; Eneias Zanelato: NÃO; Gildevaldo Estevão: SIM; Glesson Borges: 
SIM; Isaias Rosa de Oliveira: SIM; José Ferreira: SIM; Judite Ribeiro de Oliveira: 
SIM; Uarlan Fernandes: NÃO; Valdemar Moraes: SIM; Vilmar Gonçalves de Oliveira: 
SIM. Sendo Aprovado, por oito votos a três. Em DISCUSSÃO: Em Turno Único o 
Projeto de Lei nº. 017/2016, do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação de 
Guarda-Vidas por tempo determinado e dá outras providências”. Sendo sugerido, e 
RETIRADO por uma sessão pelo Relator, para que possam fazer emendas. 
Deferido. 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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