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Ata nº 029/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 12 (doze) dias do mês de Julho 
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° 1.175/2016, 
da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 
001005/2016, que encaminha resposta da Indicação n°156/2016, de autoria do 
Vereador Isaias Rosa de Oliveira. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 
1.170/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 
001006/2016, que encaminha resposta da Indicação n°259/2016, de autoria da 
Vereadora Judite Ribeiro de Oliveira. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.174/2016, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 001007/2016, que encaminha resposta da 
Indicação n°261/2016, de autoria dos Vereadores Uarlan Fernandes e Isaias Rosa 
de Oliveira.  Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.169/2016, da 
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001008/2016, 
que encaminha resposta da Indicação n°241/2016, de autoria do Vereador José 
Ferreira. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.166/2016, da 
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001009/2016, 
que encaminha resposta da Indicação n°222/2016, de autoria do Vereador Eneias 
Zanelato Carvalho. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.165/2016, da 
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001010/2016, 
que encaminha resposta da Indicação n°249/2016, de autoria do Vereador Aquiles 
Moreira da Silva. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.169/2016, da 
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001010/2016, 
que encaminha resposta da Indicação n°220/2016, de autoria do Vereador 
Gildevaldo Estevão Bispo. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 
1.169/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 
001011/2016, que encaminha resposta da Indicação n°250/2016, de autoria do 
Vereador Gildevaldo Estevão Bispo. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.163/2016, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 001012/2016, que encaminha resposta da 
Indicação n°250/2016, de autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho. Leitura do 
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.162/2016, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 001014/2016, que encaminha resposta da 
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Indicação n°277/2016, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes. Leitura do 
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.161/2016, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 001012/2016, que encaminha resposta do 
Requerimento n°024/2016, de autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho. 
Proposições sujeitas à Discussão e Votação: Indicações nº 392 e 393/2016 de 
autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, que solicita: Recapeamento 
asfáltico da Avenida Berlim, situada no Bairro Novo Horizonte; Instalação de grades 
nas portas e janelas das Unidades de Saúde no município. Indicações nº 394 e 
395/2016 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: 
Disponibilizar ambulância para atender os moradores de Guriri; Criação de local para 
descarte de lixo eletrônico, tais como: pilhas, baterias de celulares e monitores. 
Indicações nº 396 e 397/2016 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão, que 
solicita: Alteração do trânsito na Avenida França, no Bairro Novo Horizonte, 
tornando-a mão única no trecho compreendido entre a lateral da Rodovia BR 101 até 
a Rua Itália; Recapeamento asfáltico na Rua Itália, situada no Bairro Novo Horizonte. 
Indicações nº 398 e 399/2016 de autoria do vereador Sr Glesson Borges, que 
solicita: Colocação de 01 (um) poste com luminária no final da Rua 6, no Bairro 
Morada do Ribeirão; Abertura da Rua João Mafra Araújo, no Bairro Guriri, lado sul, 
para acesso às Ruas Boa Esperança e Montanha. Indicação nº 400/2016 de autoria 
do vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira. RETIRADO pelo autor. Indicação nº 
401/2016 de autoria do vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira, que solicita: Calçamento 
da Rua Edith Laura Moreira D’Almeida (antiga Rua 18), no bairro Guriri, lado sul. 
Indicações nº 402 e 403/2016 de autoria do vereador Sr José Ferreira, que solicita: 
Calçamento da Rua Manoel Antonio dos Santos, situada no Bairro Bela Vista; 
Calçamento da Rua Domingos Felismino, situada no Bairro Bela Vista. Indicação nº 
404/2016 de autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes, que solicita: Capina e 
limpeza das ruas situadas no Bairro Jardim Eldorado; Indicação nº 405/2016 de 
autoria dos vereadores Srs Uarlan Fernandes, Isaias Rosa de Oliveira e Judite 
Ribeiro de Oliveira, que solicita: Construção de ciclovia na Avenida Monsenhor 
Guilherme Schmidt (trecho compreendido entre as empresas Mol – Comércio de 
Motos Ltda. e Academia Movimentação). Indicação nº 406/2016 de autoria do 
vereador Sr Valdemar Moraes, que solicita: Perfuração de poço artesiano na 
Comunidade Santa Terezinha – Km 28 (nas proximidades do Supermercado Santa 
Terezinha). Indicações nº 407 e 408/2016 de autoria do vereador Sr Vilmar 
Gonçalves de Oliveira, que solicita: Construção de creche no Bairro Nova Era; 
Construção de 01 (um) redutor de velocidade e sinalização com pintura de faixas de 
pedestre na Rua São Benedito, situada no Bairro Rodocon. Requerimento nº 
047/2016 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: Que o 
Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, providencie: Viabilize, por 
meio da Comissão de Obras, Urbanismo e Infraestrutura Municipal, a realização de 
Seminário sobre “Os riscos de contaminação do lençol freático devido a perfuração 
de grande quantidade de poços artesianos”, em local e horário a serem definidos 
pela referida comissão. Ato contínuo o Sr secretario solicita ao Sr Presidente 
Gildevaldo Estevão Bispo, que o Sr Vereador infra firmados no uso de suas 
atribuições legais, vêem através deste requerer a vossa excelência que seja 
concedido um espaço no horário da segunda parte do pequeno expediente dessa 
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Sessão, conforme o Artigo 256 e seus parágrafos do regimento interno desta casa 
de Leis, para que o Sr Vilio Messias, morador do Bairro Cricaré possa se pronunciar 
sobre os Poços Artesianos nos Bairros. Sendo indeferido, pela ausência do 
requerente. 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 sobre a inauguração da Fábrica de Porcelana Oxford, com a presença de 
varias autoridades e em conversa com o Presidente do Conselho de administração 
da empresa, ficou surpreso ao perguntar; porque instalar uma fabrica em uma 
cidade como São Mateus se até o barro utilizado como matéria prima é importado? 
E ele lhe respondeu que o custo do barro, a argila, é o menor dos custos, aqui em 
são Mateus teve dois pontos decisivos: a energia com gás que é mais barata e a 
mão de obra qualificada. Lembra da sua luta pela instalação da escola técnica que 
foi uma obra federal, e é por essa conquista que hoje São Mateus tem mão de obra 
qualificada. Fica feliz de ver o resultado de suas lutas. Comenta sobre os poços, e 
afirma que não tem sete poços funcionando porque foi lá e viu o medidor, o relógio, 
então não é verdade o que está no jornal. 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 sobre os poços e falou com o 
secretário e ele explicou que os poços quando não estão funcionando é por que o 
relógio desarma automaticamente e desliga a bomba quando não tem água 
suficiente para bombear, porque se não queima. Acha que precisam ir lá e verificar, 
fazer o papel de fiscalizador. 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, fala também da 
inauguração da Oxford que é uma conquista muito importante para o município. 
Porque proporcionou geração de emprego e outros benefícios. Ficou triste porque os 
vereadores nem foram citados. Agradece e se despede. Em seguida o Presidente 
passou para a ORDEM DO DIA: E submeteu em discussão e votação: Indicações 
nºs 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 
408/2016. Sendo sugerida e Aprovada Votação em Bloco das mesmas. Em 
VOTAÇÃO: Aprovadas por Unanimidade. Em DISCUSSÃO: Requerimento nº 
047/2016. Em VOTAÇÃO: Aprovado 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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