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Ata nº 003/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 16 (dezesseis) 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. 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° 311/2015, 

da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

000207/2016, que solicita devolução do Projeto de Lei n° 039/2015, de autoria do 

Poder Executivo, que Autoriza Abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras 

providências. Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 313/2016, da 

Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000212/2016, 

que encaminha Projeto de Lei Complementar n° 002/2016. Leitura do Projeto de Lei 

Complementar n° 002/2016, de autoria do Poder Executivo, que Altera os incisos I, 

III e V do Artigo 201-A do Código Tributário Municipal e suas alterações. PODER 

LEGISLATIVO: Leitura do expediente, protocolizado sob o n° 000209/2016, de 

autoria do Vereador Gildevaldo Estevão Bispo, requerendo seja concedido espaço 

no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, a fim de que o Sr. Gunes 

Vingues Mathis, membro do Conselho Fiscal da Associação dos Moradores do Porto 

e Santa Inês, possa se pronunciar sobre assuntos de interesse da Comunidade. 

Proposições sujeitas à DISCUSSÃO e VOTAÇÃO: Indicações nº 042 e 043/2016 de 

autoria do Vereador Sr Ailton Caffeu que solicita: Construção de quadra poliesportiva 

na Comunidade Nova Aymorés – Km 35; Construção de quadra poliesportiva na 

Comunidade São Pedro – Km 41. Indicações nº 044 e 045/2016 de autoria do 

Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva que solicita: Reparo da pavimentação asfáltica 

da Rua Maria Elisa Rios, no Bairro Bonsucesso I (nas proximidades do Bar do 

Brandão); Reparo da pavimentação asfáltica da Rua Otíllio Pereira (Rua 20), no 

Bairro Bonsucesso (nas proximidades da Igreja Católica). Indicações nº 046 e 

047/2016 de autoria do Vereador Sr Gildevaldo Estevão que solicita: Construção de 

redutor de velocidade na Avenida Ignácio Fundão, situada no Bairro Boa Vista (em 

frente à empresa Transfácil); Construção de redutor de velocidade nas proximidades 
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da Unidade de Saúde situada no Bairro Santa Teresa. Indicações nº 048 e 

049/2016 de autoria do Vereador Sr Glesson Borges que solicita: Poda das árvores 

situadas na Rua Coronel Mateus Cunha, no Bairro Ribeirão (nas proximidades do 

Bar do Paulo); Recapeamento asfáltico da Rua Zenor Pedrosa Rocha, situada no 

Bairro Sernamby (trecho compreendido entre o Supermercado Rondeli e a 

Petrobras). Indicações nº 050 e 051/2016 de autoria do Vereador Sr Isaias Rosa de 

Oliveira que solicita: Calçamento da Rua José Bonomo, nas proximidades da EMEF 

Professora Herinea Lima Oliveira e do CEIM Tesouro da Ilha, no Bairro Guriri, lado 

norte; Calçamento da Rua Oldemar Farias Santos, trecho compreendido entre a 

Rodovia Othovarino Duarte Santos e Avenida José de Oliveira Brinco, no Bairro 

Guriri, lado sul. Indicações nº 052 e 053/2016 de autoria do Vereador Sr José 

Ferreira que solicita: Término do calçamento da Rua das Flores, situada na sede do 

Distrito de Nestor Gomes – Km 41; Calçamento da Rua do Cartório, situada na sede 

do Distrito de Nestor Gomes – Km 41. Indicações nº 054 e 055/2016 de autoria do 

Vereador Sr Uarlan Fernandes que solicita: Pavimentação asfáltica da Avenida 

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

Pavimentação asfáltica e sinalização de trânsito pertinente na Avenida João 

Nardotto, que interliga os bairros Sernamby e COHAB. Indicações nº 056 e 

057/2016 de autoria do Vereador Sr Valdemar Moraes que solicita: Perfuração de 

poço artesiano na Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas; Patrolamento e 

aterro das ruas não pavimentadas, na Comunidade Santa Maria, Distrito de 

Itauninhas. Indicações nº 058 e 059/2016 de autoria do Vereador Sr Vilmar 

Gonçalves de Oliveira que solicita: Patrolamento e aterro das ruas não 

pavimentadas do Bairro SEAC. Calçamento da Avenida Sorocaba, situada no Bairro 

Nova Era. Em 1° turno, o Projeto de Lei Complementar 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. Ato contínuo o Sr Secretário solicita ao Sr Presidente Gildevaldo 

Estevão Bispo, que os Sr Vereadores infra firmados no uso de suas atribuições 

legais, substanciados no que perpetua o Artigo 158° inciso IV Artigo 160 do 

regimento interno dessa Casa de Leis Legislativa, requerem que seja incluído na 

Ordem do dia, de imediato, o seguinte projeto afim que o mesmo seja votado: 

Projeto de Lei Complementar n° 002/2016, de autoria do Poder Executivo, que 

Altera os incisos I, III e V do Artigo 201-A do Código Tributário Municipal e suas 

alterações. Sendo deferido. Em seguida o Sr secretario solicita ao Sr Presidente 

Gildevaldo Estevão Bispo, que os Sr Vereadores 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. Gunes Vingues Mathis, membro do Conselho Fiscal da 

Associação dos Moradores do Porto e Santa Inês, possa se pronunciar sobre 

assuntos de interesse da Comunidade. Sendo deferido. DO GRANDE 

EXPEDIENTE: A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao 

Sr Gunes Vingues Mathis, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, 

convidados de honra e demais presentes, comenta sobre a situação da Avenida 

Cricaré no Bairro Porto que está uma vergonha com tanta sujeira, já reclamaram 

com o secretário, mas não houve resposta, por isso veio buscar apoio dos Srs 

Vereadores, porque aquele local é de uso em comum de quem precisa da água para 

beber. Relata que as pessoas falam que aqui não tem vereador, que não tem 

prefeito e que os moradores são imundos, porque na subida da ladeira do Porto só 

se ver entulho, mas defende o povo porque o que falta é atenção do município, 

afirma ser mateense e não aceita que falem mal de sua cidade. Então pede aos Srs 

Vereadores que olhem para lá com mais carinho. Relata sobre a biquinha que 

estava destruída, conversaram com a secretária sobre porque a obra estava parada 

há dois meses se o dinheiro já estava aqui e a obra continuava parada, os sete 

funcionários sentados, fala que está lá para qualquer um ver, comenta que o 

vereador Eneias esteve lá, o vereador Glesson filmou e mostrou o que está 

acontecendo com o patrimônio da cidade, e acha que um Bairro igual aquele com 

470 anos merecem mais respeito e carinho, que é também um ponto turístico. Fala 

que as pessoas não podem jogar o lixo no Rio, então colocam na rua, mas tem 

quatro meses que o carro da coleta de lixo não passa nas ruas, acha isso uma 

pouca vergonha, fala que só porque falou que iria reclamar, hoje já foram lá e 

limparam, mas essa falta de respeito não é só lá, é em toda São Mateus porque tem 

visto. Então pede mais atenção dos vereadores na fiscalização e espera que 

melhore. Ato contínuo o Sr vereador Aquiles Moreira da Silva solicita aparte: 

comenta que ouviu que a biquinha está sendo destruída, então quer saber por 

quem? Ressalta que o Sr Gunes é fiscal da associação. O Sr Gunes responde que é 

pela empresa contratada pela prefeitura, e está lá para qualquer um ver, antes 

tinham um minuto e meio para conseguir água, agora são três minutos. O Sr Aquiles 

fala que sobre o lixo na rua é culpa dos moradores que jogam, a coleta tem os dias 

certos, mas tem pessoas que colocam o lixo depois que o carro passa por pura falta 

de educação, então não podem só crucificar a empresa, existe um cronograma que 

é cumprido em vários outros bairros inclusive no seu e a secretária pode fornecer 

esse cronograma para quem não sabe. Fala que o próprio Sr Gunes pode pegar e 

passar para sua comunidade. O Sr Gunes comenta que entende, mas em seu bairro 

não tem vereador. O Sr Aquiles responde que para o carro da coleta passar não 

precisa ter vereador não. Ato contínuo o Sr presidente esclarece ao Sr Gunes que 

vereador não é de bairro, vereador é do município, por isso lhe deram espaço para 
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reclamar de suas necessidades. O Sr Gunes fala que sabe, mas é difícil passarem 

em seu bairro. O Sr presidente comenta que não é difícil não, porque passou lá no 

domingo, olhou a bica, mas não o viu lá fiscalizando não. Pergunta se é obrigado 

quando passar avisar “o Gunes to passando aqui hein” O Sr Gunes responde que no 

domingo estava no hospital. Ato contínuo o vereador Sr Vilmar Gonçalves de 

Oliveira solicita aparte, pergunta quais os dias que o carro da coleta de lixo passa, 

ou não passa? O Sr Gunes responde que dia de segunda, quarta e sexta-feira, só 

nunca passou o carro de entulho. O Sr Vilmar comenta que entulho é agendado a 

coleta, e pergunta se tem Gari, varredor de rua. O Sr Gunes responde que tem um, 

que vai uma vez por semana e não faz o serviço direito. O Sr Vilmar comenta que o 

Sr Gunes fez a sua parte passando o problema, agora irão verificar a situação e se 

realmente estiver acontecendo isso irão cobrar da empresa. Ato contínuo o vereador 

Sr Uarlan Fernandes solicita aparte: comenta que são muito importantes as 

reclamações, mas não é porque lá no porto não reside um vereador que vão deixar 

de fazer a sua parte. Conclui dizendo que também já passou por essa situação de 

ficarem quatro meses sem coleta e esse é um problema que acontece no município 

e infelizmente é uma vergonha. O Sr Gunes agradece a oportunidade. 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 que o Sr Gunes tem toda razão em reclamar, e ele 

cobra para que a empresa faça coleta do lixo, ela vai atende, mas quando é mais 

tarde está cheio novamente com sofá moveis no mesmo lugar, então é complicado. 

Comenta sobre as resposta de indicações que já fez e faz para vários bairros, o que 

prova que vereador não é de bairro, é do município. Expõe que a situação esta difícil 

até nos km porque foram mandados embora várias pessoas e ficou apenas um Gari 

nos km. Fala que anda, vê os problemas e cobra das autoridades. Comenta que 

sobre o entulho, tem que ter container para atender em até cinco dias porque as 

pessoas não podem ficar esperando, e sabe que o que falta é material, a empresa 

está deixando a desejar, mas os vereadores cobram. Comenta sobre a segurança 

que ainda está longe de ser o ideal, mas as câmeras das ruas estão sendo 

essenciais para pegar bandidos. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão 

concedeu a palavra ao Vereador Sr Glesson Borges, que após saudar todos da 

Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, comenta que 

foi na Avenida Cricare e realmente na ladeira do besouro não estão fazendo a 

coleta, tinha muito lixo, lixo caseiro mesmo. Relata principalmente sobre esse ultimo 

ano político, mas foram quatro anos difíceis, de lutas, caiu o valor dos Royalties, caiu 

o valor do Barril de petróleo, e outros, e tudo isso reflete no trabalho do vereador que 

faz as indicações, mas nada é feito sem verbas. 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, inicia 
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falando que esteve no Porto à pedido do Sr Gunes, verificou os problemas e 

realmente ele tem toda razão, porque ele não reclamou do lixo caseiro ou entulho de 

obras, ele falou do entulho de moveis que não tem onde ser jogados e por isso ficam 

amontoados com aspecto ruim. Parabeniza os moradores pela consciência de não 

jogar no rio. Comenta que a obra da biquinha parou porque estava causando danos 

ao casarão. Ato contínuo o Sr vereador Aquiles Moreira da Silva solicita aparte: 

comenta que a empresa que está fazendo a obra foi notificada por isso parou a obra, 

não se sabe por quais meios. O Sr Eneias concorda e esclarece que ligou para o 

secretário e ele ficou de pesquisar e informar sobre a questão. E já haviam 

informado a limpeza em toda beira rio, mas quando um líder vem se expressar é 

porque realmente é muita coisa, e as pessoas realmente produzem muito lixo. 

Comenta sobre a unidade de saúde que esta com as obras paradas, abandonada, e 

acha isso um crime com o dinheiro público. Ato contínuo o vereador Sr Vilmar 

Gonçalves de Oliveira solicita aparte: comenta sobre o excesso de lixo são as 

pessoas mesmo as culpadas, porque a cidade de Montanha é um exemplo de 

limpeza. O Sr Eneias comenta que conhece a cidade e lá tem a reciclagem. O SR 

Vilmar diz que aqui é uma vergonha, acha que tem que começar a multar as 

pessoas que jogam entulho, porque as vezes não é a empresa de coleta, nem o 

poder público, é o povo que acha que pode tudo. O Sr Eneias comenta que é uma 

questão cultural. Conclui, relatando sobre o comentário do colega vereador Glesson 

em relação a queda dos investimentos, que no município esta acontecendo alguns 

problemas que não dependem de investimentos, aí fala da educação, que mais uma 

vez por falta de planejamento, esse ano está um caos, mais uma vez os estudantes 

não poderiam passar por essa humilhação com falta de professores, coordenadores 

e serventes. Ato contínuo o vereador Sr Uarlan Fernandes solicita aparte: comenta 

que isso não é de hoje, há três anos estão sofrendo com esse processo de inicio do 

ano letivo, com falta de organização da secretária de educação e administração do 

executivo. Esclarece que os prejudicados são as crianças, os estudantes, porque 

iniciou o ano letivo para dar quantidade de dias letivos, acha isso uma vergonha, 

porque as pessoas que fizeram o concurso e os processos seletivos não foram 

chamadas até agora, isso é uma vergonha. O Sr Eneias registra que foram 

chamados os responsáveis para que prestem esclarecimentos. Conclui, 

parabenizando a secretária de saúde porque sempre atende as solicitações, e com 

essa proliferação de mosquito o carro fumacê prioriza os bairros com registro de 

casos de dengue, e como o mosquito incomoda muito pediu a ela para que 

autorizasse o carro fumacê a rodar em todos os bairros de São Mateus, mesmo 

aqueles que não apresentam casos de dengue, e ela prontamente ligou e autorizou. 

Ato contínuo o Sr Presidente esclarece que na semana anterior fez esse 

requerimento para que o carro fumacê passasse em todos os bairros. O Sr Eneias 

confirma, e esclarece que o carro fumacê só passa a partir das 18:00hs e a maioria 
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das pessoas não vê, porque ele tem um ciclo igual ao mosquito de 14 dias para 

voltar ao mesmo lugar. Comenta que foi muito bom esses esclarecimentos e que são 

de secretários técnicos e competentes assim que o município precisa e merece. A 

seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Isaias 

Rosa de Oliveira, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados 

de honra e demais presentes, relata que na reunião de comissões falaram sobre 

educação, sobre essa situação que não pode continuar, e já estão tomando as 

devidas providencias para dar respostas positivas ao povo. Comenta sobre a 

dengue, que já teve por duas vezes, e é uma epidemia causada pela própria 

população, porque a maioria dos focos está dentro das próprias residências, nos 

quintais. Existe uma mobilização contra a dengue, mas as pessoas também não 

contribuem, sabe que a situação é difícil que a coleta de lixo não tem sido feita 

corretamente, os containeres não estão funcionando, sabe que o país esta em crise, 

o município esta em crise, mas não podem cruzar os braços e deixar que a crise 

tome conta de tudo, lembra que são o Poder Legislativo, um poder fiscalizador, e 

nesse momento de crise vão ajudar cobrando, foram eleitos para isso e se não se 

unirem para acabar com a crise, a crise vai acabar com todos. 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 o programa Fantástico de domingo que assistiu 

e achou uma vergonha os políticos que roubaram todo o dinheiro do povo, o dinheiro 

da merenda, com as obras todas paradas, acha que aqueles camaradas tem que ir 

para a cadeia, fala que aquilo é uma vergonha para o nosso país, e o povo ainda 

fala mal de São Mateus. Fala que não está defendendo, mas tem que falar a 

verdade, esse município nunca recebeu tanto beneficio de obras federais, estaduais 

como nesse mandato. Reitera que sobre o lixo, não é só no Porto, lá no SEAC 

também as pessoas jogam o lixo quando o carro acaba de passar. Comenta que a 

limpeza de São Mateus só vai ser bem feita quando o próximo Gestor acabar com 

essas empresas e passar a responsabilidade para o município, faz licitação das 

maquinas, mas o povo tem que ser responsabilidade do município através de 

concurso. 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, relata várias obras que 

terminaram e algumas que continuam por iniciativa do executivo, parabeniza o Sr 

Prefeito pelo trabalho realizado no município. Em seguida o Sr Presidente concede 

novamente o uso da Tribuna ao vereador Sr Eneias Zanelato que, relata sobre o 

Projeto que vai mudar o código tributário que não há pressa já que a mudança só 

tem efeito no ano seguinte, então não faz diferença votar hoje ou amanhã, 

aumentando ou diminuindo os valores os quais concorda em rever, só terá efeito no 

ano seguinte, então podem discutir em outra sessão com calma. Sendo deferido 



017 
 

pelo Sr Presidente. Em seguida o Presidente passou para a ORDEM DO DIA: E 

submeteu em discussão e votação as Indicações nº 042, 043, 044, 045, 046, 047, 

048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058 e 059/2016. Sendo sugerida e 

Aprovada por unanimidade, Votação em Bloco das mesmas. Em VOTAÇÃO: 

Aprovadas por Unanimidade. Em DISCUSSÃO: Em 1° turno, o Projeto de Lei 

Complementar n° 018/2015, de autoria do Poder Executivo. Em VOTAÇÃO: 

Aprovado com Abstenção da vereadora Sra. Judite Ribeiro de Oliveira que é 

Servidora Pública e não pode votar em Projetos que possam lhe favorecer. Avisos: 

convocação de todos os Srs Vereadores para reunião dia 19 de fevereiro de 

2016 com os Secretários para esclarecimentos ás 14:00hs e em seguida 

reunião entre os Srs vereadores ás 16:00hs. Em seguida o Sr Presidente convoca 

Sessão Extraordinária logo após esta sessão para que seja votado em Segundo 

Turno o Projeto de Lei Complementar n° 018/2015, de autoria do Poder 

Executivo. 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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