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Ata nº 016/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 19 (dezenove) dias do mês de 

Abril 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 10 (dez) Srs. 

Vereadores: Ailton Cafeu, Aquiles Moreira da Silva, Eneias Zanelato Carvalho, 

Glesson Borges, Gildevaldo Estevão, Isaias Rosa de Oliveira, José Ferreira 

(AUSENTE), Judite Ribeiro de Oliveira, Uarlan Fernandes, Valdemar Moraes e 

Vilmar Gonçalves de Oliveira. Ato contínuo, o Sr Presidente convidou para tomar 

assento na cadeira de convidados desta Casa de Leis: o Secretário José Roberto, e 

o Sr Luciano Fabiano. 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° 108/2016, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 000062/2016, que encaminha Lei n° 

1.550/2015 e Veto n° 004/2015. Leitura da Lei n° 1.550/2015, que “Estima a Receita 

e Fixa a Despesa do município de São Mateus para o exercício financeiro de 2016”. 

Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 785/2016, da Superintendente de 

Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000559/2016, que encaminha 

Projeto de Lei Complementar n° 005/2016. Leitura do Projeto de Lei 

Complementar n° 005/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Tabela II 

da Lei 343 datada de 16/12/1994”. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 

772/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

000569/2016, que encaminha resposta referente a Indicação n° 111/2016, de autoria 

do Vereador Valdemar Moraes. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 

770/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

000570/2016, que encaminha resposta referente a Indicação n° 116/2016, de autoria 

do Vereador Eneias Zanelato Carvalho. Leitura do expediente 

OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 768/2016, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 000571/2016, que encaminha resposta 

referente a Indicação n° 104/2016, de autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira. 

Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 767/2016, da Superintendente de 

Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000572/2016, que encaminha 

resposta referente a Indicação n° 109/2016, de autoria do Vereador Uarlan 

Fernandes. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 799/2016, da 
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Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000580/2016, 

que encaminha Projeto de Lei n° 009/2016. Leitura do Projeto de Lei n° 009/2016, 

de autoria do Poder Executivo, que “Estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício de 2017”. DIVERSOS: Leitura do expediente COMUNICADO n° 

CM277532/2015, 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 do Conselho da Escola Estadual de EF 

Egidio Bordoni no montante de R$ 6.060,00. Leitura do expediente COMUNICADO 

n° CM277533/2015, 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 do Conselho de Escola da E.P.S.G. 

Américo Silvares no valor de R$ 25.300,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° 

CM277534/2015, 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 do Conselho de Escola de 1° e 2° Graus 

Nestor Gomes no valor de R$ 22.380,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° 

CM277535/2015, 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 do Conselho da Escola de 1° e 2° Graus 

Córrego Sta Maria no valor de R$ 13.500,00. Leitura do expediente COMUNICADO 

n° CM277536/2015, 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 do Conselho Escola da E.P.G. Dr. Emilio 

Roberto Zanotti no valor de R$ 12.920,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° 

CM277537/2015, 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 AEC Associação Escola Comunidade 

da EMEF Ouro Negro no valor de R$ 12.560,00. Leitura do expediente 

COMUNICADO n° CM277538/2015, 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 AEC Escola 

Comunidade E.M.E.I.E.F. Zumbi dos Palmares no valor de R$ 5.680,00. Leitura do 

expediente COMUNICADO n° CM277539/2015, 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 AEC 

Escola Municipal de Ensino Fundamental – EMEF Km 35 no valor de R$ 14.760,00. 

Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277540/2015, 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 ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade AEC do Consorcio das Escolas EPM 
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Km 20 no valor de R$ 11.920,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° 

CM277541/2015, 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 AEC do Consórcio das ESC C. Seco 

Sta Rosa de Lima, São Jorge no valor de R$ 13.140,00. Leitura do expediente 

COMUNICADO n° CM277542/2015, 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 ASSOCIAÇÃO 

Escola Comunidade AEC do Consórcio das Esc EUM Arueira no valor de R$ 

12.200,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277543/2015, 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 ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade AEC do Consórcio daas Esc EUM 

Córrego no valor de R$ 10.700,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° 

CM277544/2015, 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 ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade 

AEC do Consórcio das Esc EPM Militi no valor de R$ 10.540,00. Leitura do 

expediente COMUNICADO n° CM277545/2015, 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 do 

Conselho de Escola da EEEM Wallace Castello Dutra no valor de R$ 17.860,00. 

Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277546/2015, 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 do Conselho da Escola de 1° e 2° Graus Ceciliano Abel de Almeida no valor de 

R$ 28.660,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277547/2015, 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 AEC do Consórcio das Escolas EMEIEF Antonio Maciel 

Filho, EUM Ca no valor de R$ 13.900,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° 

CM277548/2015, 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 ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade 

AEC da EMEF Ayrton Senna no valor de R$ 7.080,00. Leitura do expediente 

COMUNICADO n° CM277549/2015, 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 ASSOC Escola 

Comunidade AEC EMEF Roseli Pires Clemente no valor de R$ 8.960,00. Leitura do 

expediente COMUNICADO n° CM277550/2015, do Ministério da Educação, 
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informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de 

programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor da 

ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade AEC da EMEF Professora Herinéia Lima 

Oliveira no valor de R$ 19.380,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° 

CM277551/2015, 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 Escola Comunidade AEC do Consórcio 

das Escolas EPM Córrego no valor de R$ 12.540,00. Leitura do expediente 

COMUNICADO n° CM277552/2015, 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 ASSOCIAÇÃO 

Escola Comunidade AEC CEIM Alice Ponte in Valtellina no valor de R$ 3.420,00. 

Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277553/2015, 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 ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade AEC CEIM Amabile Zanelato Quimquim 

no valor de R$ 3.680,00. Leitura do expediente COMUNICADO n° CM277554/2015, 

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 ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade 

AEC CEIM Andorinhas no valor de R$ 2.220,00. Leitura do expediente 

COMUNICADO n° CM277555/2015, do Ministério da Educação, informando a 4 

Câmara Municipal de São Mateus Estado do Espírito Santo liberação de recursos 

financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, em favor da ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade 

AEC CEIM Areinha no valor de R$ 3.980,00. Leitura do expediente COMUNICADO 

n° CM277556/2015, 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 ASSOCIAÇÃO Escola Comunidade 

AEC CEIM Boa Vista no valor de R$ 4.340,00. Leitura do expediente protocolizado 

sob o n° 000604/2016 do Conselho Comunitário Central de Segurança do município 

de São Mateus/ES-CONSEG, que solicita indicação de representantes deste Poder 

Legislativo para composição do Conselho. PODER LEGISLATIVO: Leitura do 

Projeto de Lei n° 013/2016, do Poder Legislativo, “que Torna de utilidade pública a 

Associação de Pescadores, Moradores e Marisqueiros do Distrito de Barra Nova Sul 

– APMMDBNS”, de autoria do Vereador Gildevaldo Estevão Bispo. Proposições 

sujeitas à discussão e votação: Indicação nº 185//2016 de autoria dos vereadores 

Srs Aquiles Moreira da Silva, Eneias Zanelato Carvalho, Judite Ribeiro de Oliveira e 

Uarlan Fernandes que solicitam: Que viabilize o atendimento com transporte de 

pessoas excepcionais que residem na região dos quilômetros. Indicação nº 
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186/2016 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva que solicita: Pintura das 

faixas de pedestre nas ruas e avenidas da cidade que serão trajeto da tocha 

olímpica. Indicação nº 187/2016 de autoria dos vereadores Srs Eneias Zanelato 

Carvalho e Uarlan Fernandes que solicita: Alteração do limite de velocidade nas vias 

laterais da Rodovia BR 101 em São Mateus (trecho compreendido entre os dois 

viadutos), modificando-o para 60km/h. Indicação nº 188/2016 de autoria do 

vereador Sr Gildevaldo Estevão que solicita: Instalação de alambrado em torno da 

Praça da Bíblia, situada no Bairro Ayrton Senna. Indicação nº 189/2016 de autoria 

do vereador Sr Glesson Borges que solicita: Instalação de poste com luminária na 

Rua Elisa Maria Dittz de Abreu Costa, no Bairro Guriri, lado sul (nas proximidades da 

residência de nº 910). Indicação nº 190/2016 de autoria dos vereadores Srs Isaias 

Rosa de Oliveira e Aquiles Moreira da Silva que solicitam: Pintura das faixas de 

pedestre nas Ruas e Avenidas da cidade, especialmente as que serão trajeto da 

Tocha Olímpica. Indicação nº 191/2016 de autoria do vereador Sr José Ferreira que 

solicita: Colocação de 15 (quinze) luminárias nos postes situados na Comunidade 

Córrego do Aguirre, Distrito de Nestor Gomes. Indicação nº 192/2016 de autoria do 

vereador Sr Judite Ribeiro de Oliveira que solicita: Substituição das lâmpadas dos 

postes de iluminação pública situados na Avenida Brasil e na Rua Buenos Aires, no 

Bairro Vila Nova, por outras à vapor de sódio. Indicação nº 193/2016 de autoria do 

vereador Sr Uarlan Fernandes que solicita: Construção de praça com área de lazer 

na Comunidade Dilô Barbosa, Distrito de Itauninhas. Indicações nº 194 e 195/2016 

de autoria do vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira que solicita: Colocação de 

poste com luminária no final da Rua Willian da Costa Gonçalves, no Bairro SEAC 

(nas proximidades da estação de tratamento de esgoto); Construção de quadra 

poliesportiva no Bairro Nova Era. Requerimento nº 018/2016 de autoria do vereador 

e Presidente da Comissão de Obras, Urbanismo e Infraestrutura, Eneias Zanelato 

Carvalho que solicita: Convocar o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e 

Transportes, a comparecer à reunião das comissões, que ocorrerá no dia 26 de abril 

do corrente ano, no plenário desta Casa de Leis, para esclarecer sobre o 

funcionamento precário dos serviços de limpeza pública, inclusive a retirada de 

entulho. Requerimento nº 019/2016 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão 

que solicita: Construção de abrigo no ponto de ônibus situado na Rodovia 

Othovarino Duarte Santos (no sentido GuririCentro da cidade, em frente ao Hospital 

Meridional), de acordo com o que determina a legislação vigente. Moção nº 

012/2016 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão que solicita: Voto De 

Congratulação ao Senhor Luciano Fabiano Cabalini Da Silva – Sócio-Gerente da 

empresa Transfácil, pela geração de emprego e renda no município de São Mateus. 

DO GRANDE EXPEDIENTE: A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu 

a palavra ao Secretário José Roberto, que após saudar todos da Mesa Diretora, 

Vereadores, convidados de honra e demais presentes, comenta que veio em 
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respeito a essa Casa como sempre veio quando solicitado, com intuito de estar à 

disposição para esclarecimentos, o que pressupõe que algo está obscuro, então 

gostaria de saber o que não estar claro para falar sobre. Ato contínuo o vereador Sr 

Uarlan explana que solicitou através de requerimento a prestação de contas do 

transporte escolar do período de 2015/2016, mas não só isso, também solicitou na 

semana anterior a presença do secretário para esclarecer o comportamento de um 

dos seus subordinados, o coordenador do transporte escolar, que foi covarde ao 

citar o nome de vereadores no interior como culpados por não liberar o transporte 

para os professores. Então, quer saber se essa falta de respeito do coordenador do 

transporte Sr Cristiano (Balanga) com relação aos vereadores foi ordem dos 

superiores. O Sr Secretário responde que nem o Cristiano tem dele, nem ele do 

prefeito, orientação nenhuma para afrontar, denegrir ou diminuir a fala de qualquer 

vereador ou qualquer outro servidor, não sabe qual a situação que aconteceu nem 

como, mas pede para que investiguem mais essas fontes porque estão em período 

eleitoral e intrigas acontecem. O Poder Executivo não tem interesse nenhum em ter 

conflitos com o Poder Legislativo, pelo contrário, são Poderes que tem ser unidos 

para o bom desempenho do município. Elogia o seu coordenador, fala do seu ótimo 

desempenho no trabalho com dedicação e honestidade. Ato contínuo o vereador Sr 

Eneias Zanelato solicita aparte; comenta que o requerimento feito pede a 

documentação de todos os contratos dos transportes para que possam fiscalizar se 

realmente está sendo cumprido o que está no papel. Fala que com relação ao 

vereador Sr Uarlan, o colega vereador tem razão em estar indignado, porque tem um 

servidor que está cometendo um crime, porque falar mal de servidor ainda mais em 

serviço é crime, os vereadores também são servidores, servidores eleitos, mas 

também servidores. Concorda que isso é desnecessário, mas está acontecendo, 

então tem que ser tomado alguma providencia, fala que se as pessoas não estão 

aptas ao cargo, tem que ser trocado, tem que saber respeitar, caberia até uma Ação 

Penal, mas para evitar maiores acontecimentos chamou o secretário para que como 

Gestor responsável possa corrigir essas situações. O Sr Secretário agradece pela 

intervenção, o elogia, mas comenta que no requerimento não fala de documentos 

apenas de esclarecimentos, o que se fosse pedido teria que ser ao prefeito. Ato 

contínuo o vereador Sr Aquiles Moreira da Silva solicita aparte: comenta que a 

Diretora da APAE que esteve na semana anterior nessa Casa, falou que alguns 

alunos não estão sendo atendidos com o transporte escolar. Ato contínuo o vereador 

Sr Isaias solicita aparte: fala que discorda dessa situação e não compactua com 

isso, se sente envergonhado, porque o secretário é um ótimo gerenciador e o 

assunto foge da Pauta. O Sr Secretário reitera que está à vontade, porque sabe o 

que está fazendo e sobre o que está falando, e está à disposição para o que os 

vereadores quiserem. Agradece e se despede. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo 

Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, que após 
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saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais 

presentes, inicia agradecendo aos Deputados Federais do estado por terem votado 

a favor do impeachment, em especial o Deputado Jorge Silva pela coragem do voto, 

porque não é fácil, muitos votaram no que o partido determinou, não por sua 

vontade. Agradece ao Sr Prefeito pela reforma do CEIM do bairro Seac e ressalta 

que defende ele porque ele trabalha. Pede desculpas ao Cristiano Balanga porque o 

nome dele foi citado sem direito de resposta. Comenta que os Programas Sócias do 

Governo não resolvem os problemas dos brasileiros, fala que brasileiro precisa é de 

trabalho, de indústrias que gerem emprego. Fala dos agricultores e acha que o 

governo tem que fazer estradas. Escola, proporcionar educação, saúde para o povo, 

agora os agricultores querem que o prefeito dê tudo, maquinas, caminhão. Afirma 

que não concorda com isso, é contra, e se fosse pra dar teriam que dar casas aos 

mendigos, agora quem tem terra, plantação, também tem que ter dinheiro para 

bancar, tem que pedir é educação, saúde e estradas. Se fosse assim também iria 

pedir ao governo pra colocar mercadoria no seu supermercado. Fala que o beneficio 

tem que ser para quem precisa. E sobre o projeto dos contêineres, acha que tem 

que fazer emenda para que quem tem menos condições pague um valor menor, e já 

que vai ser pago também tem que ter prazo para o serviço. Agradece e se despede. 

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

Valdemar Moraes, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, 

convidados de honra e demais presentes, fala com muita tristeza da situação da 

educação no município que está difícil desde o inicio do ano letivo e precisa 

melhorar. Comenta sobre a votação que assistiu na TV no Plenário Nacional, onde o 

Presidente da Câmara foi chamado de ladrão, achou uma vergonha para o país. 

Fala que gostaria de novas eleições imediatas, sem nenhum desses políticos 

envolvidos em escândalos. Fala que o PT acabou com o Brasil. E o desmando que o 

Brasil se encontra é vergonhoso, diz ter vergonha de dizer que é político. Agradece e 

se despede. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao 

Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que após saudar todos da Mesa Diretora, 

Vereadores, convidados de honra e demais presentes, fala da sua ida à Brasília para 

manifestação a qual ocorreu com tranqüilidade. Comenta sobre a fiscalização que é 

seu papel como vereador e vai executar, gostem ou não. Lembra quando fiscalizou a 

merenda escolar e viu escolas excelentes com refeições completa e nutritivas. E em 

outras escolas havia semanas que as crianças tomavam caldo de aipim, enquanto a 

Diretora recebia para servi carne com feijão e arroz, aí viu a importância da 

alimentação para as crianças e a fiscalização. 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, fala do seu pedido verbal que fez na Tribuna convocando 

o Sr secretário de Educação na ultima sessão, para esclarecimentos sobre o 
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comportamento do Coordenador de Transporte Escolar no interior. Pede desculpas 

ao secretário se o colocou em situação difícil. Comenta que se o Cristiano quiser 

direito de resposta terá na próxima semana, faz questão. Fala que está fazendo a 

sua parte fiscalizando. Comenta sobre o requerimento que a Lei dá o prazo de 20 

dias para resposta a partir da data do requerimento, então vai esperar para mostrar 

se está certo ou errado, e vai mostrar. Agradece e se despede. Em seguida o 

Presidente passou para a ORDEM DO DIA: E submeteu em Discussão e Votação: 

Indicações nºs 185, 187, 188, 189, 190, 192, 194 e 195/2016. Aprovadas por 

unanimidade. Indicações nº 186 e 193/2016. RETIRADA pelos autores. Indicação 

nº 191/2016. PREJUDICADA por ausência do autor. EM DISCUSSÃO: 

Requerimento nº 018/2016. EM VOTAÇÃO: Aprovado com Voto contrário dos Srs 

Vilmar Gonçalves de Oliveira, Ailton Caffeu e Valdemar Moraes. EM DISCUSSÃO: 

Requerimento nº 019/2016. EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos 

presentes. EM DISCUSSÃO: Moção nº 012/2016. EM VOTAÇÃO: Aprovado por 

unanimidade dos presentes. Em seguida o Sr secretário faz Leitura do comunicado 

do Conselho Comunitário Central de Segurança de município de São Mateus 

CONSEG, que convoca eleições biênio 2017/2018 e solicita dois representantes 

Titular e Suplente, membros para compor o Conselho como Presidente e Suplente. 

Sendo determinado Titular o vereador Sr Aquiles Moreira da Silva e Suplente o 

vereador Sr Uarlan Fernandes. 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. 

 
 

 

GILDEVALDO ESTEVÃO BISPO                                            UARLAN FERNANDES                             

Presidente                                                                                           Vice-Presidente 
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