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Ata nº 026/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 14 (quatorze) dias do mês de 

Junho 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 

(AUSENTE), Glesson Borges, Gildevaldo Estevão, Isaias Rosa de Oliveira, José 

Ferreira, 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 Vice-Prefeito Sr Keydson Quaresma 

Gomes. 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° 

1.044/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

00863/2016, que encaminha a Lei Municipal nº. 1.566/2016. Leitura da Lei Municipal 

nº. 1.566/2016 que “Torna de Utilidade Pública a Associação de Pescadores 

Moradores e Marisqueiro do Distrito de Barra Nova Sul- APMMDBNS”; Leitura do 

expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 950/2016, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 00871/2016, que encaminha resposta da 

Indicação n° 182 e 166/2016, de autoria do Valdemar Moraes e Aquiles Moreira da 

Silva; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 776/2016, da 

Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 00872/2016, 

que encaminha resposta da Indicação n° 776/2015 de autoria do Isaias Rosa de 

Oliveira; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1.090/2016, da 

Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 00898/2016, 

que encaminha a Essa colenda Casa de Leis, para proceder á discussão e Votação 

dos Projetos de Lei: Leitura do Projeto de Lei nº. 011/2016, que “Dispõe sobre o 

atendimento aos consumidores aos consumidores usuário dos servidores bancário, 

casas lotéricas e outras prestadoras de serviço ao público em geral do município de 

São Mateus e dá outras providências”; Leitura do Projeto de Lei nº 014/2016, que 

“Autoriza a Reversão de Imóvel Doado através da Lei Municipal nº. 548/2006; 

Leitura do Projeto de Lei nº. 015/2016, que “Autoriza o pagamento e parcelamento 

de débito previdenciário e dá outras providências”; DIVERSOS: Leitura do 

expediente COMUNICADO n° CM019120, CM019121, CM019122 CM019123, 

CM019124, CM019130, CM019131, CM019132, CM01913 /2016, do Ministério da 
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Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a 

execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no 

montante de R$80.699,10; Proposições Sujeitas à Discussão e Votação: 

Indicações nº 333 e 334/2016 de autoria do vereador Sr Ailton Caffeu que solicita: 

Capina e limpeza das ruas do Bairro Cacique I; Capina e limpeza das margens das 

ruas situadas no Bairro Santa Tereza (até a localidade conhecida por Buraco do 

Sapo). Indicações nº 335 e 336/2016 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da 

Silva que solicita: Conclusão da construção da rede de esgoto no Bairro Bonsucesso 

I; Construção de praça na comunidade Barra Nova. Indicações nº 337 e 338/2016 

de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que solicita: Sincronizar os 

semáforos nas ruas e avenidas da cidade, visando proporcionar a fluidez do trânsito; 

Articular junto ao exército brasileiro a instalação, no município, da Escola de 

Formação do Cidadão (antigo Tiro de Guerra). PREJUDICADAS por ausência do 

autor. Indicações nº 339 e 340/2016 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão 

que solicita: Recapeamento asfáltico da Rodovia São Mateus à Nova Venécia 

(trecho compreendido entre a lateral da BR 101 – antigo Posto Esso até o final do 

Bairro Santa Teresa); Colocação de 1 (um) poste com luminária na Rua Agemiro, 

situada na Comunidade Paulista. Indicações nº 341 e 342/2016 de autoria do 

vereador Sr Glesson Borges que solicita: Regularização fundiária do Bairro Guriri; 

Instalação de posto de apoio da Polícia Militar na Praça Mesquita Neto. Indicações 

nº 343 e 344/2016 de autoria do vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira que solicita: 

Reforma da praça situada na Comunidade Rio Preto; Colocação de 4 (quatro) postes 

com luminárias na Rua 33, lado norte, 3ª quadra, no Bairro Guriri. Indicações nº 345 

e 346/2016 de autoria do vereador Sr José Ferreira que solicita: Pavimentação da 

rua de acesso ao Supermercado Santa Terezinha, situada na Comunidade Santa 

Terezinha – Km 28; Calçamento da Rua Américo Silvares Guimarães, situada na 

sede do Distrito de Nestor Gomes – Km 41. Indicações nº 347 e 348/2016 de 

autoria da vereadora Sra. Judite Ribeiro de Oliveira que solicita: Término do 

calçamento da Rua 5, situada no Bairro Cacique I; Término do calçamento da Rua 6, 

situada No Bairro Cacique I. Indicações nº 349 e 350/2016 de autoria do vereador 

Sr Uarlan Fernandes que solicita: Reparo do meio-fio, bem como capina e limpeza 

dos canteiros situados na Avenida Rotary Club, no Bairro Boa Vista; Elevação dos 

guarda-corpos existentes nos viadutos situados na BR 101, no perímetro urbano de 

São Mateus. Indicações nº 351 e 352/2016 de autoria do vereador Sr Vilmar 

Gonçalves de Oliveira que solicita: Aumentar a ronda policial no entorno da Agência 

Municipal de Agendamento – AMA e do Pronto-Atendimento, especialmente no 

período noturno; Construção de capela mortuária no Bairro Seac. Requerimento nº 

041/2016 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que solicita: Aumentar 

a oferta de ônibus nos horários de pico (de manhã, no horário de almoço e à tarde), 

para atender a população e, especialmente, estudantes e trabalhadores. 
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PREJUDICADO por ausência do autor. Requerimento nº 042/2016 de autoria da 

vereadora Sra. Judite Ribeiro de Oliveira que solicita: Construção de abrigo no ponto 

de ônibus situado na Avenida Santo André no Bairro Morada do Lago, de acordo 

com o que determina a Legislação Pertinente. Moção nº 027/2016 de autoria do 

vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que solicita: Voto de Congratulação à 

emissora de rádio KAIRÓS FM, pelos 12 anos de fundação em São Mateus. 

PREJUDICADO por ausência do autor. Moção nº 028/2016 de autoria dos 

vereadores Srs Gildevaldo Estevão, Ailton Caffeu, Aquiles Moreira da Silva, Glesson 

Borges, Isaias Rosa de Oliveira, José Ferreira, Judite Ribeiro de Oliveira, Valdemar 

Moraes e Vilmar Gonçalves de Oliveira que solicita: Voto de Pesar aos familiares da 

Senhora NILLA ESTEVES GOMES, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 

06 de junho do corrente ano. Moção nº 029/2016 de autoria do vereador Sr Uarlan 

Fernandes que solicita: Voto de Congratulação à Senhora MARIA DE FÁTIMA DE 

JESUS LIMA, pela belíssima atuação como escritora em nosso município. Em 

Turno Único o Projeto de Lei n° 010/2016, de autoria do Poder Executivo, que 

“Institui o Plano Municipal de Cultura do município de São Mateus, Estado do 

Espírito Santo – PMC; cria Sistema Municipal de Informações e Indicadores e dá 

outras providências”. DO GRANDE EXPEDIENTE: A seguir o Presidente Sr 

Gildevaldo Estevão concedeu a palavra, a estudante Acibiana Alves, que após 

saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais 

presentes, se apresenta como membro do Time de Futsal da Escola Wallace 

Castelo Dutra de Guriri, o qual foi classificado para participar do torneio em 

Guarapari, mas infelizmente não possui recursos, por isso vêm à câmara pedir ajuda 

aos Srs vereadores para que intercedam junto a Secretaria de Esportes para que 

consigam o transporte e assim possam representar São Mateus. Ato contínuo o 

vereador Sr Vilmar solicita aparte, pergunta se já entraram em contato com o 

secretário. A estudante responde que sim, e foi informada que a secretaria não 

possuía recursos. O Sr vereador Vilmar comenta que a secretaria deveria fechar, 

porque se não tem condições de fornecer um ônibus para atletas representar o 

município em um Torneio Estadual, têm que fechar. Ato contínuo o Sr vereador 

Uarlan solicita aparte, esclarece que pelo fato de estarem em período eleitoral e a 

maioria são pré-candidatos, não podem ajudar. O Sr vereador Vilmar relata que 

como não é pré-candidato a nada, vai contribuir com mil reais para ajudar no 

transporte. A estudante agradece o espaço, a contribuição e se despede. A seguir o 

Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Ailton Caffeu, 

que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e 

demais presentes, fala que veio agradecer ao Prefeito Amadeu Boroto pelo Poço 

Artesiano feito em troca de uma parte do valor do Pacote do calçamento, e a 

população está agradecida com a água subindo nas caixas. Agradece também ao 

Sossai que vem trabalhando muito, e não tem sido fácil, mas ele está lutando pra 



150 
 

resolver a situação da água, furando novos poços. 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, deixa claro que os vereadores estão em período eleitoral e por isso não 

podem ajudar. Comenta que se ver alguém usando o seu poder para conquistar 

votos vai denunciar inclusive o secretário que favorecer. Lembra do pedido feito pelo 

colega vereador Sr Vilmar para que apresentasse a conta de água dos moradores 

da região de Cachoeiro de Itapemirim, que demonstra como funciona o serviço de 

saneamento básico prestado pela empresa privada, de forma eficaz e com valores 

justos. Apresenta, e reforça que o município de São Mateus precisa da implantação 

desse sistema, que dá provas de que funciona. Comenta que mora em uma 

comunidade que lhe cobra bastante, e não concorda em pagar por um serviço que 

não está sendo devidamente prestado, pede para que as pessoas postem nas 

Redes Sociais essa demonstração de como pode resolver o problema, da mesma 

forma que fazem quando só querem criticar os vereadores. 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, comenta sobre a criminalidade entre os jovens 

adolescentes, e que quem acaba sofrendo com as conseqüências são os pais, 

porque as Leis não ajudam. Lembra que desde cedo trabalhou ajudando o seu pai, e 

isso só lhe fez mais digno. Fala sobre a água, que precisam continuar cobrando para 

dar resposta à população. Fala sobre a fala do secretário em relação à sopa que 

ainda ficou sem sal, que não acredita que ele falou sério, porque essa água não 

pode ser consumida, ela é apenas para higienização de locais, porque nem para 

lavar roupa serve. Comenta sobre a situação dos alunos que realmente o secretário 

não gosta de ajudar ninguém, sendo que isso é a obrigação dele, apoiar os atletas 

do município. Afirma que podem contar com os vereadores para cobrar e buscar 

apoio. 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, fala 

aos estudantes que no seu primeiro mandato deu o maior apoio ao esporte, inclusive 

doando motos, chegou a convidar todos os presidentes de time para que se 

juntassem e fizessem bingos para ajudar a participarem de campeonatos, mas nem 

um teve a coragem de tomar iniciativa, acha que queriam tudo pronto, dá exemplo 

de varias comunidades que fazem isso e dá certo. Comenta sobre a água, que só 

Deus pra fazer chover e resolver essa situação da água, porque é um problema que 

só vai ser resolvido há longo prazo, acha que nem o próximo prefeito em oito anos 

vai conseguir resolver, porque não é fácil, se fosse fácil estava pronto. Concorda 

com o colega vereador Sr Uarlan que as coisas boas as pessoas não publicam nas 

Redes Sociais, só sabem fazer criticas aos vereadores. Fala aos estudantes que 
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podem contar com ele, porque com secretário, empresários podem esquecer que 

eles não ajudam ninguém, mas afirma que se falar que ajuda, ajuda mesmo. Em 

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

Votação: Indicações nºs 333, 334, 335, 336, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 

347, 348, 349, 350, 351 e 352/2016. Sendo sugerida e Aprovada Votação em Bloco 

das mesmas. EM VOTAÇÃO: Aprovadas por unanimidade dos presentes. 

Indicações nºs 337 e 338/2016, PREJUDICADAS por ausência do autor. O Senhor 

Presidente informa que por motivos de Saúde Frágil o Sr Valdemar Moraes se 

ausentou no decorrer da Sessão. EM DISCUSSÃO: Requerimento nº 041/2016, 

PREJUDICADO por ausência do autor. EM DISCUSSÃO: Requerimento nº 

042/2016. EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos presentes. EM 

DISCUSSÃO: Moção nº 027/2016, PREJUDICADA por ausência do autor. EM 

DISCUSSÃO: Moção nº 028/2016. EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade dos 

presentes. EM DISCUSSÃO: Moção nº 029/2016. EM VOTAÇÃO: Aprovado por 

unanimidade dos presentes. EM DISCUSSÃO: Em Turno Único o Projeto de Lei nº 

010/2016, de autoria do Poder Executivo. EM VOTAÇÃO: Aprovado por 

unanimidade dos presentes. 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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