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Ata nº 047/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 22 (vinte e dois) dias do mês de 

Novembro 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 Valdemar Moraes 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 09 (nove) Srs. 

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

(AUSENTE), Glesson Borges (AUSENTE), 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 o seguinte: LEITURA DAS ATAS N°s 043, 044, 045 

e 046/2016. Sendo todas Aprovadas. PODER LEGISLATIVO: Leitura do processo 

protocolizado sob o n° 001530/2016, de autoria do Vereador Eneias Zanelato 

Carvalho, que encaminha atestado para justificar sua ausência na Sessão Ordinária 

do dia 08 de novembro do corrente ano. Leitura do expediente protocolizado sob o 

nº 0001559/2016, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes, requerendo que seja 

concedido espaço no horário da segunda parte do Pequeno Expediente, da Sessão 

Ordinária do dia 22/11/2016, para que o estudante Devikson Fernandes possa se 

pronunciar referente aos objetivos das ocupações. Proposições Sujeitas à 

Discussão e Votação: Indicação nº 595/2016 de autoria do vereador Sr Ailton 

Caffeu que solicita: Cascalhamento das ladeiras situadas na estrada de acesso ao 

Assentamento Córrego da Palmeira. Indicação nº 596/2016 de autoria do vereador 

Sr Aquiles Moreira da Silva que solicita: Sinalização com pintura de faixas de 

pedestres e dos redutores de velocidade situados nas Avenidas José Tozze e João 

XXIII. Indicação nº 597/2016 de autoria do vereador Sr Glesson Borges, 

PREJUDICADA por ausência do autor. Indicação nº 598/2016 de autoria do 

vereador Sr José Ferreira que solicita: Reitera a indicação de nº 258/2016, que diz 

respeito à pavimentação asfáltica da estrada de acesso à empresa Oxford, situada 

no Bairro Rodocon, até o local onde será construída a fábrica do Café Duarte. 

Indicação nº 599/2016 de autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes que solicita: 

Reitera a indicação de nº 015-2016, que diz respeito à limpeza do valão situado na 

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

COHAB. Indicação nº 600/2016 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato 

Carvalho, PREJUDICADA por ausência do autor. Requerimento nº 062/2016 de 

autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes que solicita: Esclareça por que foi 
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suspensa a linha de ônibus que faz o itinerário – Santo Antonio/Aviação via Bairro 

Boa Vista. Requerimento nº 063/2016 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato 

Carvalho, PREJUDICADO por ausência do autor. Em Primeiro Turno o Projeto de 

Lei Complementar nº 013/2016 “Revoga as Leis Complementares 112/2015 e 

113/2015 e suas Alterações”, autoria do Poder Executivo. Em Turno Único o Projeto 

de Lei nº. 028/2016, que “Cria Pólo Gastronômico em Guriri”, autoria do Poder 

Executivo. 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 Sessão, para que o estudante 

Felipe Tavares possa se pronunciar sobre os objetivos das ocupações. Em seguida 

o Sr Presidente suspende a Sessão para análise do pedido. A seguir o Sr Presidente 

reiniciou a sessão e determinou a verificação do Quorum Legal, sendo verificada a 

presença de todos os Srs Vereadores; Concedeu a palavra por cinco minutos ao 

Estudante Felipe Tavares, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, 

convidados de honra e demais presentes, fala das ultimas ocupações feita pelos 

estudantes contra as medidas que o governo Temer tem tomado a respeito da PEC 

241 que é a atual PEC 55, a medida provisória 746 de reformulação do Ensino 

Médio, e algumas pautas locais como a de eleição direta para Diretores e a pauta 

Escola sem Partido. Fala que infelizmente as ocupações chegaram ao fim por causa 

das medidas de reintegração de posse, mas a luta não acabou não desistiram e não 

vão desistir. Diz que também estão buscando conscientizar as pessoas sobre as 

pautas do município, como o aumento do número de vereadores para dezessete. 

Ato contínuo o Sr Presidente alerta o estudante sobre ele está falando de um 

assunto fora da pauta solicitada. O estudante afirma que os estudantes também se 

interessam pelas pautas do município e para eles é ocupar e resistir sempre. Em 

seguida o Plenário é tomado pelos estudantes em protesto. O Sr Presidente 

suspende a Sessão por cinco minutos, mas logo após, os Srs Vereadores presentes 

evacuam o Plenário para evitar maiores constrangimentos, já que os estudantes se 

encontram exaltados. 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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