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Ata nº 039/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de 

Setembro 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: 

DIVERSOS: Leitura do expediente COMUNICADO n° CM 058142, CM167467, 

CM14471, CM145470, CM145469, CM145468, CM145463, CM145464, CM145465, 

CM145466, CM145467, CM100284, CM100285, CM100286, CM100287, CM102290 

e CM124997/2016, 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 Prefeitura Municipal de São Mateus no 

montante de R$ 1.337.329,88. Leitura do expediente COMUNICADO n° 

CM161745/2016, 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 Prefeitura Municipal de São Mateus no 

montante de R$ 241.315,78. Proposições sujeitas à Discussão e Votação: 

Indicações nº 521 e 522/2016 de autoria do Vereador Sr Ailton Caffeu que solicita: 

Instalação de 02 (dois) postes com refletores no campo de futebol situado na 

Comunidade Km 35; Construção de dique no rio Cricaré. Indicação nº 523 e 

524/2016 de autoria do Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva que solicita: Que os 

ônibus da linha que faz o itinerário Centro - IFES/CEUNES façam o percurso até o 

Bairro Aroeira; Reitera a indicação de nº 197/2016, que solicita que os ônibus da 

linha Guriri/Maria Amélia façam o percurso até o Bairro Aroeira, e vice-versa. 

Indicação nº 525/2016 de autoria do Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que 

solicita: Reforma da Praça Mesquita Neto, situada no centro da cidade. Indicação nº 

526/2016 de autoria dos Vereadores Srs Gildevaldo Estevão, Uarlan Fernandes, 

Isaias Rosa de Oliveira e Eneias Zanelato Carvalho, que solicitam: Aquisição de 

materiais didáticos para atender professores e alunos da EMEF ‘Vereador Laurindo 

Samaritano’; Indicação nº 527/2016 de autoria do Vereador Sr Gildevaldo Estevão, 

que solicita: Instalação de academia de ginástica ao ar livre no Bairro Aroeira. 
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Indicação nº 528 e 529/2016 de autoria do Vereador Sr Glesson Borges, que 

solicita: Regularização fundiária do Bairro Aviação; Regularização fundiária do Bairro 

Rodocon. Indicação nº 530 e 531/2016 de autoria do Vereador Sr José Ferreira, 

que solicita: Construção de campo de futebol na Comunidade Santa Luzia; 

Iluminação da quadra poliesportiva situada no Distrito de Nestor Gomes. Indicação 

nº 532/2016 de autoria do Vereador Sr Uarlan Fernandes, que solicita: Patrolamento 

e limpeza das ruas da Comunidade Córrego da Cerejeira. Indicação nº 533 e 

534/2016 de autoria do Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, que solicita: 

Reitera a indicação de nº 183/2016, que diz respeito a instalação de unidade do 

CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) no bairro SEAC, para atender os 

moradores da região; Construção de redutor de velocidade na Rua Santa Efigênia, 

situada no Bairro Rodocon (nas imediações da Lanchonete Bela Lanches). 

Requerimento nº 056/2016 de autoria do Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho 

que solicita: Esclareça por que as máquinas e servidores estão fazendo obra de 

arruamento do Loteamento Soma Verano, situado no Bosque da Praia, no Bairro 

Guriri. DO GRANDE EXPEDIENTE: 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, comenta que 

dia dois está chegando e encerrou o período eleitoral cada um vai viver a sua vida. 

Fala que durante esses três anos e nove meses aprendeu muito principalmente com 

quem já estava aqui, e apesar de ter vereador fazendo campanha para não reeleger 

ninguém, todos trabalharam, alguns mais que outros então merecem voltar. Pede 

para quem estiver em duvida lhe dar o seu voto de confiança. Agradece e se 

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

Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, que após saudar todos da Mesa Diretora, 

Vereadores, convidados de honra e demais presentes, fala que aprendeu muito 

assim como o colega falou anteriormente e deseja aos colegas que colocou o seu 

nome uma boa sorte para que no dia quatro voltem com a mesma transparência, e 

independente do resultado que continue a amizade construída, deseja uma boa 

sorte a todos e pede o voto. 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, pede aos colegas para que façam uma política séria, limpa, respeitando o 

direito de cada um, porque tem visto muita mentira, muita promessa falsa, coisas 

que não vão acontecer porque vereador não faz obras quem faz é o prefeito. Deseja 

uma boa sorte aos candidatos. Agradece e se despede. 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, agradece ao publico que toda semana vêm prestigiá-los. Fala que se não 

for reeleito vai sair de cabeça erguida porque tem certeza que trabalhou para 
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população. Fala que lhe envergonha essa campanha de prefeito, cheia de mentiras, 

montagens, candidatos tem que ter e falar de propostas, não fazer calunias e 

difamação usando redes sociais. Não concorda com a difamação da vida um do 

outro. Comenta que todos estão falando de governar com o povo, mas em nenhum 

momento citaram os vereadores, nenhum tem respeito pelos vereadores. Que pena 

que não tem um quarto candidato para fazer a diferença. Espera que vença o 

melhor, e a câmara tem que estar junto para que façam um bom governo. Agradece 

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, parabeniza a coragem dos candidatos a 

vereadores e a prefeito, porque são corajosos para pegar uma prefeitura sem 

dinheiro, eles não sabem o pepino que estão pegando, e vai demorar no mínimo seis 

meses para melhorar. Fala que todas as prefeituras estão quebradas. Por isso 

deseja uma boa sorte a todos os candidatos porque sabe que não vai ser fácil. 

Agradece e se despede. 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, fala que devem torcer e pedir 

a Deus para que vença o melhor, e sempre desejar o melhor para cada um que se 

candidatou para um futuro melhor em São Mateus. Pede o voto, agradece e se 

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

Vereador Sr Judite Ribeiro de Oliveira, que após saudar todos da Mesa Diretora, 

Vereadores, convidados de honra e demais presentes, agradece ao prefeito pela 

perfuração do poço no bairro vila nova que vai atender até o bairro novo horizonte, 

amenizando a situação. Deseja boa sorte aos candidatos. Fala dos candidatos a 

prefeito que nenhum é santo, mas vota Quarenta porque é fiel, pede para quem não 

tiver candidato que dê seu voto de confiança. 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 que todas as prefeituras estão 

quebradas porque vivem de arrecadação e caiu muito a arrecadação, e qualquer 

prefeito que ganhar vai levar uns dois anos para conseguir fazer a folha de 

pagamento. Fala sempre que as pessoas têm que orar para chover porque eles não 

podem resolver a situação da água de São Mateus sem chover. Deseja uma boa 

sorte para os candidatos. Comenta que sempre perguntam por que não veio como 

candidato e não veio porque gosta de ser respeitado e não estava sendo respeitado. 

Fala que isso aqui não é brincadeira ao contrario do que as pessoas pensam e 

falam. Reafirma que o prefeito Amadeu não foi ruim e ainda vão sentir falta dele. 

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, agradece a população aos 
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eleitores e a coragem dos candidatos a vereador e a prefeito. Fala que domingo é 

um dia de decisão então pensem a quem vai dar o seu voto, porque é uma decisão 

que vai durar quatro anos que podem ser bons ou ruins. Fala que não teve coragem 

de se candidatar e hoje se arrepende porque acha que poderia fazer mais pelo 

município. Agradece e se despede. ORDEM DO DIA: Ato contínuo o Sr Presidente 

colocou em discussão e votação as Indicações nºs 521, 522, 523, 524, 525, 526, 

527, 528, 529, 530, 531, 532, 533 e 534/2016. Sendo sugerida e aprovada votação 

em Bloco das mesmas. Em VOTAÇÃO: Aprovadas por unanimidade. Em 

DISCUSSÃO: Requerimento nº 056/2016. Em VOTAÇÃO: REJEITADO, com voto 

contrário dos Srs Eneias Zanelato, Uarlan Fernandes, Isaias Rosa de Oliveira e 

Aquiles Moreira da Silva. 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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