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Ata nº 027/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 28 (vinte e oito) 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 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. Ato 
contínuo, o Sr Presidente convidou para tomar assento na cadeira de convidados 
desta Casa de Leis: o Sr Joaquim Felicíssimo, a Equipe da Rádio Kairós FM. 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° 1.109/2016, 
da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 
000923/2016, que encaminha resposta referente às Indicações n° 263, 256, 223 e 
251/2016, de autoria dos Vereadores Vilmar Gonçalves de Oliveira, Isaias Rosa de 
Oliveira e Eneias Zanelato Carvalho. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.110/2016, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000924/2016, que encaminha resposta 
referente às Indicações n° 0270 e 22/2016, de autoria dos Vereadores Gildevaldo 
Estevão e Ailton Caffeu. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 
1.112/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 
000925/2016, que encaminha resposta referente à Indicação n° 784/2016, de autoria 
do Vereador Valdemar Moraes. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 
1.114/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 
000927/2016, que encaminha resposta referente à Indicação n° 927/2016, de autoria 
do Vereador José Ferreira. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 
1.096/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 
000928/2016, que encaminha resposta referente o requerimento n° 015/2016, de 
autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho e Uarlan Fernandes. Leitura do 
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.097/2016, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000929/2016, que encaminha resposta 
referente à Indicação n° 043/2016, de autoria do Vereador Ailton Caffeu. Leitura do 
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.099/2016, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000930/2016, que encaminha resposta 
referente à Indicação n° 261/2016, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes e 
Isaias Rosa de Oliveira. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 
1.101/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 
000931/2016, que encaminha resposta referente o Requerimento n° 026/2016, de 
autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.095/2016, da Superintendente de Controle 
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Governamental, protocolizado sob o n° 000932/2016, que encaminha resposta 
referente à Indicação n° 719/2016, de autoria do Vereador Eneias Zanelato 
Carvalho. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.094/2016, da 
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000935/2016, 
que encaminha resposta referente à Indicação n° 119/2016, de autoria do Vereador 
Glesson Borges. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.125/2016, da 
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000937/2016, 
que encaminha resposta referente às Indicações n° 237, 231, 232 e 254/2016, de 
autoria dos vereadores Glesson Borges e Aquiles Moreira da Silva. Leitura do 
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.127/2016, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000938/2016, que encaminha resposta 
referente às Indicações n° 216, 243 e 242/2016, de autoria dos vereadores Glesson 
Borges, Aquiles Moreira da Silva, Judite Ribeiro e José Ferreira. Leitura do 
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.103/2016, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000939/2016, que encaminha resposta 
referente ao Requerimento n° 023/2016, de autoria do vereador José Ferreira; 
Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.104/2016, da Superintendente 
de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000940/2016, que encaminha 
resposta referente às Indicações n° 224/2016, de autoria do vereador José Ferreira; 
Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.105/2016, da Superintendente 
de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000941/2016, que encaminha 
resposta referente às Indicações n° 273 e 269/2016, de autoria do vereador José 
Ferreira e Gildevaldo Estevão Bispo. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.106/2016, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000267, 276/2016, que encaminha resposta 
referente as Indicação n° 267, e 276/2016, de autoria do vereador Eneias Zanelato 
carvalho e Uarlan Fernandes; Proposições Sujeitas à Discussão e Votação: 
Indicação nº 353/2016 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva; 
RETIRADA pelo autor. Indicação nº 354/2016 de autoria do vereador Sr Aquiles 
Moreira da Silva que solicita: Disponibilizar um profissional de Educação Física para 
orientar os usuários da academia de ginástica ao ar livre situada no Loteamento 
Parque das Brisas, no Bairro Ayrton Senna. Indicação nº 355/2016 de autoria do 
vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que solicita: Que, por meio do SAAE, 
conceda desconto de 50% (cinqüenta por cento) na tarifa de água, durante o período 
de fornecimento de água imprópria para o consumo humano; Indicação nº 356/2016 
de autoria dos vereadores Srs. Eneias Zanelato Carvalho e Aquiles Moreira da Silva 
que solicitam: Que a Prefeitura priorize, em caráter emergencial, o abastecimento 
com água potável todas as Escolas, Creches e Unidades de Saúde do município. 
Indicações nº 357 e 358/2016 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão que 
solicita: Regularização fundiária do Bairro Bonsucesso; Extensão de rede de esgoto 
na Rua 12, no Bairro Bonsucesso I. Indicações nº 359 e 360/2016 de autoria do 
vereador Sr Glesson Borges que solicita: Abertura de rua interligando o Conjunto 
Habitacional Village à Rodovia BR 101; Construção de redutor de velocidade em 
frente à unidade de saúde do Bairro Morada do Ribeirão. Indicações nº 361 e 
362/2016 de autoria do vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira que solicita: Construção 
de Praça na Comunidade Santa Júlia, situada no Bairro Guriri, lado sul; Calçamento 
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da Rua Gentil Otaviano Fundão Santos, no Bairro Guriri, lado sul, 1ª e 2ª quadra. 
Indicações nº 363 e 364/2016 de autoria do vereador Sr José Ferreira que solicita: 
Limpeza das ladeiras de acesso ao Bairro Porto; Retorno ao município da Delegacia 
Especializada no Atendimento à Mulher. Indicações nº 365 e 366/2016 de autoria 
do vereador Sr Judite Ribeiro de Oliveira que solicita: Reparo do calçamento do 
Beco Santiago, situado na Rua Bolívia, no Bairro Vila Nova; Construção de muro de 
arrimo na Rua Bolívia, no bairro vila nova (nas imediações da residência do Sr. 
Roberto). Indicações nº 367 e 368/2016 de autoria do vereador Sr Uarlan 
Fernandes que solicita: Limpeza do Córrego do Chiado, situado na estrada de 
acesso ao Nativo de Barra Nova; Extensão de rede elétrica e colocação de 1 (um) 
poste com luminária no final da Rua da Paz, situada no Bairro Liberdade. 
Indicações nº 369 e 370/2016 de autoria do vereador Sr Valdemar Moraes que 
solicita: Pintura dos meios-fios nas ruas da Comunidade Santa Maria, Distrito de 
Itauninhas; Colocação de 06 (seis) postes com luminárias na Comunidade São 
Jorge. Indicações nº 371 e 372/2016 de autoria do vereador Sr Vilmar Gonçalves 
de Oliveira que solicita: Aquisição ou desapropriação de área de terra no Bairro 
Rodocon para construção de campo de futebol; Término do calçamento da Rua São 
Benedito, situada no Bairro Rodocon. Requerimento nº 043/2016 de autoria do 
vereador Sr Aquiles Moreira da Silva que solicita: Faça cumprir o que determina a 
Lei nº 1.160/2012 que „Dispõe sobre a presença obrigatória de profissional treinado 
em primeiros socorros nos eventos realizados no município de São Mateus – Estado 

do Espírito Santo, e dá outras providências‟. Requerimento nº 044/2016 de autoria 

do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho; RETIRADO pelo autor. Moção nº 
030/2016 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva que solicita: Voto de 
Congratulação ao Senhor JOAQUIM FELICÍSSIMO, pelos 8 anos de relevantes 
serviços prestados como Socorrista no município de São Mateus. Moção nº 
031/2016 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. Moção nº 032/2016 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão que 
solicita: Voto de Congratulação aos Pastores Francisco Mendes de Alencar, Josuel 
dos Santos, Izaias Marinho dos Santos e Edilson Santos de Araujo, em homenagem 

ao “Dia do Pastor”, ocorrido em 12 de junho. Ato contínuo o Sr Secretário fez a 

leitura dos Projetos a seguir: Em Turno Único o Projeto de Lei n° 014/2016, de 
autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a Reversão de Imóvel Doado Através da 
Lei 548/2016”. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 015/2016, de autoria do Poder 
Executivo, que “Autoriza o Pagamento e Parcelamento de Débitos Previdenciários e 
da outras providências”. DO GRANDE EXPEDIENTE: 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, fala que o que lhe trouxe novamente à Tribuna, é a falta de segurança, a 
qual já está cansado de falar e nada é feito, cita um novo assalto no coletivo da São 
Gabriel em pleno dia! Diz que não sabe o que está acontecendo no país que está 
uma vergonha, nada é resolvido, não tem verba para nada, só para quem quer 
roubar aí tem dinheiro. Comenta sobre as criticas aos vereadores, que as pessoas 
não entendem que vereador não pode fazer nada, quem faz é o prefeito, vereador só 
cobra, faz Leis e fiscaliza o executivo. Comenta sobre a Lei que é injusta, porque 
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quando era menor trabalhava, ajudava o seu pai e nem por isso morreu, pelo 
contrário virou um homem digno. Fala que infelizmente quem sofre são os pais com 
os seus filhos que quando delinqüentes, não tem apoio para se tornarem um 
cidadão, e sim para fazer o que quiser e não sofrer conseqüências. 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, faz critica as pessoas que 
quando não são favorecidas pela câmara, sai falando em Redes sociais que os 
vereadores não trabalham, não fazem nada. Comenta que foi convidado, 
representando o legislativo, para estar presente na visita de fiscalização dos poços 
com demais autoridades, e dos oito poços furados apenas seis estavam jogando 
água na Rede, desses seis apenas três estavam funcionando, então a juíza 
perguntou por que os outros poços não estavam funcionando, sendo que foi enviado 
um relatório contendo onze poços e só estavam perfurados oito, com apenas três 
funcionando. Comenta que os poços foram furados sem planejamento, um do lado 
do outro e profundidade semelhante, então não deu vazão suficiente para atender o 
município, os três que estão funcionando, basicamente produz apenas 30% do que 
precisaria para atender toda a população. Relata que estavam sendo furados mais 
cinco poços e o Diretor do SAAE falou em Rede nacional que dia trinta estaria 
funcionando. Acredita que esses poços não vão estar prontos e nem vai resolver a 
situação. Comenta que esses poços são elefantes brancos, porque não vai resolver 
a situação. Fala que em breve, e não gostaria de fazer isso, mas se nada for feito, 
como até agora nada for feito, vai propor abrir uma CPI nessa Casa de Leis, porque 
precisam tomar alguma atitude para dar respostas para o povo. 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, comenta que é só vereador 
que leva porrada mesmo, porque os deputados não votam salário de vereador não, 
eles votam o salário do judiciário que só faz mandar o projeto e pronto. Fala sobre a 
empresa RT, que o supervisor Sr Rodrigo anda falando que vereador só sabe pedir, 
mas ressalta que vereador tem que pedir mesmo, pedir limpeza das ruas, da cidade, 
que é a obrigação da empresa. Fala sobre a troca de capitação de água no jambeiro, 
que já era para ter sido trocada ha muito tempo desde a primeira vez que a água 
salgou. Fala que quer passar por essa Casa daqui ha dois anos para ver a situação 
que vão estar. Fala sobre o SAAE, que tem que fazer a concessão, se o prefeito não 
fizer agora o outro vai ter que fazer, porque a população reclama da pouca água que 
tem, imagina se ficarem sem, igual a muitos municípios que estão sem água e não 
tem nem solução, no país inteiro. 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, relata sobre a água, que temos vários representantes no governo, 
mas nada é feito por São Mateus. Fala que em pinheiros que é uma cidade menor 
que são Mateus, foi beneficiada pelo governo por causa da seca e já fizeram 
barragem para represar a água da chuva, mas aqui os representantes só aparecem 
em época de pedir votos, infelizmente. Agradece aos secretários pelo apoio nas 
obras. Comenta que o colega vereador falou sobre a insegurança do município e 
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lembra que a unidade de saúde do Bairro Aroeira foi arrombada levaram geladeira, 
computadores e quase todo material. Lembrando que para o Edital do concurso 
fizeram um levantamento para que o total de vagas de guardas municipais chegasse 
a dois para cada patrimônio do município, ou Ceim ou Unidade de saúde. E hoje 
existem 320 guardas municipais efetivos, mas apenas 120 trabalham na área, 
porque os outros exercem outra função. Ato contínuo o Sr vereador José Ferreira 
solicita aparte; cita outro acontecimento no Pronto Atendimento do município que 
também foi assaltado, onde levaram televisão e sabem que foi e não tomam 
providencias. Acha uma pouca vergonha. O senhor Aquiles concorda, mas não acha 
que é pouca vergonha, acha que é incompetência do gestor, porque é ele que tem 
que tomar providências sobre qualquer coisa que aconteça dentro da unidade 
abrindo processo administrativo de investigação. Ato contínuo o vereador Sr Uarlan 
solicita aparte; comenta que se houve um roubo dentro da unidade de saúde e o 
superior sabe do acontecido e não toma as devidas providências, ele está sendo 
cúmplice, ele é cúmplice porque existe um procedimento a ser tomado. O senhor 
Aquiles concorda com o colega que se o responsável pelo local não toma 
providência é cúmplice. E têm que ser cobrado providências. Agradece e se 
despede. Ato contínuo o vereador Sr Isaias solicita aparte, comenta que esses fatos 
ocorridos dentro de unidades de saúde que são patrimônio público, têm que ser 
fiscalizado, tem quer denunciado, então sugere que seja feito um requerimento 
solicitando o andamento das investigações sobre os fatos ocorridos. Em seguida o 
Presidente passou para a ORDEM DO DIA: E submeteu em Discussão e Votação: 
Indicações nºs 354, 355, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 
369, 370, 371 e 372/2016. Sendo sugerida e Aprovada votação em Bloco das 
mesmas. EM VOTAÇÃO: Aprovadas por unanimidade. Indicação nº 353/2016, 
RETIRADA pelo autor. EM DISCUSSÃO: Indicação nº 356/2016. EM VOTAÇÃO: 
Aprovada, com Voto contrário do vereador Sr Valdemar Moraes. EM DISCUSSÃO: 
Indicação nº 359/2016. EM VOTAÇÃO: Aprovada, com Voto contrário do vereador 
Sr Uarlan Fernandes e Abstenção do vereador Sr José Ferreira. EM DISCUSSÃO: 
Requerimento nº 043/2016. EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº 044/2016, RETIRADO pelo autor. EM DISCUSSÃO: Moção nº 
030/2016. EM VOTAÇÃO: Aprovada por unanimidade. EM DISCUSSÃO: Moção nº 
031/2016. EM VOTAÇÃO: Aprovada por unanimidade. EM DISCUSSÃO: Moção nº 
032/2016. EM VOTAÇÃO: Aprovada por unanimidade. EM DISCUSSÃO: Em Turno 
Único o Projeto de Lei n° 014/2016, de autoria do Poder Executivo. Sendo 
RETIRADO por duas Sessões. EM DISCUSSÃO: Em Turno Único o Projeto de Lei 
n° 015/2016, de autoria do Poder Executivo. EM VOTAÇÃO: Aprovado, com 
Abstenção do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho. Em seguida o vereador Sr 
Isaias Rosa de Oliveira sugestiona um Requerimento. Sendo, Deferido, incluído e 
Aprovado, o Requerimento nº 045/2016 de autoria de todos os Srs vereadores, 
Exceto o Sr Aquiles Moreira da Silva, solicitando: Que a Secretaria Municipal de 
Saúde encaminhe a esta Casa de Leis, o andamento das investigações referente ao 
furto ocorrido no dia 24 de Janeiro de 2016, no Pronto Atendimento Municipal. Não 
havendo mais nada a tratar, o Sr Presidente declarou encerrada a presente Sessão, 
e, para constar, eu................................................, Aquiles Moreira da Silva - 
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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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