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Ata nº 035/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 30 (trinta) dias do mês de 

Agosto 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 09 (nove) 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 (AUSENTE), 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: Leitura das ATAS n°s 030 e 31/2016. Sendo Aprovadas. 

PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 

1.558/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

001184/2016, que encaminha a essa Colenda Casa de Leis, para proceder á 

discussão e votação o Projeto de Lei: Leitura do Projeto de lei nº. 021/2016, que 

“Altera art. 1º, art. 3º, Inciso I, II e art. 6º da Lei Municipal nº 1.386/2014 que 

“Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a Doar Área de Terras a Agrale S/A, 

dá outras providências”; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 

1.481/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

001198/2016, que encaminha resposta da Indicação nº 289 /2016, de autoria do 

Vereador José Ferreira; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 

1.552/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

001199/2016, que encaminha resposta as Indicações nº 389, 404, 405, 387, e 374 

/2016, de autoria do Vereador Valdemar Moraes, Uarlan Fernandes e Aquiles 

Moreira da Silva; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1.604/2016, da 

Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001200/2016, 

que encaminha resposta da Indicação nº 317 /2016, de autoria do Vereador Eneias 

Zanelato Carvalho; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1.602/2016, 

da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

001201/2016, que encaminha resposta da Indicação nº 364/2016, de autoria do 

Vereador José Ferreira; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 

1.605/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

001202/2016, que encaminha resposta da Indicação nº 279/2016, de autoria do 

Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira; Leitura do expediente OF. 

PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1.592/2016, da Superintendente de Controle 
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Governamental, protocolizado sob o n° 001203/2016, que encaminha resposta da 

Indicação nº 371/2016, de autoria do Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira; Leitura 

do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1.582/2016, da Superintendente de 

Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001211/2016, que encaminha 

resposta da Indicação nº 395/2016, de autoria do Vereador Eneias Zanelato 

Carvalho; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1.583/2016, da 

Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001212/2016, 

que encaminha resposta da Indicação nº 271/2016, de autoria do Vereador Isaias 

Rosa de Oliveira; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1.584/2016, da 

Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001213/2016, 

que encaminha resposta da Indicação nº 408/2016, de autoria do Vereador Vilmar 

Gonçalves de Oliveira; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 

1.587/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

001215/2016, que encaminha resposta da Indicação nº 378/2016, de autoria do 

Vereador Gildevaldo Estevão Bispo; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ 

N° 1.586/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o 

n° 001216/2016, que encaminha resposta da Indicação nº 360/2016, de autoria do 

Vereador Glesson Borges; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 

1.589/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

001217/2016, que encaminha resposta da Indicação nº 375/2016, de autoria do 

Vereador Eneias Zanelato Carvalho; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ 

N° 1.549/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o 

n° 001229/2016, que encaminha resposta das Indicações nº 362, 366 e 365/2016, 

de autoria dos Vereadores Isaias Rosa de Oliveira; Uarlan Fernandes e Judite 

Ribeiro de Oliveira; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1.548/2016, 

da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

001228/2016, que encaminha resposta das Indicações nº 373, 398, 399 e 380/2016, 

de autoria dos Vereadores Aquiles Moreira, Gildevaldo Estevão Bispo e Glesson 

Borges; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1.522/2016, da 

Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001226/2016, 

que encaminha resposta das Indicações nº 402, 403, 377, 385 e 386/2016, de 

autoria dos Vereadores José Ferreira, Gildevaldo Estevão Bispo, e Srª Judite Ribeiro 

de Oliveira; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1.523/2016, da 

Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001225/2016, 

que encaminha resposta da Indicação nº 371/2016, de autoria do Vereador Vilmar 

Gonçalves de Oliveira; Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 

1.551/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

001224/2016, que encaminha resposta das Indicações nº 359, 372, 370, 369, e 

392/2016, de autoria dos Vereadores Glesson Borges, Vilmar Gonçalves de Oliveira, 

Valdemar Moraes e Aquiles Moreira da Silva; Leitura do expediente OF. 
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PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1.550/2016, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001224/2016, que encaminha resposta das 

Indicações nº 363, 358, 358, 368 e 367/2016, de autoria dos Vereadores José 

Ferreira, Gildevaldo Estevão e Uarlan Fernandes. Leitura do expediente OF. 

PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1.591/2016, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001221/2016, que encaminha resposta da 

Indicação nº 388/2016, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes; Leitura do 

expediente Ofício 00683/2016-7, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo, protocolizado sob o n° 001231/2016, que encaminha Parecer Prévio TC-

44/2016, Processo TC-8079/2014 (Apensos: TC-3813/2011, TC-7066/2011, TC-

1327/2012, TC-2245/2012). Proposições Sujeitas à Discussão e Votação: 

Indicações nº 474 e 475/2016 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, 

que solicita: Regularização fundiária do Bairro Jardim Eldorado; Manilhamento do 

valão situado na Avenida Maria Calixto Conceição (trecho compreendido entre os 

Bairros Bonsucesso e Morada do Lago). Indicação nº 476/2016 de autoria dos 

vereadores Srs Gildevaldo Estevão, Uarlan Fernandes, e Isaias Rosa de Oliveira, 

que solicitam: Ampliação e reforma do prédio da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental „Laurindo Samaritano‟, situada no Bairro Litorâneo; Indicação nº 

477/2016 de autoria dos vereadores Srs Gildevaldo Estevão e Uarlan Fernandes, 

que solicitam: Instalação de Posto Policial no Bairro Litorâneo; Indicação nº 478 e 

479/2016 de autoria do vereador Sr Glesson Borges que solicita: Criação de linha de 

ônibus, com horário fixo, que perfaça o itinerário do Centro da cidade ao Balneário 

de Guriri, via Loteamento Buritis e Bairro Pedra D‟água, e vice-versa; Construção de 

quadra poliesportiva na Comunidade Divino Espírito Santo. Indicação nº 480 e 

481/2016 de autoria do vereador Sr José Ferreira, que solicita: Que, em parceria 

com o Governo do Estado do Espírito Santo, viabilize a construção de prédio para 

instalação do Departamento de Polícia Judiciária no município de São Mateus; 

Término da substituição das lâmpadas danificadas dos postes de iluminação pública, 

no Assentamento Córrego da Areia. Indicação nº 482/2016 de autoria dos 

vereadores Sra. Judite Ribeiro de Oliveira e Isaias Rosa de Oliveira, que solicitam: 

Perfuração de poço artesiano na Unidade de Pronto Atendimento, situada no Bairro 

Sernamby. Indicação nº 483/2016 de autoria do vereador Sr Vilmar Gonçalves de 

Oliveira, que solicita: Reparo do calçamento das ruas do bairro SEAC. Em Turno 

Único o Projeto de Lei nº. 017/2016, do Poder Executivo, que “Autoriza a 

contratação de Guarda-Vidas por tempo determinado e dá outras providências”. DO 

GRANDE EXPEDIENTE: 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, agradece ao 

Secretário de Obras e outras que até a presente data têm favorecido sua região. 

Comenta sobre uma postagem na Rede Social citando um Projeto idêntico ao seu, o 
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qual foi aprovado em 2013, mas não lembra desce novo Projeto de autoria de outro 

vereador ter passado pelas comissões nem ter sido aprovado. O Sr Presidente 

comenta que existem vários Projetos em andamento. O Sr Aquiles fala que as 

pessoas lhe pararam para perguntar que Projeto era esse, e se o seu já estava 

aprovado. Porque o Projeto do primeiro emprego quem fez foi ele e foi aprovado em 

2013, e postaram que era um projeto do colega Gildevaldo, comenta que participa 

das comissões e não lembra de ter visto outro projeto como esse, assim como 

outros que foram postados sem serem aprovados. Aproveita e fala sobre a pagina 

oficial da Câmara que acha que deveria ser melhor usada, para mostrar os trabalhos 

dessa Casa. O Sr Presidente explica que essa é uma situação particular foi uma 

postagem pessoal, sem seu consentimento e sem nenhum vinculo com essa Casa. 

Diz que ficou chateado porque quem publicou é uma pessoa que sabe sobre o 

projeto e quando foi aprovado e de autoria dele e a Sra. Judite. A seguir o 

Presidente solicita ao Vice-Presidente que tome seu assento para que possa fazer 

Uso da Tribuna, logo após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados 

de honra e demais presentes, fala ao colega vereador Aquiles que se fizeram 

postagem, não foi com sua autorização. Comenta que quando chega nessa época 

de política começa as criticas, mas faz parte. Fala sobre o projeto do passe livre e 

pergunta se o colega quer que ele seja derrubado porque sabe que ele não vai 

passar. Ato contínuo o vereador Aquiles Moreira da Silva solicita aparte, fala que o 

projeto precisa dos outros votos para passar ou não e para isso tem que ser 

colocado em pauta para ir à votação. O vereador Sr Gildevaldo fala que o colega 

quer colocar o projeto para votação porque sabe que não vai passar e depois vai 

postar nas redes sociais que os vereadores não aprovaram, mas só vai colocar 

depois das eleições. 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, comenta que em época de 

campanha não é o momento de acusações nem de xingamentos, acha que todos 

têm que mostrar o seu trabalho e lutar pelo povo. Comenta que existe uma 

campanha para não reeleger vereador, mas sabe que se o vereador trabalhou, ele 

vai ser reconhecido. Diz que entra em qualquer bairro pedindo voto, apesar de não é 

qualquer um que tem coragem para isso, e também não empata ninguém entrar no 

seu. Fala que na câmara não é lugar de brigas e discussões, é lugar de projetos 

indicações e trabalho em prol do povo. 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 que em todo parlamento existe discussão, mas acha 

que todos têm que mostrar trabalho e independente da autoria dos projetos o voto é 

de todos, só é aprovado com o voto de todos. Fala que não liga para as redes 

sociais nem procura saber, porque não lhe interessa o que postam, afirma que é 
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vereador do município e não promete nada a ninguém, ajuda do jeito que pode 

porque vereador não faz nada quem faz é o prefeito. Comenta que asfaltou sete ruas 

da Morada do Ribeirão e só teve 37 votos lá, mas não condena ninguém porque é 

dever do vereador trabalhar para o município. 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 sobre o colega vereador Glesson 

Borges que foi no Bairro Nova Era essa semana pedir voto e é um direito de todos ir 

em qualquer lugar e pedir voto, mas não pode falar o nome de outro vereador e dizer 

que não fez nada, porque fez sim  afirma que foi ele quem colocou linha de ônibus, 

trouxe água e iluminação, mostra mais de oitenta indicações que fez para o bairro 

nova era, mas infelizmente quem faz é o prefeito não é o vereador. Comenta que 

assim como o colega José Ferreira falou também fez varias indicações de 

calçamento que foi feito na morada do ribeirão, mas nunca foi lá dizer que o colega 

vereador Glesson não fez. Fala que o colega deu tanto azar que na casa que ele 

falou a filha dele estava e ouviu, mas não vai discutir mais sobre isso porque não é 

candidato e tem certeza que a sua parte fez, fala que sem querer desprezar os 

colegas que também trabalharam, em relação a parte social não teve nenhum que 

fez mais que ele e não é só nesse mandato não, é entre todos, construiu casa, doou 

lote, doou motos e foi com seu dinheiro, seu salário. Comenta que todo dia aparece 

alguém falando que ele não poderia ter feito isso tinha que ser candidato novamente 

e sabe que é pelo seu serviço prestado. Ato contínuo o vereador José Ferreira 

solicita aparte, fala que realmente no social o colega tem o seu respeito, e já o 

defendeu em algumas situações porque sabe e reconhece o seu trabalho. O 

Vereador Sr Vilmar comenta que esse trabalho não é só porque é vereador não, fala 

que faz ações sociais desde que começou a melhorar sua situação porque deve a 

esse município, nunca escondeu de ninguém que quando chegou aqui só tinha uma 

mulher e quatro filhos e começou vendendo picolé, tudo que tem conquistou 

trabalhando. Ato contínuo o vereador Sr Uarlan solicita aparte, comenta que a 

melhor resposta é agora nas eleições, porque essa é a famosa política suja 

infelizmente, político querendo tirar proveito do político que trabalhou, falando que 

não fez isso ou aquilo, acha que tem que existir respeito, sente muito e maldito é o 

vereador que fala mal do outro, já se vê que é um mau político por ai. O vereador Sr 

Vilmar fala que está saindo, mas se alguém falar que ele prometeu e não cumpriu 

pode procurá-lo que se ele esqueceu, ele assume. Comenta sobre a casa de uma 

senhora que teve que derrubar para passar a rede de esgoto que até agora não 

passou, mas prometeu que iria construir outra, e agora ela foi cobrá-lo porque 

disseram a ela que ele não iria ser mais vereador e não iria mais construir outra 

casa, e respondeu a ela que não seria mais vereador mas continuaria homem pra 

cumprir com sua palavra, nunca deixou de pagar o seu aluguel e vai construir sua 
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casa depois da política, é comerciante e não depende de política para honrar seus 

compromissos. Fala que todas as pessoas que podem fazer uma ação social, que 

faça porque ninguém leva nada quando morrer. Diz que mesmo depois que sair da 

política está disponível para ajudar a quem precisar e bater a sua porta. Agradece e 

se despede. Ato contínuo o Sr secretario solicita ao Sr Presidente Gildevaldo 

Estevão Bispo, que os Sr Vereadores infra firmados no uso de suas atribuições 

legais, substanciados no que perpetua o Artigo 158° inciso IV Artigo 160 do 

regimento interno dessa Casa de Leis Legislativa, requerem que seja incluído na 

Ordem do dia, de imediato, o seguinte projeto afim que o mesmo seja votado: 

Projeto de Lei n°. 021/2016, do Poder Executivo, que Altera o Art. 1º, Art. 3º, 

Incisos I, II e Art. 6º da Lei Municipal n°.1386/2014 que “Autoriza o Chefe do Poder 

Executivo Municipal a doar área de terras a AGRALE S/A e dá outras Providências”. 

Sendo deferido. A seguir, o Sr Presidente suspendeu a sessão por tempo 

indeterminado para que as Comissões emitissem parecer ao respectivo projeto. A 

seguir o Sr Presidente reiniciou a sessão e determinou a verificação do Quorum 

Legal, sendo verificada a presença de todos os Srs Vereadores. ORDEM DO DIA: 

Ato contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação as Indicações nºs 

474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481 e 483/2016. Sendo sugerida e aprovada 

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

Indicação nº 482/2016: RETIRADA pelo autor Isaias Rosa de Oliveira. Ato contínuo 

o Sr Presidente coloca EM DISCUSSÃO: Em Turno Único o Projeto de Lei nº. 

017/2016, do Poder Executivo, que “Autoriza a contratação de Guarda-Vidas por 

tempo determinado e dá outras providências”. EM VOTAÇÃO: Aprovado por 

unanimidade dos presentes. EM DISCUSSÃO: Em Turno Único o Projeto de Lei n°. 

021/2016, do Poder Executivo, que Altera o Art. 1º, Art. 3º, Incisos I, II e Art. 6º da 

Lei Municipal n°.1386/2014 que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a 

doar área de terras a AGRALE S/A e dá outras Providências”. Sendo solicitado vista 

do Projeto pelo Relator para que na próxima sessão seja colocado em votação. 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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