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Ata n° 028/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 09 (nove) dias do mês de
Junho de 2015 (dois mil e quinze), 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,
Gildevaldo Estevão, Glesson Borges, Isaias Rosa de Oliveira, José Ferreira, Judite
Ribeiro de Oliveira, Uarlan Fernandes (ausente), 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 de n°s 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17
e
18/2015.
PODER
EXECUTIVO:
Leitura
do
expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 578/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000843/2015, que encaminha a esta
Colenda Casa de Leis o Projeto de Lei n° 025/2015 que “Dispõe sobre autorização
para contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público e dá outras providências” e Projeto de
Lei n° 026/2015 que “Prorroga Lei Municipal n° 1.251/2013”. Leitura do Projeto de
Lei n° 025/2015 que “Dispõe sobre autorização para contratação de pessoal por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público e dá outras providências”. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 593/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000852/2015, que encaminhe a esta
Colenda Casa, após publicação das Erratas, as Leis n°s 1.425/2015 que “Autoriza
o Chefe do Poder Executivo Municipal celebrar Termo de Permissão de Uso de
Bem Imóvel Público com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, e dá
outras providências”, 1.426/2015 que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo
Municipal a doar área de terras ao Governo do Estado do Espírito Santo, com
interveniência da Secretaria de Estado da Educação e dá outras providências” e
1.427/2015 que “Dispõe sobre a criação da gratificação do PMAQ AB para
servidores que trabalham na Estratégia da Saúde da Família – ESF e dá outras
providências”. Leitura da Lei n° 1.425/2015 que “Autoriza o Chefe do Poder
Executivo Municipal celebrar Termo de Permissão de Uso de Bem Imóvel Público
com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, e dá outras providências”.
Leitura da Lei n° 1.426/2015 que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a
doar área de terras ao Governo do Estado do Espírito Santo, com interveniência da
Secretaria de Estado da Educação e dá outras providências”. Leitura da Lei n°
1.427/2015 que “Dispõe sobre a criação da gratificação do PMAQ AB para
servidores que trabalham na Estratégia da Saúde da Família – ESF e dá outras
providências”. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 589/2015, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000898/2015,
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que encaminha a esta Colenda Casa a Lei Complementar n° 100/2015 que “Altera
a Tabela II da Lei 343 datada de 16/12/1994”. Leitura da Lei Complementar n°
100/2015 que “Altera a Tabela II da Lei 343 datada de 16/12/1994”. Leitura do
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 634/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000909/2015, que encaminha a esta
Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação n° 213/2015, de autoria do Vereador
Valdemar Moraes, em que requer construção de Centro de Vivência para a 3ª
Idade na Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas, sendo informado que de
acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, no momento esta
Municipalidade não possui disponibilidade orçamentária para atendimento a
referida Indicação. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 636/2015, da
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000910/2015,
que encaminha a esta Colenda Casa as Leis, resposta a Indicação n° 043/2015, de
autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva, em que requer construção de um
CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) na Escola abandonada, na
Rua Osvaldo Cruz, localizada no bairro Aroeira, sendo informado que de acordo
com a Secretaria Municipal de Assistência Social, no momento esta Municipalidade
não possui disponibilidade orçamentária para atendimento a referida Indicação.
Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 638/2015, da Superintendente de
Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000912/2015, que encaminha a
esta Colenda Casa as Leis, resposta a Indicação n° 489/2014, de autoria do
Vereador Uarlan Fernandes, em que requer aquisição de brinquedos pedagógicos
para os CEIM‟s do município, sendo informado que de acordo com a Secretaria
Municipal de Educação, encaminham em anexo Relatório acerca da aquisição,
bem como distribuição dos brinquedos aos CEIM‟s. Leitura do expediente
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 644/2015, da Superintendente de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 000917/2015, que encaminha a esta
Colenda Casa de Leis o Projeto de Lei n° 028/2015, que “Autoriza Abertura de
Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências”. Leitura do Projeto de Lei
n° 028/2015, que “Autoriza Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras
providências”. PODER LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Lei n° 037/2015, do
Poder Legislativo, que “Dá a atual Rua conhecida como Felicíssimo Vicente dos
Santos no bairro Aviação, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a
denominação de Rua Felicíssimo Vicente dos Santos”, de autoria dos Vereadores
Isaias Rosa de Oliveira e Eneias Zanelato Carvalho. Leitura do Projeto de Lei n°
038/2015, do Poder Legislativo, que “Dá a atual Rua conhecida como „A‟ no bairro
Aviação, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação de
Rua Alvorada”, de autoria dos Vereadores Isaias Rosa de Oliveira e Eneias
Zanelato Carvalho. DIVERSOS: Leitura do expediente protocolado sob o n°.
000902/2015, da Secretaria do Estado da Saúde, cientificando a Câmara Municipal
que celebrou convênio de contratualização com a Casa Nossa Senhora Aparecida
– Hospital e Maternidade São Mateus, a luz das normativas em vigor do Programa
Nacional de Reestruturação e Fortalecimento dos Hospitais Filantrópicos e da
Portaria Estadual N° 96-R, de 15 de julho de 2009. Leitura das seguintes
proposições sujeitas à discussão e votação: Indicação nº 346 e 347/2015 de
autoria do Sr vereador Aquiles Moreira da Silva que solicita: Sinalização com
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pintura de faixas de pedestre na Rodovia Othovarino Duarte Santos, no Bairro
Pedra D‟água (nas imediações do Supermercado do Zezé); Substituição de poste
de madeira por outro de concreto, na Avenida Gileno Santos, no Bairro
Bonsucesso II (na altura da Rua 14). Indicação n° 348 e 349/2015 de autoria do Sr
vereador Eneias Zanelato que solicita: Viabilizar, junto ao SAAE, a colocação de
grade no bueiro situado na Avenida Dom Jose Dalvit, no Bairro Santo Antonio (nas
proximidades do SENAI); Reserva de vagas com sinalização, destinadas ao
transporte escolar, em frente às escolas do município. Indicação n° 350/2015 de
autoria do Sr vereador Gildevaldo Estevão que solicita: Calçamento da Avenida
Barão do Timbuí, situada no Bairro Nova São Mateus. Indicação n° 351/2015 de
autoria dos Sr vereadores Gildevaldo Estevão e Judite Ribeiro de Oliveira que
solicitam: Patrolamento das ruas do Bairro Vitória. Indicação n° 352 e 353/2015 de
autoria do Sr vereador Glesson Borges que solicita: Calçamento da Rua Pará,
situada no Loteamento Caiçaras; Calçamento da Rua Euclides Ferreira do
Nascimento, situada no Bairro Cacique II. Indicação n° 354 e 355/2015 de autoria
do Sr vereador Isaias Rosa de Oliveira que solicita: Elaboração de projeto para
construção de galerias pluviais no Bairro Guriri; Implantação do programa “Escola
Tempo Integral” nos bairros onde ainda não foi implantado e na zona rural do
município de São Mateus. Indicação n° 356 e 357/2015 de autoria do Sr vereador
José Ferreira que solicita: Reforma e remodelagem da praça situada na
Comunidade Nova Lima, Distrito de Itauninhas; Indicação n° 358/2015 de autoria
da Sr vereadora Judite Ribeiro de Oliveira que solicita: Calçamento da Rua Rui
Barbosa, situada no Bairro Colina. Indicação n° 359 e 360/2015 de autoria do Sr
vereador Uarlan Fernandes foram prejudicadas pela ausência do autor. Indicação
n° 361 e 362/2015 de autoria do Sr vereador Valdemar Moraes que solicita:
Disponibilizar odontologista para atender na Unidade de Saúde da Comunidade
Santa Maria; Reconstrução do aterro localizado na estrada situada na Comunidade
São Domingos (nas proximidades da propriedade do Senhor Jucemar
Francischetto). Indicação n° 363 e 364/2015 de autoria do Sr vereador Vilmar
Gonçalves de Oliveira que solicita: Reparo da pavimentação asfáltica das Ruas do
Bairro SEAC; Realização de ronda policial na Agência Municipal de Agendamento
– Ama e Pronto-Atendimento, especialmente no período noturno. Requerimento nº
039/2015 de autoria do Sr vereador Eneias Zanelato que solicita: Construção de
usina de destinação final de resíduos sólidos em São Mateus, de acordo com os
recursos disponíveis na Lei n° 1.428/2015 – que “Estima a receita e fixa a despesa
do município de São Mateus para o exercício financeiro de 2015”. Moção nº
013/2015 de autoria do Sr vereador Gildevaldo Estevão que solicita: voto de
congratulação à senhora Elizete Santos de Oliveira, pelos relevantes serviços
prestados com a geração de emprego e renda no município de São Mateus. Ato
contínuo o Sr Vereador Glesson Borges solicita ao Sr Presidente que seja incluído
na Ordem do dia um requerimento, que a secretaria de administração fornecesse
uma relação nominal de todos os servidores comissionados, DTs, celetistas da
prefeitura de São Mateus, contendo ainda cargo ou função e lotação em qual
secretaria trabalha cada servidor. Sendo deferido pelo Sr Presidente.
Requerimento n°040/2015 de autoria do vereador Sr Glesson Borges que solicita:
forneça relação nominal de todos os servidores comissionados, DTs e celetistas da
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Prefeitura Municipal de São Mateus, contendo ainda cargo ou função e lotação em
formato digital. DO GRANDE EXPEDIENTE: A seguir o Presidente Sr Gildevaldo
Estevão concedeu a palavra ao vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira que após
congratular-se com todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e
demais presentes, diz fazer uso da tribuna só para elogiar o Sr prefeito Amadeu
Boroto e sua equipe de trabalho, o Diretor do SAAE, porque teve a resposta da Dra
Sara, sobre o projeto de esgoto que ligam o Presídio, Bairros Nova era e SEAC,
que ficou pronto e em breve vai ser executada a obra, acredita que antes do final
do ano. Então vem só agradecer porque desde que chegou a essa casa fala e
briga por isso porque foi promessa de campanha do Sr prefeito. Relata que ainda
nem começou a obra, mas já agradece pelo projeto que já está pronto, então acha
que o difícil já foi feito. 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:
Em Turno Único Projeto de Lei n° 025/2015 de autoria do Poder Executivo que
“Dispõe sobre autorização para contratação de pessoal por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e dá
outras providências”. Sendo deferido pelo Sr Presidente. Em seguida, 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 à verificação do Quorum Legal, sendo verificada a presença
de todos os Srs Vereadores, menos o Sr vereador Uarlan Fernandes (ausente)
Ordem do Dia: Ato contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação as
Indicações nºs 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358,
361, 362, 363, 364/2015, Sendo as mesmas aprovadas por unanimidade dos
presentes. Sendo prejudicadas as indicações 359 e 360/2015 por ausência do
autor. Em discussão e votação o Requerimento n° 039/2015. Sendo aprovada por
unanimidade. Em discussão e votação o Requerimento n° 040/2015. Sendo,
Rejeitado com voto contrário dos Srs vereadores: Ailton Cafeu, Aquiles Moreira da
Silva, Isaias Rosa de Oliveira, José Ferreira, Judite Ribeiro de Oliveira, Valdemar
Moraes e Vilmar Gonçalves de Oliveira. Em discussão e votação a Moção nº
013/2015 de autoria do Sr vereador Gildevaldo Estevão que solicita: voto de
congratulação à senhora Elizete Santos de Oliveira, pelos relevantes serviços
prestados com a geração de emprego e renda no município de São Mateus. Sendo
aprovada por unanimidade. Em discussão e votação em Turno único Projeto de
Lei n° 025/2015 de autoria do Poder Executivo que “Dispõe sobre autorização para
contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público e dá outras providências”. Sendo
aprovado por unanimidade. 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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