
Ata n° 014/2015– Sessão Extraordinária, realizada aos 14 (quatorze) dias do mês de 
Abril de 2015 (dois mil e quinze), ás 20:28:(vinte horas e vinte e oito minutos). Reuni-
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 Eneias Zanelato Carvalho para que efetuasse a leitura de um trecho da 
Bíblia Sagrada. A seguir determinou ao Sr Secretário que efetuasse a chamada dos 
Srs. Vereadores, para verificação do Quorum legal, responderam presente 11 (onze) 
Srs. Vereadores. Em seguida passou para ORDEM DO DIA: Em discussão e votação 
a Redação final do Projeto de Lei 018/2015, que “Dispõe sobre a gratificação de 
produtividade para os procuradores municipais de carreira da procuradoria do 
município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, e dá outras providências, sendo 
aprovado com voto contrário dos Srs Vereadores Eneias Zanelato Carvalho que se 
justificou, esclarecendo para que não fique mal entendido que não é uma questão 
pessoal, é por uma questão de princípios, porque esse projeto cria uma gratificação 
de produtividade de R$ 5.000 para os Procuradores elevando um salário de R$ 3.700 
do concurso público para R$8.700 inicialmente, então foi feito uma emenda com o 
valor de R$3.000 que elevará o salário para R$6.700. Acha que quando é colocada 
uma política de salário diferenciado para determinada categoria, prejudica todo 
servidor, porque todos os servidores precisam ser valorizados em sua função. Fala 
que é um projeto polêmico, que estamos em um momento difícil de superação, o 
próprio Prefeito fez um projeto de Lei de recuperação fiscal pra ver se consegue 
aumentar a arrecadação, então é um momento de conter e não de criar mais 
despesas; juntamente como o Vereador Sr Uarlan Fernandes. 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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