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Ata nº 003/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 10 (dez) dias do mês de 
fevereiro 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 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: PODER EXECUTIVO: Leitura do Expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG Nº. 1.352/2014, da Superintendência de Controle 
Governamental, protocolado sob nº. 00101/2015, que encaminha resposta a 
Indicação nº. 595/2014, de autoria do Vereador José Ferreira, que requer Aquisição 
de Área de Terra, no Distrito de Nestor Gomes, para Construção de Campo de 
Futebol, informando que de acordo com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e 
Juventude, já existe a referida área e, aproveitando a oportunidade, solicita-se que 
sejam acrescentados recursos nos orçamentos para realização do mesmo. Leitura 
do Expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG Nº. 1.353/2014, da Superintendência de 
Controle Governamental, protocolado sob nº. 00102/2015, que encaminha resposta 
a Indicação nº. 647/2014, de autoria dos Vereadores Glesson Borges e Valdemar 
Moraes, que requer Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, no Distrito de 
Itauninhas, informando que de acordo com a Secretaria Municipal de Esporte, 
Lazer e Juventude, a mesma estará analisando a possibilidade de atendimento 
referida solicitação. Leitura do Expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG Nº. 1.351/2014, 
da Superintendência de Controle Governamental, protocolado sob nº. 00103/2015, 
que encaminha resposta a Indicação nº. 550/2014, de autoria do Vereador Uarlan 
Fernandes, que requer Instalação de poste com refletores no campo de futebol, 
situado no Bairro Pedra D‟água, informando que de acordo com a Secretaria 
Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, que no momento a secretaria não poderá 
atender a solicitação, pois não dispõe de recursos. Leitura do Expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG Nº. 1.346/2014, da Superintendência de Controle 
Governamental, protocolado sob nº. 00104/2015, que encaminha resposta a 
Indicação nº. 472/2014, de autoria da Vereadora Judite Ribeiro de Oliveira, que 
requer Construção de Arquibancada e Instalação do Alambrado no Campo de 
Futebol, situado no Bairro Vila Verde, informando que de acordo com a Secretaria 
Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, que o referido campo de futebol já possui 
alambrado e, que será analisada a possibilidade de atender quanto á solicitação da 
arquibancada. Leitura do Expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG Nº. 1.347/2014, da 
Superintendência de Controle Governamental, protocolado sob nº. 00105/2015, 
que encaminha resposta a Indicação nº. 543/2014, de autoria do Vereador Vilmar 
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Gonçalves de Oliveira, que requer Construção de Campo de Futebol no Bairro 
Rodocon, informando que de acordo com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer 
e Juventude, a mesma estará analisando a possibilidade para atender a referida 
solicitação. Leitura do Expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG Nº. 1.348/2014, da 
Superintendência de Controle Governamental, protocolado sob nº. 00106/2015, 
que encaminha resposta a Indicação nº. 523/2014, de autoria do Vereador José 
Ferreira, que requer Reforma do campo de Futebol Society, na Comunidade Nova 
Lima, Distrito de Itauninhas, informando que de acordo com a Secretaria Municipal 
de Esporte, Lazer e Juventude, e desconhecida a existência do referido campo de 
futebol nessa região. Leitura do Expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG Nº. 
1.349/2014, da Superintendência de Controle Governamental, protocolado sob nº. 
00107/2015, que encaminha resposta a Indicação nº. 510/2014, de autoria do 
Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira, que requer Realização do campeonato 
Evangélico de Futsal de 2014, informando que de acordo com a Secretaria 
Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, o referido campeonato já existe há anos 
e que no ano corrente o campeonato já se encontra em fase final. Leitura do 
Expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG Nº. 1.350/2014, da Superintendência de 
Controle Governamental, protocolado sob nº. 00108/2015, que encaminha resposta 
a Indicação nº. 488/2014, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes, que requer 
Construção de Campo de Futebol no Bairro Liberdade, informando que de acordo 
com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, o referido Bairro não 
possui área pública para atendimento a essa solicitação. Leitura do Expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 131/2015, da Superintendência de Controle 
Governamental, protocolado sob o n° 000162/2015, que encaminha Projeto de Lei 
n° 006/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza Abertura de Crédito 
Adicional Suplementar e dá outras providências”. Leitura do Projeto de Lei n° 
006/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza Abertura de Crédito 
Adicional Suplementar e dá outras providências”. Leitura do Expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 133/2015, da Superintendência de Controle 
Governamental, protocolado sob o n° 000164/2015, que encaminha o Projeto de 
Lei n° 008/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza Abertura de Crédito 
Adicional Suplementar e dá outras providências”. Leitura do Projeto de Lei n° 
008/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza Abertura de Crédito 
Adicional Suplementar e dá outras providências”. Leitura do Expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 136/2015, da Superintendência de Controle 
Governamental, protocolado sob o n° 000165/2015, que encaminha Projeto de Lei 
Complementar n° 001/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei 
Complementar n° 089, datada de 22 de outubro de 2014, e dá outras providências”. 
Leitura do Projeto de Lei Complementar n° 001/2015, de autoria do Poder 
Executivo, que “Altera a Lei Complementar n° 089, datada de 22 de outubro de 
2014, e dá outras providências”. PODER LEGISLATIVO: Indicações nºs 018 e 
019/2015 de autoria do Vereador Sr Ailton Caffeu, que solicita: Construção de 
Unidade de Saúde na Comunidade Santa Terezinha – Km 29; Construção de 
quadra poliesportiva na Comunidade Nova Aymorés – Km 35, Distrito de Nestor 
Gomes. Indicações nºs  020 e 021/2015 de autoria do Vereador Sr Aquiles Moreira 
da Silva, que solicita: Instalação de semáforo na lateral da Rodovia BR 101, no 
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trevo situado ao lado do Posto Mar Negro; Reforma e ampliação da Unidade de 
Saúde, situada no Bairro Bonsucesso II. Indicações nºs 022 e 023/2015 de autoria 
do Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: Retornar o atendimento na 
Unidade de Saúde do Bairro Sernamby. Nivelamento do asfalto nos bueiros e 
tampas de poços de visitas (PVs). Indicações nºs 024 e 025/2015 de autoria do 
Vereador Sr Gildevaldo Estevão, que solicita: Reparo no calçamento da Rua Arthur 
Bastos Santos, situada no Bairro Santo Antônio (Rua da Farmácia 2 Amigos); 
Término do calçamento da Rua São José, situada no Bairro São Pedro. Indicações 
nºs 026 e 027/2015 de autoria do Vereador Sr Glesson Borges, que solicita: 
Disponibilização de área de terra no Bairro Residencial Park Washington para 
construção de Centro de Educação Infantil Municipal; Pavimentação asfáltica da 
Rodovia Miguel Curry Carneiro (trecho compreendido entre as instalações da 
Polícia Federal e a ponte sobre o Córrego Bamburral). Indicações nºs 028 e 
029/2015 de autoria do Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira, que solicita: 
Calçamento da Rua São Gabriel da Palha, situada no Bairro Guriri, lado sul (1ª 
quadra); Calçamento da Rua Nova Venécia, situada no Bairro Guriri, lado sul (1ª 
quadra). Indicações nºs 030 e 031/2015 de autoria do Vereador Sr José Ferreira, 
que solicita: Calçamento da área situada nas imediações da Comunidade São João 
Batista, no Assentamento Córrego da Palmeira, situado no Distrito de Nestor 
Gomes – Km 41; Aquisição de área de terra no Distrito de Nestor Gomes, para 
construção de campo de futebol. Indicações nºs 032 e 033/2015 de autoria da 
Vereadora Srª Judite Ribeiro Oliveira, que solicita: Reforma da capela situada 
dentro do cemitério, no centro da cidade; Reforma do CEIM “Paulo Freire”, situado 
no Bairro Vila Verde. Indicações nºs 034 e 035/2015 de autoria do Vereador Sr 
Uarlan Fernandes, que solicita: Limpeza e patrolamento das ruas do Bairro 
Liberdade; Poda do gramado e limpeza ao redor do campo de futebol do Bairro 
Areinha. Indicações nºs 036 e 037/2015 de autoria do Vereador Sr Valdemar 
Moraes, que solicita: Construção de salão na Comunidade Santa Maria, Distrito de 
Itauninhas, para o grupo da 3ª idade; Patrolamento das estradas vicinais da região 
de Santa Maria. Indicações nºs 038 e 039/2015 de autoria do Vereador Sr Vilmar 
Gonçalves de Oliveira, que solicita: Calçamento da Rua Lajes, situada no Bairro 
Nova Era; Construção de rede de esgoto no Bairro Nova Era. Requerimento nº 

004/2015 de autoria do Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita ao 
Presidente desta Casa de Leis: Que o SAAE – Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto forneça uma relação contendo o nome dos consumidores – pessoas 
jurídicas, bem como informe o consumo correspondente, referente ao ano de 2014. 
Requerimento nº 005/2015 de autoria do Vereador Sr Glesson Borges, que solicita 
ao Presidente desta Casa de Leis: Construção de abrigo no ponto de ônibus 
situado na Rodovia Othovarino Duarte Santos, no Bairro Guriri (em frente ao 
Supermercado Santo Antônio), de acordo com o que determina o artigo 3° da Lei n° 
656/99 de 02/07/99. Requerimento nº 006/2015 de autoria do Vereador Sr Uarlan 
Fernandes, que solicita ao Presidente desta Casa de Leis: Forneça prestação de 
contas detalhada referente aos serviços de transporte escolar no município, 
contendo toda documentação dos veículos e dos motoristas, relativo ao período de 
janeiro de 2009 a dezembro de 2011. Ato contínuo o Sr Secretário fez a leitura dos 
Projetos a seguir: Em Turno Único o Projeto de Lei nº. 001/2015, de autoria do 
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Poder Executivo, que “Prorroga Lei Municipal n° 1.324/2013”. Em Turno Único o 
Projeto de Lei nº 064/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Altera o§2º do 
artigo 10, da Lei Municipal nº. 1.251, datada de 07 de Junho de 2013, que dispõe 
sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da constituição 
federal, C/C o inciso VIII do art. 116 § 10, da Lei Orgânica e dá outras 
providências”. Em Turno Único o Projeto de Lei nº. 069/2014, de autoria do Poder 
Executivo, que “Cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil – FUNMPDEC 
do Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo e dá outras providências”; 
Em Turno Único o Projeto de Lei n° 073/2014, de autoria do Poder Executivo, que 
“Altera o Artigo 2° da Lei Municipal n° 1.336, datada de 10 de março de 2014, que 
Autoriza o Chefe do Executivo Municipal a outorgar mediante concessão de uso 
para exploração comercial de posto de abastecimento para aeronaves no 
aeródromo de São Mateus-ES”. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 079/2014, de 
autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei Municipal n° 1.230, datada de 03 de 
abril de 2013”. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 082/2014, de autoria do Poder 
Executivo, que “Altera a Lei Municipal n° 1.307, datada de 03 de dezembro de 
2013, que dispõe sobre o novo disciplinamento ao pagamento de gratificações de 
produtividades fiscal aos servidores fiscais e dá outras providências”. Em Turno 
Único o Projeto de Lei n° 083/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza 
o Chefe do Poder Executivo Municipal a regularizar e doar área de terras aos 
moradores do loteamento „Nova Vitória‟ localizado no bairro Forno Velho”. Em 1° 
turno o Projeto de Lei Complementar n° 017/2014, de autoria do Poder 
Executivo, que “Insere os § 1° e § 2° no artigo 94 e Altera o Anexo III-A da Lei 
Municipal 1192, datada de 12 de dezembro de 2012 e dá outras providências”. Em 
1° turno o Projeto de Lei Complementar n° 022/2014, de autoria do Poder 
Executivo, que “Altera a Lei Municipal n° 251, datada de 13 de outubro de 2003 – 
Código de Obras e Edificações de São Mateus, Estado do Espírito Santo e suas 
alterações”. Em Turno Único o Projeto de Resolução n° 001/2015, de autoria da 
Mesa Diretora, que “Dispõe sobre as verbas indenizatórias do Exercício 
Parlamentar e dá outras providências”. DO GRANDE EXPEDIENTE: A seguir o 
Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Eneias 
Zanelato Carvalho, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, expõe a 
satisfação de participar de um evento realizado pelo Governo do Estado, com a 
participação de várias lideranças políticas para discutir sobre a crise hídrica. 
Esclarece que o dever de casa todos sabe como preservar as nascentes, as matas, 
não desperdiçar a água. Discorre que ficou satisfeito, pois as autoridades se 
fizeram presentes e assumiram em fazer o dever de casa, e que irá cobrar as 
providências que foram tomadas do Poder Executivo, Legislativo, dos produtores 
rurais. Informa que ano passado os Srs Vereadores fizeram 02 projetos 
importantes, o Plano Diretor Municipal - PDM, que previa o uso e ocupação do solo 
e o Plano de Saneamento, onde o município esta preparado para captar recursos 
para investir em tratamento de água e esgoto, drenagem da chuva, sendo uma lei 
aprovada pelos Srs Vereadores. Expõe que é um absurdo o desperdício, que está 
previsto no plano, onde a empresa contratada diz que 68% que o SAAE produz são 
desperdiçados. Faz criticas ao executivo, pois a tubulação do SAAE se encontra 
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toda furada, enferrujada, sucateada, gastando metade da água, sendo uma 
irresponsabilidade asfaltar as vias do centro, sem resolver o problema de trocar a 
tubulação, ou seja, tendo o município 02 gastos, gastando o dinheiro público de 
forma errada. Aborda sobre a gestão da Secretaria de Educação, sendo uma 
gestão incompetente, pois mais uma vez foi adiado o início das aulas, quem sofre 
são as famílias, com isso, terão que votar o Projeto de Lei da Prorrogação dos 
DT‟s, sendo uma gestão incompetente, sem planejamento, tendo vários 
funcionários que deveriam fazer essa análise para se programarem para fazerem 
as mudanças ma lei. Ato contínuo o Vereador Sr Uarlan Fernandes solicita aparte, 
esclarece que caso não votasse o projeto hoje o colapso seria maior, e várias 
famílias seriam prejudicadas, por falta de planejamento. Ato contínuo o Vereador Sr 
Eneias Zanelato Carvalho, diz que votará a favor da Prorrogação dos DT‟s, mas foi 
uma incompetência a Secretaria de Educação não ter feito com antecedência. 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, discorda da fala do Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, pois 
quando as pessoas não fazem criticam, quando fazem criticam do mesmo jeito, e 
hoje parabeniza ao Prefeito Municipal Sr Amadeu Boroto, pois era uma cidade 
largada e abandonada e hoje a cidade, os bairros estão ficando melhores. Acredita 
que esse ano será feita a concessão do SAAE, pois se forem esperar verba federal 
para serem feitas as obras de distribuição de água e tratamento de esgoto não 
serão feitas, pois até as verbas federais que já chegaram estão paradas. Ato 
contínuo o Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho solicita aparte, pergunta se o 
Vereador é o novo Líder do Governo, ou se existe outro acordo? Ato contínuo o 
Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira, diz não ser Líder do Governo, mas que 
sempre foi favorável ao governo, mas tem vezes que parabeniza como também 
cutuca, mas sabe que o município mudou com a administração do Prefeito 
Municipal Sr Amadeu Boroto. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão 
concedeu a palavra ao Vereador Sr José Ferreira, que após saudar todos da Mesa 
Diretora, Vereadores, parabeniza aos Srs Vereadores pela participação na reunião 
referente à seca, pois demonstram que estão querendo fazer algo pela agricultura, 
pois da agricultura que tiram o sustento. Fez criticas a fala da funcionária do IEMA, 
pois colocou muitas facilidades nas coisas e não é do jeito que foi falado , sendo 
que o IEMA dificulta sobre a questão de represas, armazenamento de água, pois o 
agricultor precisa armazenar água. Informa que participou das duas reuniões. 
Solicita o apoio dos Srs Vereadores para que possam ver com o Prefeito Municipal 
a questão do transporte escolar para os professores, pois estão proibindo os 
professores de andarem nos ônibus, que os Srs Vereadores possam pedir a 
Prefeito Municipal a liberação para que possam andar nos ônibus. Ato contínuo o 
Sr Presidente solicita aparte, expõe que recebeu ligações de professores do Nestor 
Gomes a respeito deste assunto, com isso, ligou para várias pessoas que falaram 
que não podem, ou seja, terá os próprios Vereadores solicitarem ao Secretário. Ato 
contínuo o Vereador Sr José Ferreira, diz que na época do Vereador Sr Uarlan 
Fernandes os professores andavam, e se for o Estado que conversem com o 
Secretário do Estado. Ato contínuo o Vereador Uarlan Fernandes solicita aparte, 
expõe ser uma situação complicada, pois se o professor não utilizar o transporte 
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escolar, não haverá aula. Relata que é somente na linha de Nestor Gomes que 
esta tendo este problema, pois outras regiões irão reclamar, com isso, tem que se 
conversar com o Coordenador e Secretário de Educação, pois sabem disso. Ato 
contínuo o Vereador Sr José Ferreira, solicita a colaboração de todos os Srs 
Vereadores para apoiarem os professores. ORDEM DO DIA: Ato contínuo o Sr 
Presidente colocou em discussão e votação as Indicações nºs 018, 019, 020, 021, 
022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 
038, 039/2015 sendo as mesmas aprovadas por unanimidade dos presentes. Em 
discussão e votação o Requerimento de nº 004/2015, sendo aprovado por 
unanimidade. Em discussão e votação o Requerimento de nº 005/2015, sendo 
aprovado por unanimidade. Em discussão e votação o Requerimento de nº 
006/2015, sendo rejeitado com votos contrários dos Srs Vereadores Ailton Caffeu, 
Aquiles Moreira da Silva, Glesson Borges, Isaias Rosa de Oliveira, José Ferreira, 
Judite Ribeiro de Oliveira, Valdemar Moraes e Vilmar Gonçalves de Oliveira. To 
contínuo o Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira justifica seu voto contrário e 
solicita aos Srs Vereadores que vote contra o requerimento do Vereador Sr Uarlan 
Fernandes. Ato contínuo o Vereador Sr José Ferreira justifica seu voto contra, 
solicita ao Vereador Sr Uarlan Fernandes que retire o requerimento, pois semana 
passada já tinha rejeitado o requerimento anterior. Expõe se votasse favorável 
seria incoerente, pois nunca solicitou prestação de contas quando o Vereador Sr 
Uarlan Fernandes ocupava o cargo na Secretaria de Educação, na Coordenação 
do Transporte Escolar, além de ter certeza que não fez nenhuma coisa errada na 
sua gestão. Ato contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação os 
seguintes Projetos: Em discussão e votação em Primeiro Turno do Projeto de Lei 
Complementar n° 017/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Insere os § 1° e 
§ 2° no artigo 94 e Altera o Anexo III-A da Lei Municipal 1192, datada de 12 de 
dezembro de 2012 e dá outras providências”, sendo aprovado por unanimidade. 
Em discussão e votação em Primeiro Turno do Projeto de Lei Complementar n° 
022/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei Municipal n° 251, 
datada de 13 de outubro de 2003 – Código de Obras e Edificações de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo e suas alterações”, sendo aprovado por unanimidade. Em 
discussão e votação em Turno Único do Projeto de Lei nº 064/2014, de autoria do 
Poder Executivo, que “Altera o§2º do artigo 10, da Lei Municipal nº. 1.251, datada 
de 07 de Junho de 2013, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos 
termos do inciso IX do art. 37 da constituição federal, C/C o inciso VIII do art. 116 § 
10, da Lei Orgânica e dá outras providências”, sendo aprovado com voto contrário 
do Vereador Sr Eneias Zanelato carvalho. Em discussão e votação em Turno Único 
do Projeto de Lei nº. 069/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Cria o Fundo 
Municipal de Proteção e Defesa Civil – FUNMPDEC do Município de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo e dá outras providências”; sendo aprovado por 
unanimidade. Em discussão e votação em Turno Único do Projeto de Lei n° 
073/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Altera o Artigo 2° da Lei Municipal 
n° 1.336, datada de 10 de março de 2014, que Autoriza o Chefe do Executivo 
Municipal a outorgar mediante concessão de uso para exploração comercial de 
posto de abastecimento para aeronaves no aeródromo de São Mateus-ES”, sendo 
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aprovado por unanimidade. Em discussão e votação em Turno Único do Projeto de 
Lei n° 079/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei Municipal n° 
1.230, datada de 03 de abril de 2013”, sendo aprovado por unanimidade. Em 
discussão e votação em Turno Único do Projeto de Lei n° 082/2014, de autoria do 
Poder Executivo, que “Altera a Lei Municipal n° 1.307, datada de 03 de dezembro 
de 2013, que dispõe sobre o novo disciplinamento ao pagamento de gratificações 
de produtividades fiscal aos servidores fiscais e dá outras providências”, sendo 
aprovado por unanimidade. Em discussão e votação em Turno Único do Projeto de 
Lei n° 083/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Chefe do Poder 
Executivo Municipal a regularizar e doar área de terras aos moradores do 
loteamento „Nova Vitória‟ localizado no bairro Forno Velho”, sendo aprovado por 
unanimidade. Em discussão e votação em Turno Único do Projeto de Lei nº. 
001/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Prorroga Lei Municipal n° 
1.324/2013”, sendo aprovado por unanimidade. Em discussão e votação em Turno 
Único do Projeto de Resolução n° 001/2015, de autoria da Mesa Diretora, que 
“Dispõe sobre as verbas indenizatórias do Exercício Parlamentar e dá outras 
providências”, sendo aprovado com voto contrário do Vereador Sr Eneias Zanelato 
Carvalho. Ato contínuo o Sr Presidente convoca Sessão Extraordinária logo após 
esta sessão para que sejam votados em Segundo Turno os Projetos a seguir: 
Projeto de Lei Complementar n° 017/2014, de autoria do Poder Executivo, que 
“Insere os § 1° e § 2° no artigo 94 e Altera o Anexo III-A da Lei Municipal 1192, 
datada de 12 de dezembro de 2012 e dá outras providências”. Projeto de Lei 
Complementar n° 022/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei 
Municipal n° 251, datada de 13 de outubro de 2003 – Código de Obras e 
Edificações de São Mateus, Estado do Espírito Santo e suas alterações”. 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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