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Ata nº 064/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 22 (vinte e dois) dias do mês de 

Dezembro de 2015 (dois mil e quinze), às 14:00 (quatorze) 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/ N° 

1.905/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

002044/2015, que encaminha resposta da Indicação n° 708/2015, de autoria do 

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

1.899/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

002045/2015, que encaminha resposta da Indicação n° 590/2015, de autoria do 

Vereador Valdemar Moraes. Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 

1.900/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

002046/2015, que encaminha resposta da Indicação n° 713/2015, de autoria do 

Vereador Uarlan Fernandes. Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 

1.906/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

002047/2015, que encaminha resposta da Indicação n° 714/2015, de autoria do 

Vereador Valdemar Moraes. Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 

1.903/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

002048/2015, que encaminha resposta da Indicação n° 690/2015, de autoria do 

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

1.902/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

002051/2015, que encaminha resposta da Indicação n° 712/2015, de autoria do 

Vereador Uarlan Fernandes. Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 

1.897/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

002052/2015, que encaminha resposta da Indicação n° 706/2015, de autoria do 

Vereador Isaias Rosa de Oliveira. Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 

1.898/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

002054/2015, que encaminha resposta da Indicação n° 687/2015, de autoria do 

Vereador Isaias Rosa de Oliveira. Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 
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1.942/2015, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 

002063/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis o Projeto de Lei n ° 

059/2015. Leitura do Projeto de Lei n° 059/2015, de autoria do Poder Executivo, 

que “Altera a Lei Municipal 1397/2014 datada de 03 de outubro de 2014 e dá outras 

providências”. Leitura do expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1.943/2015, da 

Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 002064/2015, 

que encaminha a esta Colenda Casa de Leis os Projetos de Lei n °s 057 e 058/2015. 

Leitura do Projeto de Lei n° 057/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Altera o 

artigo da 1° da Lei Municipal 1.398/2014”. Leitura do Projeto de Lei n° 058/2015, de 

autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a 

doar área de terras ao SINTINORTE e dá outras providências”. Leitura do 

expediente OF. PMSM/SCG/PG/CG/ N° 1.896/2015, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 002067/2015, que encaminha resposta da 

Indicação n° 709/2015, de autoria do Vereador José Ferreira. Proposições sujeitas 

à discussão e votação: Em 1° Turno o Projeto de Lei Complementar n° 

027/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Altera o parágrafo 2° do artigo 105-

A os artigos 108-B e 108-C e 117-F, o § 2° do artigo 166 e os itens 15, 17, 18, 19 e 

20 do Anexo V; insere o § 3° do artigo 51, o artigo 105-C e seus parágrafos e 

incisos, os artigos 105-D, 105-E e 105-F, o parágrafo único do artigo 108, os §§ 1º e 

2º do artigo 112-B, o inciso X do artigo 115-C, o item 16 e o inciso IV, alínea “a” 

ambos do Anexo V e revoga os incisos I, II e III do artigo 108-C e o parágrafo único 

do artigo 112-B todos do Código Tributário Municipal e suas alterações posteriores”. 

Em Turno Único o Projeto de Lei n° 040/2015, de autoria do Poder Executivo, 

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, da Lei n° 8.745/1993, c/c o inciso VIII do Art. 116 § 10, da Lei 

Orgânica e dá outras providências”. Em Turno Único, com emendas, o Projeto de 

Lei n° 048/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Estima a Receita e Fixa a 

Despesa do município de São Mateus, para o exercício financeiro de 2016”. Em 

Turno Único, o Projeto de Lei n° 054/2015, de autoria do Poder Executivo, que 

“Prorroga Lei Municipal n° 1.251/2013”. Em Turno Único, o Projeto de Lei n° 

074/2015, de autoria do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a distribuição 

domiciliar de medicamentos e material necessários aos procedimentos médicos para 

idosos e deficientes físicos previamente cadastrados no Sistema Único de Saúde 

(SUS) no município de São Mateus”. Em seguida o Sr secretário fez Leitura das 

Emendas de 2015 do Projeto de Lei nº 048/2015 do Poder Executivo, que 

constou os seguintes: Emendas Aditivas de nº 001, 002 e 003/2015 de autoria do 

Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira. Emendas Aditivas de nº 004, 005 e 006/2015 

de autoria da vereadora Sra. Judite Ribeiro de Oliveira. Emenda Aditiva de nº 

007/2015 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva. Emendas Aditivas de 
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nº 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 e 015/2015 de autoria do vereador Sr Glesson 

Borges. Emendas Aditivas de nº 016 e 017/2015 de autoria do vereador Sr José 

Ferreira. Emendas Aditivas de nº 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 

028, 029 e 030/2015 de autoria do vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho. Emendas 

Aditivas de nº 031, 032 e 033/2015 de autoria do vereador Sr Valdemar Moraes. 

Emendas Modificativas de nº 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 e 008/2015 de 

autoria do vereador Sr Eneias Zanelato. DO GRANDE EXPEDIENTE: 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; agradece e deseja a todos um Feliz Natal 

e Prospero Ano Novo. Agradece ao colega Vereador Sr Eneias por ter liberado o 

Projeto de doação de terras no bairro SEAC, como relator, ressalta que vai ha Radio 

agradecer, porque também iria há Radio esclarecer se não fosse liberado. Relata 

que vai sair da política e iria sair chateado se não tivesse conseguido essa área para 

tirar aquelas famílias que vivem há beira do valão no bairro Seac, então agradece 

novamente a todos pelo apoio porque é uma grande conquista. 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; parabeniza a todos os colegas vereadores, aos seus assessores 

e deseja um Feliz Natal e um Ano Novo feliz também para todos. A seguir o 

Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Isaias Rosa 

de Oliveira, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de 

honra e demais presentes; agradece a todos por seu terceiro ano de mandato, por 

juntos alcançarem suas metas, apesar das diferenças, agradece aos funcionários da 

Casa, ao público presente que sempre os prestigiam nas sessões e que são os porta 

vozes dessa Casa. Faz considerações aos colegas vereadores e por fim declara 

muito obrigado e um feliz 2016. 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; fala que 

hoje é dia de agradecer e desejar um feliz 2016 uns aos outros, a todos os 

funcionários, ao público presente, aos seus assessores, a imprensa e aos nobres 

colegas vereadores. Pede desculpas por algo que tenha feito errado, mas reitera 

que faz parte do processo político que é aprender. Agradece a Deus e ao povo 

porque estão aqui para trabalhar para o município de São Mateus porque eles os 

colocaram, e que Deus lhes dê sabedoria para que continuem e estejam juntos em 

2016. Declara muito obrigado e um Feliz Natal e Prospero Ano Novo. A seguir o 

Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Ailton Caffeu, 

que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e 

demais presentes; fala da amizade que existe entre todos apesar das diferenças e 

deseja um Feliz Natal para todos e que todos orem a Deus por chuva. A seguir o 
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Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Judite Ribeiro 

de Oliveira, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de 

honra e demais presentes; agradece a Deus por ter lhe dado saúde para finalizar 

esse ano de trabalho, agradece a sua família por lhe entender e serem 

compreensivos. Agradece aos colegas vereadores pelo respeito e carinho de todos, 

aos funcionários, aos assessores, ao público, ao Prefeito pela parceria e por fim 

deseja um Feliz Natal e Prospero Ano Novo com muita saúde e paz. 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; fala e agradece pela família que foi formada nessa Casa com 

todas as diferenças. Deseja que 2016 seja de lutas e vitorias. Deseja um Feliz Natal 

e um Ano Novo repleto de saúde e paz. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão 

concedeu a palavra ao Vereador Sr Valdemar Moraes, que após saudar todos da 

Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes; fala da sua 

grande alegria em estar nessa Casa por quase quinze anos, agradece a Deus e ao 

povo pelo voto de confiança e a oportunidade de estar aqui. Agradece de coração a 

cada um, principalmente a sua família, e pede desculpas pelas horas difíceis. Então 

deseja a todos um Feliz Natal de muita esperança e Prospero Ano Novo. A seguir o 

Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao Vereador Sr Eneias 

Zanelato Carvalho, que após saudar todos da Mesa Diretora, Vereadores, 

convidados de honra e demais presentes; agradece a Deus e a todos por ter 

chegado até o final do ano. Fala aos colegas vereadores que faz parte disputas 

políticas, porque esse é o papel do vereador, existem visões diferentes e isso é 

natural, são de origens diferentes, representam seguimentos diferentes, então é 

natural que tenha disputa política e isso é saudável porque se não tivesse, o que 

seria a Câmara? Relata que não leva nada para o lado pessoal e é muito tranquilo 

em relação a isso. Fala que aprendeu que se constrói um caminho ao caminhar, e se 

agente planta feijão vai colher feijão, agente colhe o que planta. Diz que procura 

plantar boas sementes para colher bons frutos. Fala que respeita a posição de 

todos, não é vingativo e graças a Deus tem a capacidade de lhe dar com as 

adversidades. Deseja saúde e muita luz para todos para que possam fazer bons 

Projetos no próximo ano. 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; agradece a todos, a toda 

equipe, a população, a equipe do legislativo, aos assessores e deseja a todos um 

Feliz Natal, em Feliz Ano Novo com muita paz e saúde para todos. 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; pede desculpas aos colegas vereadores por alguma 

ofensa que tenha feito, aos funcionários porque é o seu jeito, e também agradece a 
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todos, aos assessores, a cada um, ao público presente que Deus abençoe cada um, 

aos colegas vereadores, a sua família, ao prefeito Amadeu Boroto. Deseja a todos 

um Feliz Natal e Prospero Ano Novo que Deus abençoe cada um. Em seguida o Sr 

Presidente suspendeu a sessão por tempo indeterminado para análise das Emendas 

em conflito. A seguir o Sr Presidente reiniciou a sessão e determinou a verificação 

do Quorum Legal, sendo verificada a presença de todos os Srs Vereadores. 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 os mesmos sejam votados: Em Turno Único Projeto de 

Lei n° 056/2015, de autoria do Poder Executivo, que Autoriza Chefe do Poder 

Executivo Municipal a doar área de terras. Em Turno Único Projeto de Lei n° 

057/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Altera o artigo da 1° da Lei 

Municipal 1.398/2014”. Em Turno Único Projeto de Lei n° 058/2015, de autoria do 

Poder Executivo, que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a doar área 

de terras ao SINTINORTE e dá outras providências”. Em Turno Único Projeto de Lei 

n° 059/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei Municipal 1397/2014 

datada de 03 de outubro de 2014 e dá outras providências”. Sendo deferido. A 

seguir, o Sr Presidente suspendeu a sessão por tempo indeterminado para que as 

Comissões emitissem parecer aos respectivos projetos. A seguir o Sr Presidente 

reiniciou a sessão e determinou a verificação do Quorum Legal, sendo verificada a 

presença de todos os Srs Vereadores. Em seguida o Presidente passou para a 
ORDEM DO DIA: Ato contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação as 

seguintes proposições: EM DISCUSSÃO: Emendas do Projeto de Lei nº 048/2015 

do Poder Executivo; Emendas do Projeto de Lei Complementar n° 027/2015, do 

Poder Executivo. EM VOTAÇÃO: Sendo sugerido e aprovado Votação em Bloco 

das Emendas. Aprovadas todas as Emendas por unanimidade. EM DISCUSSÃO: 

Em 1° Turno, com Emendas, o Projeto de Lei Complementar n° 027/2015, de 

autoria do Poder Executivo. EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. EM 

DISCUSSÃO; Em Turno Único o Projeto de Lei n° 040/2015, de autoria do Poder 

Executivo. EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO: Em 

Turno Único, com emendas, o Projeto de Lei n° 048/2015, de autoria do Poder 

Executivo. EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO: Em 

Turno Único, o Projeto de Lei n° 074/2015, de autoria do Poder Legislativo. EM 

VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO: Em Turno Único, o 

Projeto de Lei n° 054/2015, de autoria do Poder Executivo, EM VOTAÇÃO: 

Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO: Em Turno Único Projeto de Lei n° 

056/2015, de autoria do Poder Executivo. EM VOTAÇÃO: Aprovado por 

unanimidade. EM DISCUSSÃO: Em Turno Único Projeto de Lei n° 057/2015, de 
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autoria do Poder Executivo. EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. EM 

DISCUSSÃO: Em Turno Único Projeto de Lei n° 058/2015, de autoria do Poder 

Executivo. EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO: Em 

Turno Único Projeto de Lei n° 059/2015, de autoria do Poder Executivo. EM 

VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. Ato contínuo o Sr Presidente convoca 

Sessão Extraordinária logo após esta sessão para que sejam votados: Em Segundo 

Turno, com Emendas, o Projeto de Lei Complementar n° 027/2015, de autoria 

do Poder Executivo, e Redação Final do Projeto de Lei n° 048/2015, de autoria 

do Poder Executivo. 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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