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Ata nº 039/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 25 (vinte e cinco) dias do mês 

de Agosto 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 Aquiles Moreira da Silva 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 

(ausente), Glesson Borges, Gildevaldo Estevão, Isaias Rosa de Oliveira, José 

Ferreira, Judite Ribeiro de Oliveira, Uarlan Fernandes, Valdemar Moraes e Vilmar 

Gonçalves de Oliveira. Ato contínuo, o Sr Presidente convidou para tomar assento 

na cadeira de convidados desta Casa de Leis: Secretário Geral da Comissão 

Municipal do Partido Republicano Brasileiro – PRB, Sr. André Oliveira e Presidente 

de Honra do PRB São Mateus, Sr. Pedro Hemerly. 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 oriundo do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência de São Mateus (COMDPED) juntamente com a Secretaria de Ação 

Social (SEMAS) convidando para a II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência que se realizará no dia 27 de agosto de 2015, de 12:00 às 18:00 

horas no auditório da FVC – Faculdade Vale do Cricaré, palestrante: Mestre e 

Cientista Social – UFES – professor, presidente da FEAPAES, Sr. Washington Luiz 

Sielemann Almeida com o tema: “O desafio das políticas da Pessoa com Deficiência: 

A transversalidade como a radicalidade dos direitos humanos”. Leitura do expediente 

protocolizado sob o n° 001294/2015, oriundo da Presidente do Conselho Municipal 

de Educação, Sra. Elizabeth Aparecida Alves, em agradecimento à Câmara 

Municipal, em especial à Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Agricultura e Meio 

Ambiente, representada por seu Presidente Sr. Uarlan Ferreira Fernandes, pelo 

empenho dos Vereadores no acompanhamento e acolhimento das emendas 

propostas pelo Conselho Municipal de Educação no Plano Municipal de Educação 

(PME), demonstrando que acreditam numa Educação qualitativa e igualitária para 

todos os cidadãos mateenses. Leitura do Projeto de Lei Complementar n° 

017/2015, do Poder Executivo, que “Altera a Lei n° 237/92, a qual dispõe sobre o 

Estatuto dos Servidores da Administração Pública Direta, das Autarquias e das 

Fundações Públicas do Município de São Mateus e dá outras providências”. Leitura 

do OF/PMSM/SCG/CG N° 987/2015, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001297/2015, que encaminha a esta Casa 
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de Leis os Decretos n°s. 7.862/2015, 7.863, 7.864 e 7.865/2015, que “Abre Crédito 

Adicional Suplementar da Câmara Municipal de Vereadores, de São Mateus e dá 

outras providências”. Leitura do Decreto n° 7.862/2015, do Poder Executivo, que 

“Abre Crédito Adicional Suplementar da Câmara Municipal de Vereadores, de São 

Mateus e dá outras providências”. Leitura do Decreto n° 7.863/2015, do Poder 

Executivo, que “Abre Crédito Adicional Suplementar da Câmara Municipal de 

Vereadores, de São Mateus e dá outras providências”. Leitura do Decreto n° 

7.864/2015, do Poder Executivo, que “Abre Crédito Adicional Suplementar da 

Câmara Municipal de Vereadores, de São Mateus e dá outras providências”. Leitura 

do Decreto n° 7.865/2015, do Poder Executivo, que “Abre Crédito Adicional 

Suplementar da Câmara Municipal de Vereadores, de São Mateus e dá outras 

providências”. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/CG N° 1.037/2015, da 

Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001303/2015, 

que encaminha a esta Casa de Leis Projeto de Lei n° 044/2015, que “Autoriza o 

Executivo Municipal a permutar área de terra da municipalidade e dá outras 

providências”. Leitura do Projeto de Lei n° 044/2015, do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Executivo Municipal a permutar área de terra da municipalidade e dá 

outras providências”. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/CG N° 1.029/2015, da 

Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 001304/2015, 

que encaminha a esta Casa de Leis Projeto de Lei Complementar n° 017/2015, que 

“Altera a Lei n° 237/92, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores da 

Administração Pública Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do 

Município de São Mateus e dá outras providências”. Leitura do expediente 

OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 1.032/2015, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001307/2015, que encaminha a esta Casa 

de Legislativa a Lei n° 1.498/2015, que “Autoriza Abertura de Crédito Adicional 

Suplementar e dá outras providências”. Leitura da Lei n° 1.498/2015, que “Autoriza 

Abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências”. Leitura do 

expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.018/2015, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001308/2015, que encaminha a esta Casa 

de Leis resposta ao Requerimento n° 051/2015, de autoria dos Vereadores Aquiles 

Moreira da Silva, Ailton Caffeu, Glesson Borges, José Ferreira, Uarlan Fernandes, 

Gildevaldo Estevão, Valdemar Moraes e Vilmar Gonçalves de Oliveira, que 

requerem que o Setor de Licitação do Poder Executivo Municipal encaminhe a esta 

Casa de Leis o resultado do Certame Licitatório que tinha por objeto a limpeza 

pública municipal, sendo informado que, de acordo com a Comissão Permanente de 

Licitação deste município até a presente data não há decisão final do referido 

certame, encaminhando ainda, cópia da Ata III da Concorrência Pública n° 

011/2014. PODER LEGISLATIVO: Leitura do expediente protocolizado sob o n° 

001309/2015, do Vereador Gildevaldo Estevão Bispo, solicitando espaço no horário 
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da segunda parte do Pequeno Expediente da Sessão Ordinária do dia 25 de agosto 

do corrente ano, para que o Secretário Geral da Comissão Municipal do Partido 

Republicano Brasileiro – PRB, Sr. André Oliveira e Presidente de Honra do PRB São 

Mateus, Sr. Pedro Hemerly, possam se pronunciar por ocasião do aniversário de 10 

anos do PRB, onde detalharão a história e o trabalho de organização partidária 

realizado até a presente data. DIVERSOS: Leitura do expediente COMUNICADO N° 

CM166320/2015, informando a liberação de recursos financeiros destinados a 

garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, em favor do CONS de Escola de 1° e 2° Graus Ceciliano Abel de 

Almeida, no valor de R$ 50.000,00. Proposições sujeitas à discussão e votação: 

Indicações nº 519 e 520/2015 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, 

que solicita: Patrolamento da Rua 12, situada no Bairro Bonsucesso I; 

Recapeamento asfáltico no final da Rua Maria Elisa Rios, no Bairro Morada do Lago 

(nas proximidades do Bar do Brandão). Indicações nº 521 e 522/2015 de autoria do 

vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, sendo prejudicadas por ausência do autor. 

Indicações nº 523 e 524/2015 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão, que 

solicita: Construção de 02 (dois) redutores de velocidade na Avenida Jair Barcelos, 

situada no Bairro Cacique II; Reparo do aterro situado na Rua 7, que interliga os 

bairros Bonsucesso I e II. Indicações nº 525 e 526/2015 de autoria do vereador Sr 

Glesson Borges, que solicita: Instalação de Posto de Apoio da Polícia Militar na 

Praça Mesquita Neto; Instalação de Posto de Apoio da Polícia Militar no Centro de 

Vivência “Amélia Boroto”, situado no Bairro Sernamby. Indicações nº 527 e 

528/2015 de autoria do vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira, que solicita: Construção 

de redutores de velocidade e sinalização de trânsito pertinente na Avenida Oceano 

Atlântico, no Bairro Guriri; Construção de redutor de velocidade e sinalização de 

trânsito pertinente na Avenida Eurico Vieira de Rezende, no Bairro Guriri (nas 

proximidades da Rua Linhares). Indicações nº 529 e 530/2015 de autoria do 

vereador Sr José Ferreira, que solicita: Calçamento da Rua Américo Silvares 

Guimarães, situada na sede do Distrito de Nestor Gomes – Km 41; Interceder ao 

Departamento de Estradas de Rodagem – DER para retirada do muro construído 

sobre parte de uma área de terra pertencente à municipalidade, no Bairro Cacique, 

para abertura de rua. Indicações nº 531 e 532/2015 de autoria do vereador Sr 

Judite Ribeiro de Oliveira que solicita: Construção de praça com área de lazer no 

Bairro Aviação; Reforma da Praça do Mirante, situada no centro da cidade. 

Indicações nº 533 e 534/2015 de autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes, que 

solicita: Construção de redutores de velocidade, bem como sinalização de trânsito 

pertinente na Avenida Forno Velho, situada no Bairro COHAB; Reitera a indicação 

de nº 075/2015, que solicita que seja viabilizada a implantação de saneamento 

básico no Bairro Liberdade. Indicação nº 535/2015 de autoria do vereador Sr 

Valdemar Moraes, que solicita: Cascalhamento da ladeira situada na estrada que 
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interliga a região de Santa Maria às Comunidades Araribá e Córrego do Aterro. 

Indicações nº 536 e 537/2015 de autoria do vereador Sr Vilmar Gonçalves de 

Oliveira, que solicita: Instalação de Posto Policial na Comunidade Paulista; 

Instalação de Posto Policial no Bairro Rodocon. Requerimento nº 053/2015 de 

autoria do vereador Sr Uarlan Fernandes, que solicita: Construção de abrigo nos 

pontos de ônibus situados no Bairro Liberdade, de acordo com o que determina a Lei 

nº 656/99. Ato contínuo o Sr Secretário fez a leitura dos Projetos a seguir: Em 

Primeiro Turno o Projeto de Lei Complementar n° 015/2015, do Poder Executivo, 

que “Altera a Lei Complementar n° 085, datada de 02 de julho de 2014, que Dispõe 

sobre a organização do espaço territorial do município de São Mateus, conforme 

determina o disposto no Art. 182 da CRFB de 1988 e o Art. 39, 40, 41, 42 do 

Estatuto da Cidade – Lei Federal n° 10.257 de 2001”. Em Primeiro Turno o Projeto 

de Lei Complementar n° 016/2015, do Poder Executivo, que “Reduz a área mínima 

permitida para os lotes do Loteamento “Vitória”, no lugar denominado “Fazenda 

Bonsucesso”, hoje “Bairro Vitória”, neste Município e Comarca de São Mateus. Em 

Turno Único o Projeto de Lei n° 035/2015, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre 

Arquivo Público Municipal, define as diretrizes da Política Municipal de Arquivos 

Públicos e Privados de interesse público e social e cria o Sistema Municipal de 

Arquivos – SISMARQ”. Em Turno Único o Projeto de Lei n° 042/2015, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a Celebrar Contrato 

de Cessão de Uso de Bem Imóvel Público com a APEPRUK – Associação de 

Pequenos Produtores Rurais do Quilômetro 35”. Em Turno Único o Projeto de Lei 

n° 054/2015, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a denominação da US – 

Unidade de Saúde, na Comunidade de Santa Leocádia Km 23, Distrito de Nestor 

Gomes – BR 381, Rodovia Miguel Curry Carneiro”. Ato contínuo o Sr secretario 

solicita ao Sr Presidente Gildevaldo Estevão Bispo, que os presentes 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 Complementar n° 010/2015, de autoria 

do Poder Executivo, que “Altera os Anexos I, II e IV da Lei Complementar n° 073, 

datada de 03 de dezembro de 2013, que Dispõe sobre o Plano de Cargos e 

Carreiras do Quadro Técnico Administrativo da Prefeitura Municipal de São Mateus, 

Estado do Espírito Santo, Estabelece Normas de Enquadramento e Diretrizes para a 

Avaliação de Desempenho, Institui Tabela de Vencimento e dá outras providências”; 

Projeto de Lei Complementar n° 017/2015, do Poder Executivo, que “Altera a Lei 

n° 237/92, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores da Administração Pública 

Direta das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de São Mateus e dá 

outras providências”; Projeto de Lei n° 044/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza 

o Executivo Municipal a permutar área de terra da municipalidade e dá outras 
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providências”. Sendo o pedido 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. DO GRANDE EXPEDIENTE: A seguir o Presidente Sr Gildevaldo 

Estevão concedeu a palavra ao convidado Sr André Oliveira, que após saudar todos 

da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, agradece a 

todos pelo deferimento ao requerimento de fazer uso da tribuna popular, nesse dia 

que é uma data marcante para o Partido Republicano Brasileiro – PRB, pois hoje 

completam 10 anos de fundação. Expõe que está na condição de secretário geral da 

comissão do PRB São Mateus, destacando o trabalho de organização partidária e 

articulação política que tem sido feito sob a liderança do Presidente Francisco Lera 

tendo a participação efetiva do Vice – Presidente Edimar Gomes, do tesoureiro Lutis 

Max, dos membros Renan Ribeiro, Márcio Carteiro, Eliseu Martins. Explana que o 

Partido tem a satisfação de ter como grande liderança o Professor Pedro Hemerly. 

Relata que a Comissão Municipal do Partido em São Mateus identificou a Câmara 

Municipal de São Mateus como o espaço foro adequado para lembrar a história de 

lutas e conquistas do PRB. Ressalta que em todo o Espírito Santo o PRB é liderado 

por um Vereador, o Vereador de Vitória Devanir Ferreira suplente de Deputado 

Federal, é o Presidente da Executiva Estadual. Aborda sobre a redemocratização do 

Brasil que em 1985 ocasionou uma explosão no número de Partidos Políticos. São 

32 deles devidamente registrados na justiça eleitoral e em funcionamento, é um 

desafio se destacar no meio de tantas ações, nesse contexto, o PRB foi fundado em 

25 de agosto de 2005 apenas e exatos 10 anos, como um partido de direita 

moderada o que significa que mantêm firmes os valores cristãos em defesa da 

família tradicional, contra o aborto e a legalização das drogas, mas sem deixar de 

dialogar com aqueles que pensam diferente, o PRB busca a paz, um dos fundadores 

do partido foi o ex-presidente José Alencar, empresário de credibilidade que ajudou 

a resgatar o republicanismo, no auge da sua luta contra o câncer que acabou por 

tira-lo a vida, ele declarou que não tinha medo da morte, mas da desonra, “um 

homem público desonrado morre em vida”, Essa tem sido a conduta do partido, que 

disputou apenas três eleições gerais e duas municipais e em todas saiu das urnas 

maior do que entrou, à exemplo do que acontece em todo Brasil têm levado as 

mensagens aos mateenses e convencidos cidadãos de bem de que a esperança 

está em cada um de nós e buscam manter a chama da paixão pela vida pública, 

pela boa política, o PRB nasceu para defender o direito político dos cidadãos 

Brasileiros, para defender os direitos humanos e sociais com construção de escolas, 

postos de saúde, hospitais, moradias dignas, nasceu para defender os direitos das 

crianças e adolescentes, do idoso, das pessoas com deficiências, para promover a 

preservação do meio ambiente e o esporte como ferramenta de inclusão social. O 
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PRB prega a liberdade de expressão, os valores das famílias, sobretudo acredita 

que a administração pública deve estar a serviço dos interesses coletivos, defende o 

exercício pleno da cidadania, o pluripartidarismo e a representatividade como 

fundamentos relevantes para o fortalecimento democrático, defendem a manutenção 

dos direitos e das garantias trabalhistas, gerando mais empregos com salários 

compatíveis com a realidade do Brasileiro, desse modo, apresentam aos Brasileiros 

e de maneira especial aos mateenses um novo conceito de partido. Porque 

entendem que a política é um instrumento essencial para alcançar o pleno 

desenvolvimento da sociedade, assim, o compromisso político do PRB é com a 

democracia, com a justiça social, com a igualdade de condições e oportunidades 

para todos. A luta é contínua para o bem estar dos cidadãos Brasileiros, e esta é a 

inspiração permanente do PRB. O resultado das eleições de 2014 provou que estão 

no caminho certo, saíram de 8 para 21 Deputados Federais, e de 19 para 32 

Deputados Estaduais é a certeza de que a estratégia da Direção Nacional foi 

acertada. O PRB avança orgulhoso por não ter parlamentares envolvidos em 

escândalos e em casos de corrupção. Aqui em São Mateus estão se preparando 

para as eleições de 2016 com o Lema: “Agir diferente para fazer melhor”, seguindo a 

direção das executivas nacional e estadual. Por onde passa um republicano fica uma 

marca de trabalho e respeito à coisa pública, nunca uma mancha ou algo do que se 

envergonhar. Este é o maior diferencial do PRB, um grande patrimônio, quem é dez 

comemora os dez, dez anos de serviços prestados ao Brasil e aos Brasileiros, 

parabéns aos republicanos, parabéns PRB. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo 

Estevão concedeu a palavra ao convidado Sr Pedro Hemerly, que após saudar todos 

da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, ressalta 

que dando continuidade a fala do Secretário Geral André Oliveira, hoje o PRB 

completa dez anos de conquista política no Brasil, para entender o que é ser 

republicano é preciso antes entender o que é republica do latim-“Res-publica”, “coisa 

do povo” lidar coma as coisas do povo, cuidar, o meio pelo qual o partido 

republicano escolheu para cuidar das coisas do povo foi a política, mas o que é 

política? Em sua origem a palavra deriva do grego-“Pólis”, “cidade”, e políticos eram 

aqueles que se dedicavam ao governo das cidades, esse é o principal objetivo do 

PRB, governar as cidades respeitando a coisa pública, e o respeito à coisa publica é 

como uma moeda, que possui dois lados, o primeiro dirigido ao administrador 

publico que deve tratar o bem publico como tanto, dele não podendo se valer como 

seu particular, prédio público não pertence ao administrador, mas antes ao povo 

sendo por ele utilizado enquanto lhes é permitido. Bem assim todos os demais bens 

que afetados ao uso da administração são utilizados temporariamente, 

transitoriamente, excepcionalmente, por quem titulariza cargo público, mas há o 

reverso, o outro lado da moeda, que são os bens públicos utilizados pela população 

os chamados equipamentos públicos, esses devem ser por ela, a população, 
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utilizados com sabedoria, educação e cuidado, posto que apesar de serem para ela 

construídos, devem permanecer para gerações vindouras. Ressalta que falar de 

política em momento tão crítico para o país pode causas afastamento das pessoas 

de bem, contudo não se vive sem política, pois dela se deriva o preço dos alimentos, 

a saúde, a educação, a segurança e tudo que reflete em nossas vidas como 

cidadãos, por isso o PRB no país e de modo especial em São Mateus vem 

desenvolvendo uma política nova, a política do PRB da focada no lema “agir 

diferente para fazer melhor” e esse agir diferente é que tem feito o partido crescer, 

como fora citado anteriormente, nessa toada comemorando os dez anos de 

existência do partido, firmaram o compromisso com a população mateense de fazer 

desse lema um objetivo diário. Agradece aos nobres Edis a liberdade concedida do 

uso da tribuna popular dessa Casa de Lei, ao presidente, a toda comissão do PRB e 

aos filiados que se fazem presente nessa sessão, ao presidente e a executiva 

estadual pelo convite e acolhida, mas acima de tudo a Deus que em tudo o orienta e 

preparou um pouso seguro nesse partido de base cristã, parabeniza o PRB e todos 

os presentes. Em seguida o Sr Presidente agradece a presença de todos os 

membros do PRB e concede um momento para registro fotográfico. 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. Relata o quanto ficou triste ao passar em 

frente à pracinha da rodoviária, à Praça Mesquita Neto, avistando a praça cheia de 

mendigos, bêbados, usuários de drogas, porque aquela praça é um cartão de visita 

da cidade, então, faz um pedido ao Coronel Alex, ao Prefeito, que coloquem 

segurança naquela praça porque não tem condições aquela situação, atrapalha o 

comércio e passou da hora do governo municipal, estadual tomar uma providencia 

para dar assistência a essas pessoas, fazendo um projeto agrícola com alojamento 

para que elas trabalhem e se sustentem, ajudando abastecer o próprio CEASA que 

hoje não tem nada, e as pessoas só falam e não resolvem. Ato contínuo o vereador 

Sr Aquiles Moreira da Silva que solicita aparte, fala sobre a solicitação ao coronel e 

entende que pode ser viável, mas não cabe a polícia fazer isso haja vista que existe 

uma secretária do município que era responsável por isso, a guarda municipal, fala 

que outros municípios são atendidos pela guarda municipal. São Mateus com o 

prefeito no segundo mandato com o mesmo secretário, até a presente data não 

conseguiram montar uma guarda municipal que atenda essas necessidades, outros 

municípios conseguem, só São Mateus que não. Ato contínuo o vereador Sr Vilmar 

fala que está fazendo o alerta para que seja feito, agora quem vai fazer não sabe, 

porque a época da política está chegando e todo mundo passa nas portas pedindo 

votos e prometendo que vai melhorar e ninguém ver essas melhoras. Diz que 

gostaria muito que a política fosse como o Pedro Hemerly do PRB falou; uma política 

séria que olhasse principalmente para as pessoas carentes, porque aquelas pessoas 
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que estão lá na praçinha são pessoas doentes que precisam de tratamento e apoio. 

Relata que quem dera ele ter o poder como vereador de fazer algo por essas 

pessoas e se tivesse faria, porque quem tem nada faz. ORDEM DO DIA: Ato 

contínuo o Sr Presidente colocou em Discussão e Votação as Indicações nºs 519, 

520, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 

537/2015. Sendo todas aprovadas por unanimidade dos presentes. Em Discussão e 

Votação: Requerimento n° 053/2015, sendo aprovado por unanimidade dos 

presentes. Em Discussão: Em primeiro turno Projeto de Lei Complementar n° 

010/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Altera os Anexos I, II e IV da Lei 

Complementar n° 073, datada de 03 de dezembro de 2013, que Dispõe sobre o 

Plano de Cargos e Carreiras do Quadro Técnico Administrativo da Prefeitura 

Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, Estabelece Normas de 

Enquadramento e Diretrizes para a Avaliação de Desempenho, Institui Tabela de 

Vencimento e dá outras providências”. Em votação: Sendo aprovado por 

unanimidade dos presentes. Em Discussão: Em Primeiro Turno o Projeto de Lei 

Complementar n° 015/2015, do Poder Executivo, que “Altera a Lei Complementar 

n° 085, datada de 02 de julho de 2014, que Dispõe sobre a organização do espaço 

territorial do município de São Mateus, conforme determina o disposto no Art. 182 da 

CRFB de 1988 e o Art. 39, 40, 41, 42 do Estatuto da Cidade – Lei Federal n° 10.257 

de 2001”. Em votação: Sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Em 

Discussão: Em Primeiro Turno o Projeto de Lei Complementar n° 016/2015, do 

Poder Executivo, que “Reduz a área mínima permitida para os lotes do Loteamento 

“Vitória”, no lugar denominado “Fazenda Bonsucesso”, hoje “Bairro Vitória”, neste 

Município e Comarca de São Mateus. Em votação: Sendo aprovado por 

unanimidade dos presentes. Em Discussão: Em primeiro turno Projeto de Lei 

Complementar n° 017/2015, do Poder Executivo, que “Altera a Lei n° 237/92, a qual 

dispõe sobre o Estatuto dos Servidores da Administração Pública Direta das 

Autarquias e das Fundações Públicas do Município de São Mateus e dá outras 

providências”. Em votação: Sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Em 

Discussão: Em Turno Único o Projeto de Lei n° 035/2015, do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre Arquivo Público Municipal, define as diretrizes da Política Municipal de 

Arquivos Públicos e Privados de interesse público e social e cria o Sistema Municipal 

de Arquivos – SISMARQ”. Em votação: Sendo aprovado por unanimidade dos 

presentes. Em Discussão: Em Turno Único o Projeto de Lei n° 042/2015, do Poder 

Executivo, que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a Celebrar Contrato 

de Cessão de Uso de Bem Imóvel Público com a APEPRUK – Associação de 

Pequenos Produtores Rurais do Quilômetro 35”. Em votação: Sendo aprovado por 

unanimidade dos presentes. Em Discussão: Em primeiro turno Projeto de Lei n° 

044/2015, do Poder Executivo, que “Autoriza o Executivo Municipal a permutar área 

de terra da municipalidade e dá outras providências”. Em votação: Sendo aprovado 
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por unanimidade dos presentes. Em Discussão: Em Turno Único o Projeto de Lei n° 

054/2015, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a denominação da US – Unidade 

de Saúde, na Comunidade de Santa Leocádia Km 23, Distrito de Nestor Gomes – 

BR 381, Rodovia Miguel Curry Carneiro”. Em votação: Sendo aprovado por 

unanimidade dos presentes. Em seguida o Sr secretário expõe ao Sr Presidente que 

os vereadores acima citados, no uso de suas Prerrogativas Regimentais vêm à 

presença de vossa excelência para requerer que sejam aludidos os Projetos de Lei, 

dispensado das formalidades regimentais, isto é o interstício para realização de uma 

Sessão Extraordinária afim que sejam votados: Em Segundo turno Projeto de Lei 

Complementar n° 010/2015, de autoria do Poder Executivo. Em Segundo Turno o 

Projeto de Lei Complementar n° 015/2015, do Poder Executivo. Em Segundo 

Turno Projeto de Lei Complementar n° 016/2015, do Poder Executivo. Em 

Segundo turno Projeto de Lei Complementar n° 017/2015, do Poder Executivo. 

Sendo deferido. Ato contínuo o Sr Presidente convoca Sessão Extraordinária logo 

após esta Sessão para que sejam votados em Segundo Turno os Projetos de Lei 

acima citados. 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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