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Ata nº 011/2015 da Sessão Ordinária, realizada aos 31 (trinta e um) dias do mês 
de março 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 Glesson Borges 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 (ausente), 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: Coordenador do Movimento SAMA7 
Sr Vinicius Gomes, Sr Evandro José Barcelos e a Agente Comunitária de Saúde Sr 
Rita de Cássia Reis dos Santos. 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° 344/2015, Superintendência de Controle 
Governamental, protocolado sob o n° 000490/2015, que encaminha a esta Casa de 
Leis Projetos de Lei n° 020/2015 que Autoriza o Chefe do Poder Executivo 
Municipal a doar área de terras à Associação de Pequenos Agricultores e 
Produtores Rurais e Descendentes de Quilombolas e Sapê do Norte da 
Comunidade de São Jorge município de São Mateus, e dá outras providências e n° 
021/2015 que Autoriza Abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras 
providências. Leitura do Projeto de Lei n° 021/2015, de autoria do Poder Executivo, 
que “Autoriza Abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências”; 
Leitura do Projeto de Lei Complementar n° 003/2015, de autoria do Poder 
Executivo, que “Altera os Artigos 162-A; Parágrafo Único do Artigo 177; Artigo 183; 
incisos I, II e III dos §§ 1° e 2° do Artigo 185; alíneas a À I do Inciso I, a À c do 
inciso II, a À c do Inciso III e a do Inciso IV do Artigo 187; Incisos I à VII do Artigo 
188-A; alíneas a À h do Inciso I do Artigo 188-C, Incisos I a V do Artigo 201-A, 
inserido o Parágrafo Único do Artigo 183 e suprimido o Artigo 188-D todos do 
Código Tributário Municipal e suas alterações”; Leitura do Projeto de Lei 
Complementar n° 004/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 
recuperação de débitos fiscais em atraso e dá outras providências”. Leitura do 
Projeto de Lei n° 010/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Chefe 
do Poder Executivo Municipal a celebrar Contrato de Cessão de Uso de Bem 
Imóvel Público com a APTA – Associação de Programas em Tecnologia Alternativa 
e dá outras providências”. PODER LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Lei n° 
003/2015, de autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva, que “Dá atual Rua 20, 
localizada no Bairro Ayrton Senna, a denominação de Rua Mário Raul de Moraes 
Andrade (Rua Mário de Andrade”; Leitura do Projeto de Lei n° 004/2015, de 
autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva, que “Dá atual Rua 21, localizada no 
Bairro Ayrton Senna ,a denominação de Rua Cecília Meireles”; Leitura do Projeto 
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de Lei n° 005/2015, de autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva, que “Dá atual 
Rua 04, localizada no Bairro Bom Sucesso I ,a denominação de Rua Paulo Tito 
Reganini”; Leitura do Projeto de Lei n° 006/2015, de autoria do Vereador Isaias 
Rosa de Oliveira, que “Dá  Denominação a praça localizada no Bairro Guriri de 
“Praça Vinicius Cavaleiro Milleri”; Leitura do Projeto de Lei n° 007/2015, de autoria 
do Vereador José Ferreira, que “Dá denominação á Rua localizada no Bairro 
Morada do Ribeirão, de Rua Josino Santos”; DIVERSOS: Leitura do expediente 
protocolado sob o n° 000523/2015, de autoria do Vereador Gildevaldo Estevão, 
requerendo concessão de espaço na Sessão Ordinária para que o Senhor Vinícius 
Gomes, Coordenador do Movimento SAMA7 possa proferir pronunciamento 
referente a situação que se encontra a Praça Mesquita Neto. Leitura do expediente 
protocolado sob o n° 000524/2015, de autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira, 
justificando ausência na Sessão Ordinária do dia 31/03/2015, conforme atestado 
médico em anexo ao requerimento. Indicações nºs 163 e 164/2015 de autoria do 
Vereador Sr Ailton Caffeu, que solicita: Término do calçamento da Rua Cachoeira 
do Cravo, situada no Distrito de Nestor Gomes – Km 41; Calçamento da Rua de 
acesso à Unidade de Saúde na Comunidade Nova Aymorés – Km 35. Indicações 
nºs 165 e 166/2015 de autoria do Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva, que solicita: 
Construção de muro de arrimo na Rua 7, situada no Bairro Bonsucesso; Limpeza 
de todas as ruas dos Bairros Bonsucesso e Ayrton Senna. Indicações nºs 167 e 
168/2015 de autoria do Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho, que solicita: 
Reforma da quadra poliesportiva e revitalização da Praça Lauriano Alves Barbosa, 
situado no Bairro Boa Vista; Intensificar as ações do carro fumaçê para combate a 
nuvem de mosquito. Indicações nºs 169 e 170/2015 de autoria do Vereador Sr 
Gildevaldo Estevão, que solicita: Calçamento da Rua Santa Rosa, situada no Bairro 
Aroeira; Calçamento da Rua Alvorada, situada no Bairro Aroeira. Indicações nºs 171 
e 172/2015 de autoria do Vereador Sr Glesson Borges, que solicita: Aquisição de 
terreno no Bairro Litorâneo, para construção de cemitério público; Construção de 
novo prédio para instalação da Unidade de Saúde do Bairro Aviação. Indicações 
nºs 173 e 174/2015 de autoria do Vereador Sr José Ferreira, que solicita: 
Construção de varanda na Unidade de Saúde do Distrito de Nestor Gomes – Km 
41, para melhor acomodação dos usuários; Realização de nova demarcação e 
apresentação de planta atualizada do Distrito de Nestor Gomes. Indicação nº 
175/2015 de autoria da Vereadora Srª Judite Ribeiro Oliveira, que solicita: 
Calçamento dos Becos 1, 2 e 3, localizados na Rua Salvador, no Bairro Vila Nova. 
Indicações nºs 176 e 177/2015 de autoria do Vereador Sr Uarlan Fernandes, que 
solicita: Viabilizar a limpeza do valão situado na Avenida Antônio Costa Leal, que 
interliga os Bairros Residencial Park Washington e COHAB; Calçamento da Rua 
Jaci Valeriano de Oliveira, situada no Bairro Residencial Parque Washington. 
Indicações nºs 178 e 179/2015 de autoria do Vereador Sr Vilmar Gonçalves de 
Oliveira, que solicita: Calçamento da Rua Chapecó, situada no Bairro Nova Era; 
Calçamento da Rua Blumenau, situada no Bairro Nova Era. Requerimento nº 

019/2015 de autoria do Vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira e outros Srs 
Vereadores, que solicitam ao Presidente desta Casa de Leis: Que o Exmº Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, providencie: solicitar à Diretoria 
do Hospital Maternidade São Mateus que encaminhe a esta Casa de Leis, 
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prestação de contas dos recursos financeiros, referente ao ano de 2014. Moção nº 

004/2015 de autoria do Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que solicita: Voto de 
Congratulação ao Senhor Evandro José Barcelos, por dedicar a sua vida ao Karatê 
e promover o município de São Mateus, a nível nacional, através do esporte. Ato 
contínuo o Sr Secretário fez a leitura dos Projetos a seguir: Em Turno Único o 
Projeto de Lei n° 009/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei 
Municipal n° 1.307/2013, a qual Dá novo disciplinamento ao pagamento de 
gratificações de produtividade fiscal aos servidores fiscais e dá outras 
providências”. Em Turno Único, com emenda, o Projeto de Lei n° 012/2015, de 
autoria do Poder Executivo, que “Institui a Política Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional Sustentável – PMSAN, expressa o interesse do município 
em aderir ao Sistema Nacional/Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, 
estabelece os parâmetros para a elaboração do Plano Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional – PLAMSAN, e dá outras providências”. Em Turno Único, o 
Projeto de Lei n° 003/2015, de autoria do Poder Legislativo, que “Dá a atual Rua 
20, localizada no bairro Ayrton Senna, a denominação de Rua Mário Raul de 
Moraes Andrade (Rua Mário de Andrade)”. Em Turno Único, o Projeto de Lei n° 
004/2015, de autoria do Poder Legislativo, que “Dá a atual Rua 21, localizada no 
bairro Ayrton Senna, a denominação de Rua Cecília Meireles”. Em Turno Único, o 
Projeto de Lei n° 005/2015, de autoria do Poder Legislativo, que “Dá a atual Rua 
04, localizada no bairro Bonsucesso I, a denominação de Rua Paulo Tito Reganini”. 
Ato contínuo o Sr Secretário anunciou Requerimento de autoria da maioria dos 
senhores Vereadores presentes, solicitando a inclusão na Ordem do Dia dos 
Projetos para discussão e votação imediata, conforme o artigo 158, inciso IV 
combinado com o Art. 160 do Regimento Interno desta Casa de Leis a seguir: 
Projeto de Lei n° 021/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza Abertura 
de Crédito Adicional Especial e dá outras providências”. Sendo deferido pelo Sr 
Presidente. 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 pelo Sr Secretário a presença de todos os Srs Vereadores. 
A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra a Agente 
Comunitária de Saúde Sr Rita de Cássia Reis dos Santos, que após congratular-se 
com todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais 
presentes, Relata ser residente do bairro Bom sucesso II, Diz vir pedir para seus 
filhos gêmeos lutadores de judô, Patrocínio, pois lutaram em vitória-ES, venceram, 
e irão lutar em Lauro de Freitas-BA. Há uma semana tem ido a empresas, 
secretarias, prefeitura e não teve resposta favorável, Diz ser necessário o valor de 
R$ 500,00 para pernoite e café da manhã, fora despesas de alimentação, então 
vem pedir ajuda a câmara, pois seus filhos são do projeto Judô Clube do Dione 
localizado no Bom sucesso II junto aos policiais, estão representando São Mateus 
no campeonato brasileirão regional três, com kimono branco e azul, elogiou o 
projeto, ressaltou o quanto é difícil encaminhar jovens para o esporte, com tanta 
violência e criminalidade, e desde já agradece a colaboração de todos com 
qualquer valor. Ato contínuo o Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira solicita 
aparte, deseja saber a idade das crianças. Ato contínuo a Sr Rita de Cássia Reis 
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dos Santos, responde que seus filhos são menores, com 17 anos. Ato contínuo o 
Vereador Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira solicita aparte, pergunta qual o valor total 
das despesas necessárias. Ato contínuo a Sr Rita de Cássia Reis dos Santos, Diz 
achar que o custo será de mais ou menos R$ 1.500,00, pois são os dois filhos, 
para quatro dias de viajem, dois lutando. Ato contínuo o Vereador Sr Vilmar 
Gonçalves de Oliveira solicita aparte, deseja saber se a secretaria esta apoiando e 
se a prefeitura tem conhecimento dessas necessidades. Ato contínuo a Sr Rita de 
Cássia Reis dos Santos, Diz que esteve com o Secretário Sr Jailson, solicitou 
ajuda, mas, ele disse não ter verba. Diz ter ido ha prefeitura com ofício, mas a 
secretária a impossibilitou de falar com o prefeito. E lembra que o prazo é até dia 
onze do próximo mês. Ato contínuo o Sr Presidente, pergunta novamente qual o 
valor, e solicita aos vereadores que forem ajudar que ergam a mão, em seguida 
pede que se faça uma lista dos vereadores que irão colaborar e designa o 
Vereador Sr Aquiles Moreira da Silva para repassar o valor arrecadado, até dia 
onze a Sr Rita de Cássia Reis dos Santos, e pede a mesma, que quando retornar e 
for ha Rádio Ronda da cidade agradecer, lembre-se da câmara, por que muitos que 
aqui passaram com necessidades e foram ajudados se esqueceram. Ato contínuo 
a Sr Rita de Cássia Reis dos Santos, Diz que será grata a todos e não esquecerá. 
Ato contínuo o Vereador Uarlan Fernandes solicita aparte, ressalta que mais uma 
vez um morador vem ha câmara pedir apoio, depois de passar pela secretaria de 
esporte, receber um não, e ás vezes nem ser atendido. Diz não ver problemas em 
ajudar e tem orgulho de poder ajudar projetos como esse que encaminham 
crianças, evitando a perda das mesmas para a criminalidade. Fala que se os 
órgãos públicos não podem ajudar não custa pedir a empresas apoio, patrocínio. 
Lembra que o Vereador Sr Glesson Borges, ajuda projetos através de seu 
programa de TV, e ressalta ser importante pedir. Ato contínuo a Sr Rita de Cássia 
Reis dos Santos, fala que seus filhos já participaram de vários campeonatos, desde 
os oito anos de idade, e não tem apoio de secretaria. Ato contínuo o Sr Presidente, 
reforça que, se todos de São Mateus que tem condições ajudassem projetos 
seriam evitadas as mortes da maioria dos jovens na região, como tem acontecido 
ultimamente. Ato contínuo o Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira solicita aparte, 
pensa que todos poderiam ajudar, mas infelizmente a ambição cega as pessoas e 
ás deixam egoístas, quando houver conscientização do amor ao próximo haverá 
melhoras. Ato contínuo Sr Presidente, fala que até o presente momento com a 
ajuda de todos no plenário, além dos vereadores já foi arrecadado o valor de R$ 
920,00. A seguir o Presidente Sr Gildevaldo Estevão concedeu a palavra ao 
Coordenador do Movimento SAMA7 Sr Vinicius Gomes, que após congratular-se 
com todos da Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais 
presentes, explana, ser o representante dos jovens que clamam por alternativas 
para a juventude. Diz ser difícil, porque infelizmente são poucos os jovens 
interessados em participar e falar de política, por isso vem mostrar há todos 
presentes, através de vídeos Documentário um pouco da realidade de alguns 
jovens de São Mateus, que estão morrendo ou pedindo socorro por falta de 
políticas publicas. Pedi ajuda e mais atenção dos vereadores há essa juventude 
perdida, pois poderiam ter destinos diferentes através do projeto que pede que o 
espaço antigo coreto na Praça Mesquita Neto seja transformado em um ambiente 
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alternativo e revitalizado para os jovens praticar esportes como Parkour, Slackline, 
Grafite, Dança, Teatro Música. Reitera que a Praça se localiza no centro da cidade 
em frente à rodoviária e a uma escola, e está às escuras entregue a marginais, 
drogados, traficantes e andarilhos, virando palco de tragédias, afastando as 
famílias. Esclarece que o movimento SAMA7 existe ha oito anos e se manteve 
sozinhos até o presente momento, mas, não consegue mais seguir sem apoio. E 
reforça o pedido de apoio da câmara. Ato contínuo Sr Vereador Eneias Zanelato 
Carvalho solicita aparte, Parabeniza os jovens do movimento pela resistência e o 
trabalho cultural, apóia e lembra que já foi feito vários pedidos e requerimentos 
para recuperação dessa Praça, e que existe um diagnóstico do município de São 
Mateus sobre a violência com menores de idade, onde mostra que nos bairros não 
existe um equipamento de infraestrutura para os jovens, como: praças, cinemas, 
área de lazer, e os que contem estão esquecidos de manutenção. Relata que 
quando assumiu como vereador fez um projeto de concha acústica para aquela 
Praça, conversou com o prefeito, percebeu que a praça tem uma vocação de 
apresentações, já que tem a escola Lira de música e muitos artistas, foi até o 
parque Moscoso, fotografou, olhou o espaço. Viu que seria uma forma, para que a 
população apresentasse seu trabalho e tivesse uma renda, mas infelizmente, o 
prefeito fez algumas obras, mas não tem sensibilidade para a área cultural, que 
está esquecida. Diz que fica muito feliz quando vê alguém a frente levantando 
bandeira e reivindicando pelos jovens. Diz que a mãe que veio pedir ajuda pelos 
filhos é um gesto pontual, porque tanto o esporte quanto a cultura não tem política 
publica, diz que fez uma lei de incentivo á cultura que foi aprovada, mas o prefeito 
não sancionou até hoje. Pede para que não desistam, porque a população irá 
apoiar e assim acontecerá. Ato contínuo o Sr Uarlan Fernandes solicita aparte, fala 
que essa é a casa do povo e é a primeira vez que acontece uma apresentação 
musical em ritmo de rap nessa casa de leis. Parabeniza Sr Presidente pela 
autorização. Diz que todos juntos encontrarão alternativas para melhoras, não só 
com políticas publicas, mas com segurança, policiamento, apoio das secretarias. e 
da população. Ato contínuo o Sr Vinicius Gomes, diz que estiveram com diversos 
órgãos, com o comandante Ronaldo que toma conta do centro da cidade, que nos 
disse que é impossível acabar com a violência, mas podemos diminuir. O projeto 
está bem detalhado com programação até 2019, e precisamos levar até o prefeito 
para que haja uma mudança. Inicialmente precisamos do som e da chave do 
coreto, assim transformaremos em sustentável todos os nossos sonhos. Ato 
contínuo o Sr Vilmar Gonçalves de Oliveira solicita aparte, Parabeniza o grupo, 
porque a violência no mundo esta descontrolada e não é fácil lutar contra as 
drogas. Lembra que irão precisar de segurança para evitar problemas. Acha que o 
município e empresas precisam apoiar esses projetos para dar certo, e se 
disponibiliza a ajudar também como empresário. Ato contínuo Sr Aquiles Moreira 
da Silva solicita aparte, parabeniza e deseja fazer algumas perguntas; cita que o 
projeto é de 2010 e pergunta se desde essa data, já tiveram acesso, junto á 
secretaria do município com apoio? Quantos participantes são? Pela programação 
de 2015 a 2019 desse projeto, de resgatar, não poderia se estender até os bairros? 
Esse projeto já foi apresentado à secretária de cultura? E porque não, se associar 
ao projeto de cultura nos bairros? Ato contínuo o Sr Vinicius Gomes responde que 
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até o presente momento não tiveram apoio de nenhuma secretaria, diz que eles 
são micro grupos com total de 15 pessoas, e o projeto se estende aos bairros com 
atividades para estimular a participação das pessoas nos grupos e nos 
movimentos, seria um prazer se juntar ao projeto de cultura nos bairros. Diz que a 
secretaria de cultura foi uma das primeiras a ser apresentado o projeto, o mesmo é 
para beneficio de todos, para resgatar jovens da criminalidade, abrir espaço para 
apresentações de bairros com teatros, musicais, e agradece o apoio e atenção de 
todos. DO GRANDE EXPEDIENTE: 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, Ressalta que essa casa é do povo e de direito de todos, Parabeniza o 
Sr Vinicius Gomes e a Sr Rita de Cássia dos Reis Santos, reforça que o espaço 
está aberto para todos que precisam de apoio. E sobre o movimento SAMA7, se 
todos apoiarem esse projeto, que é de 2010, junto à prefeitura, se reunindo, dará 
certo e também evitará mais tragédias, como crianças e adolescentes envolvidas 
no tráfico. Lembra que atende a todos nas quartas-feiras, mas, está aqui de 
segunda-feira a sexta-feira à disposição do povo que contam com essa casa de 
leis. Ato contínuo o Sr Aquiles Moreira da Silva solicita aparte, Parabeniza, e se 
dispõe a ajudar e apoiar a Sr Rita de Cássia dos Reis Santos e o Sr Vinicius 
Gomes, diz ter ficado triste ao saber que foi procurado apoio junto à secretaria do 
executivo e não foi atendido, nesses tempos difíceis de violência no qual são 
poucos os interessados em resgatar pessoas, e ainda não tem apoio dos órgãos. 
Estão todos de parabéns pelo esforço, dedicação e principalmente por não desistir. 
Diz que o apoio da câmara será favorável a todos que precisarem. Reitera que a Sr 
Rita de Cássia dos Reis Santos e seus filhos são guerreiros, que estão 
representando o município e o estado sem apoio do executivo, mas, nós 
ajudaremos com uma boa parte do valor necessário. Expõe que os Sr vereadores 
estão com o problema de só falar, que só falamos da RT, em breve se não houver 
solução farei um requerimento para abertura de uma CPI da RT. Acha que temos 
que tomar uma providencia contra a RT, pois hoje o bairro onde resido se encontra 
cheio de lixo, já enviamos vários documentos à mesma dos quais não houve 
resposta, e se deixar no emergencial, nosso mandato irá acabar e só terá 
emergencial. 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 ao presidente 
pela oportunidade e diz fazer homenagem ao Sr Evandro José Barcelos professor 
de Caratê que todos conhecem de muitos anos por ter dedicado toda sua vida ao 
esporte e tem representado e promovido São Mateus em várias partes do país. Ato 
contínuo o Sr Evandro José Barcelos que após saudar todos da Mesa Diretora, 
Vereadores, convidados de honra e demais presentes, agradece a todos pela 
homenagem e lembra que todos os dias é uma batalha para manter os trabalhos 
voltados ao esporte. Diz estar esperando o apoio do município que estar para ser 
liberado, para dar seguimento aos projetos desse ano. Dar graças a Deus por 
conseguir tirar muitas crianças das drogas e criminalidade através do caratê e 
integrar aos projetos educando e disciplinando. Fala que teve alunos que iniciaram 
com quatro anos de idade e hoje tem quarenta e continua com ele assim como 
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outros, que hoje são advogados, médicos, juízes, promotores, diz que foi o mentor 
do primeiro projeto aprovado neste município, abrindo as portas para outros 
projetos dedicados a dar suporte ás crianças. Agradece de coração pela 
oportunidade e homenagem e diz estar á disposição junto à secretaria para ajudar. 
ORDEM DO DIA: Ato contínuo o Sr Presidente colocou em discussão e votação as 
Indicações nºs 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 
176, 177, 178, 179/2015 sendo as mesmas aprovadas por unanimidade dos 
presentes. Em discussão e votação o Requerimento de nº 019/2015, sendo retirado 
devido à ausência do autor. Em discussão e votação o Requerimento de nº 
020/2015, sendo aprovado por unanimidade. Em discussão e votação Moção nº 

004/2015 de autoria do Vereador Sr Eneias Zanelato Carvalho que solicita: Voto de 
Congratulação ao Senhor Evandro José Barcelos, por dedicar a sua vida ao Karatê 
e promover o município de São Mateus, a nível nacional, através do esporte, sendo 
aprovado por unanimidade. Ato contínuo o Sr Presidente coloca em discussão e 
votação os seguintes projetos: Em discussão e votação em Turno Único o Projeto 
de Lei n° 009/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei Municipal n° 
1.307/2013, a qual Dá novo disciplinamento ao pagamento de gratificações de 
produtividade fiscal aos servidores fiscais e dá outras providências”, sendo 
aprovado por unanimidade. Em discussão e votação em Turno Único, com 
emenda, o Projeto de Lei n° 012/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Institui 
a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – PMSAN, 
expressa o interesse do município em aderir ao Sistema Nacional/Estadual de 
Segurança Alimentar e Nutricional, estabelece os parâmetros para a elaboração do 
Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – PLAMSAN, e dá outras 
providências”, sendo aprovado por unanimidade. Em discussão e votação em 
Turno Único o Projeto de Lei n° 021/2015, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza Abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências”, sendo 
aprovado por unanimidade. Em discussão e votação em Turno Único, o Projeto de 
Lei n° 003/2015, de autoria do Poder Legislativo, que “Dá a atual Rua 20, 
localizada no bairro Ayrton Senna, a denominação de Rua Mário Raul de Moraes 
Andrade (Rua Mário de Andrade)”, sendo aprovado por unanimidade. Em 
discussão e votação em Turno Único, o Projeto de Lei n° 004/2015, de autoria do 
Poder Legislativo, que “Dá a atual Rua 21, localizada no bairro Ayrton Senna, a 
denominação de Rua Cecília Meireles”, sendo aprovado por unanimidade. Em 
discussão e votação em Turno Único, o Projeto de Lei n° 005/2015, de autoria do 
Poder Legislativo, que “Dá a atual Rua 04, localizada no bairro Bonsucesso I, a 
denominação de Rua Paulo Tito Reganini”, 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 ha presente Ata, que por estar em conformidade será 
assinada por mim, pelo Sr Presidente e demais membros da mesa. 
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