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Ata nº 011/2016 da Sessão Ordinária, realizada aos 22 (vinte e dois) dias do mês de 
Março de 2016 (dois mil e dezesseis), 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 DAS ATAS N°s 005 e 006/2016. Sendo 
as mesmas aprovadas. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG N° 489/2016, 
da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 
000354/2016 que encaminha Projeto de Lei n° 005/2016. Leitura do Projeto de Lei 
n° 005/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei Municipal n° 981 
datada de 13 de maio de 2011 para suprimir o Art. 13°, dar nova redação ao Art. 14° 
e dá outras providências”. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 
568/2016, da Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 
000386/2016, que solicita devolução do Projeto de Lei n° 031/2015 que “Autoriza 
Celebração de Convênio de Cooperação Financeira e dá outras providências”, em 
tramitação neste Poder Legislativo. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 574/2016, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000404/2016, que encaminha respostas das 
Indicações n°s 038 e 040/2016, de autoria dos Vereadores Valdemar Moraes e 
Vilmar Gonçalves de Oliveira, respectivamente, sendo informado que, de acordo 
com a Secretária Municipal de Saúde, em relação a Indicação do Vereador 
Valdemar Moraes os moradores da Comunidade de Santa Maria já recebem 
atendimento odontológico na UBS de Nova Lima; quanto a Indicação do Vereador 
Vilmar Gonçalves de Oliveira, foi informado que já existe na UBS do bairro SEAC, 
cadeira de rodas para atender os pacientes com dificuldade de locomoção. Leitura 
do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 573/2016, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000405/2016, que encaminha resposta da 
Indicação n° 800/2015, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes, sendo informado 
que, de acordo com a Secretária Municipal de Saúde, a utilização do carro FOG, 
conhecido como “fumacê”, já é uma atividade constante na rotina do trabalho 
desenvolvido pela equipe técnica da vigilância ambiental, informando, ainda, que o 
cronograma de operações do FOG, referente ao período de 15/02 a 03/03, o carro 
“fumacê” passará pelos bairros Liberdade, Rio Preto, Lago dos Cisnes e INOCOOP, 
no dia 29/02, das 17:30 às 22:30 h. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 571/2016, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000406/2016, que encaminha resposta da 
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Indicação n° 014/2016, de autoria da Vereadora Judite Ribeiro de Oliveira, sendo 
informado pela Secretária Municipal de Saúde que para o exercício de 2016 não há 
disponibilidade orçamentária e financeira para o atendimento desta Indicação; 
ressaltando que, também não há previsão de Emenda Parlamentar para este fim. 
Informando, ainda, que a Secretaria fará indicação para construção de “Academia de 
Saúde”, vinculada à Unidade Básica de Saúde do bairro Vila Nova, caso o sistema 
do Ministério da Saúde disponibilize recurso. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 567/2016, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000407/2016, que encaminha resposta da 
Indicação n° 628/2015, de autoria do Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira, sendo 
informado que, de acordo com a Secretária Municipal de Saúde, todos os pontos 
relativos à questão da construção de matadouro público no município de São Mateus 
são de competência exclusiva da Secretaria de Estado da Agricultura, através do 
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF. Leitura do 
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 557/2016, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000408/2016, que encaminha resposta da 
Indicação n° 057/2016, de autoria do Vereador Valdemar Moraes, sendo informado 
que, de acordo com o Secretário Municipal de Agricultura, estarão iniciando 
patrolamento das estradas vicinais de todo o município de São Mateus; na 1ª 
quinzena de março do corrente ano, e quando o maquinário estiver na região de 
Santa Maria farão atendimento a este pleito. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 556/2016, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000409/2016, que encaminha resposta da 
Indicação n° 047/2016, de autoria do Vereador Gildevaldo Estevão, sendo informado 
que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras e Transporte, para o 
atendimento da presente demanda se faz necessário a contratação de empresa 
especializada para execução de tais serviços. Informando, ainda, que considerando 
o momento econômico extremamente desfavorável, tendo o município sofrido com a 
queda de receita, os investimentos estão sendo planejados de acordo com a 
capacidade financeira do município e, portanto, estarão buscando o impacto 
financeiro para atendimento, submetendo ao Chefe do Poder Executivo para análise 
e aprovação. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 565/2016, da 
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000410/2016, 
que encaminha resposta da Indicação n° 009/2016, de autoria do Vereador Isaias 
Rosa de Oliveira, sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de 
Obras e Transporte, para o atendimento da presente demanda se faz necessário a 
contratação de empresa especializada para execução de tais serviços. Informando, 
ainda, que considerando o momento econômico extremamente desfavorável, tendo 
o município sofrido com a queda de receita, os investimentos estão sendo 
planejados de acordo com a capacidade financeira do município e, portanto, estarão 
buscando o impacto financeiro para atendimento, submetendo ao Chefe do Poder 
Executivo para análise e aprovação. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 566/2016, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000411/2016, que encaminha resposta da 
Indicação n° 003/2016, de autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva, sendo 
informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras e Transporte, para o 
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atendimento da presente demanda se faz necessário a contratação de empresa 
especializada para execução de tais serviços. Informando, ainda, que considerando 
o momento econômico extremamente desfavorável, tendo o município sofrido com a 
queda de receita, os investimentos estão sendo planejados de acordo com a 
capacidade financeira do município e, portanto, estarão buscando o impacto 
financeiro para atendimento, submetendo ao Chefe do Poder Executivo para análise 
e aprovação. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 558/2016, da 
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000412/2016, 
que encaminha resposta da Indicação n° 012/2016, de autoria do Vereador José 
Ferreira, sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras e 
Transporte, para o atendimento da presente demanda se faz necessário a 
contratação de empresa especializada para execução de tais serviços. Informando, 
ainda, que considerando o momento econômico extremamente desfavorável, tendo 
o município sofrido com a queda de receita, os investimentos estão sendo 
planejados de acordo com a capacidade financeira do município e, portanto, estarão 
buscando o impacto financeiro para atendimento, submetendo ao Chefe do Poder 
Executivo para análise e aprovação. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 559/2016, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000413/2016, que encaminha resposta da 
Indicação n° 013/2016, de autoria da Vereadora Judite Ribeiro de Oliveira, sendo 
informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras e Transporte, 
estarão enviando equipe ao local para avaliação e consequentemente atendimento, 
inserindo na programação dos serviços cotidianos da Secretaria. Leitura do 
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 561/2016, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000414/2016, que encaminha resposta da 
Indicação n° 010/2016, de autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira, sendo 
informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras e Transporte, 
estarão enviando equipe ao local para avaliação e consequentemente atendimento, 
inserindo na programação dos serviços cotidianos da Secretaria. Leitura do 
expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 562/2016, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000415/2016, que encaminha resposta da 
Indicação n° 007/2016, de autoria do Vereador Glesson Borges, sendo informado 
que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras e Transporte, estarão enviando 
equipe ao local para avaliação e consequentemente atendimento, inserindo na 
programação dos serviços cotidianos da Secretaria. Leitura do expediente 
OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 563/2016, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000416/2016, que encaminha resposta da 
Indicação n° 008/2016, de autoria do Vereador Glesson Borges, sendo informado 
que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras e Transporte, para o 
atendimento da presente demanda se faz necessário a contratação de empresa 
especializada para execução de tais serviços. Informando, ainda, que considerando 
o momento econômico extremamente desfavorável, tendo o município sofrido com a 
queda de receita, os investimentos estão sendo planejados de acordo com a 
capacidade financeira do município e, portanto, estarão buscando o impacto 
financeiro para atendimento, submetendo ao Chefe do Poder Executivo para análise 
e aprovação. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 544/2016, da 
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Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000417/2016, 
que encaminha resposta da Indicação n° 006/2016, de autoria do Vereador 
Gildevaldo Estevão, sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de 
Obras e Transporte, estarão enviando equipe ao local para avaliação e 
consequentemente atendimento, inserindo na programação dos serviços cotidianos 
da Secretaria. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 543/2016, da 
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000418/2016, 
que encaminha resposta da Indicação n° 005/2016, de autoria do Vereador 
Gildevaldo Estevão, sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de 
Obras e Transporte, estarão enviando equipe ao local para avaliação e 
consequentemente atendimento, inserindo na programação dos serviços cotidianos 
da Secretaria. Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 585/2016, da 
Superintendente de Controle Governamental, protocolizado sob o n° 000439/2016, 
que encaminha Projeto de Lei n° 007/2016. Leitura do Projeto de Lei n° 007/2016, 
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° 594/2016, da Superintendente de Controle 
Governamental, protocolizado sob o n° 000440/2016, que encaminha Projeto de Lei 
n° 008/2016. Leitura do Projeto de Lei n° 008/2016, de autoria do Poder Executivo, 
que “Autoriza a reversão de imóvel doado através da Lei Municipal 902/2010. 
PODER LEGISLATIVO: Leitura do Projeto de Lei n° 001/2016, do Poder 
Legislativo, que “Dispõe sobre a denominação do Centro de Referências de 
Assistência Social, localizada no bairro Guriri de “CRAS Antenor Malverdi Filho”, de 
autoria dos Vereadores Ailton Caffeu, Aquiles Moreira da Silva, Glesson Borges da 
Silva, Gildevaldo Estevão Bispo, Isaias Rosa de Oliveira, José Ferreira, Judite 
Ribeiro de Oliveira, Uarlan Ferreira Fernandes, Valdemar Moraes e Vilmar 
Gonçalves de Oliveira. Leitura do Projeto de Lei n° 002/2016, do Poder Legislativo, 
que “Cria a premiação “Professor Nota 10” para professores do Ensino Fundamental 
e Médio nas redes de ensino Estadual, Municipal e Particular do município de São 
Mateus e dá outras providências”, de autoria do Vereador Gildevaldo Estevão Bispo. 
Leitura do Projeto de Lei n° 003/2016, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a 
implementação do Programa Municipal de combate e prevenção à dengue e dá 
outras providências”, de autoria do Vereador Gildevaldo Estevão Bispo. Leitura do 
Projeto de Lei n° 009/2016, do Poder Legislativo, que “Institui o Programa de 
Vacinação Domiciliar a Idosos e a Pessoas com Necessidades Especiais, no âmbito 
do município de São Mateus, Estado do Espírito Santo e dá outras providências, de 
autoria do Vereador Glesson Borges. Proposições sujeitas à Discussão e 
Votação: Indicação nº 114/2016 de autoria do vereador Sr Ailton Caffeu que 
solicita: Pavimentação asfáltica da estrada situada na Comunidade Bom Jesus – Km 
35, que dá acesso à rodovia BR 381. Indicação nº 115/2016 de autoria do vereador 
Sr Aquiles Moreira da Silva que solicita: Construção de rampas na Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Golfinho, localizada no Bairro Ideal, para acessibilidade de 
cadeirantes. Indicações nº 116 e 117/2016 de autoria do vereador Sr Eneias 
Zanelato Carvalho que solicita: Implantação de programa de recuperação das 
nascentes e da mata ciliar, com construção de viveiro de mudas para distribuição 
aos agricultores. Manutenção preventiva e corretiva dos semáforos. Indicação nº 
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118/2016 de autoria do vereador Sr Gildevaldo Estevão que solicita: Perfuração de 
poços artesianos para atender a demanda do Conjunto Habitacional Village, situado 
no Bairro Litorâneo. Indicação nº 119/2016 de autoria do vereador Sr Glesson 
Borges que solicita: Aquisição de área de terra no Bairro Residencial Park 
Washington, para construção de Centro de Educação Infantil Municipal. Indicação 
nº 120/2016 de autoria do vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira que solicita: 
Construção de unidade de saúde no Bairro Guriri, lado sul. Indicação nº 121/2016 
de autoria dos vereadores Srs Isaias Rosa de Oliveira. Ailton Caffeu, Aquiles Moreira 
da Silva, Gildevaldo Estevão, Glesson Borges, José Ferreira, Judite Ribeiro de 
Oliveira, Uarlan Fernandes, Valdemar Moraes e Vilmar Gonçalves de Oliveira que 
solicitam: Incluir no Edital de licitação para exploração do serviço de transporte 
coletivo de passageiros do município de São Mateus, os seguintes itens: Linha para 

circular em Guriri (norte e sul); Novas linhas para atender melhor os Bairros: 
Litorâneo, Santa Teresa (Ponte), Aroeira, Nova Era, SEAC, COHAB e Residencial 

Jacuí; Manter as vantagens já existentes, tais como: roleta livre para idosos; meia 
passagem para estudantes uniformizados, etc. Construção de todos os abrigos no 

prazo máximo de 36 meses, inclusive com acessibilidade para cadeirantes. 
Indicação nº 122/2016 de autoria do vereador Sr José Ferreira que solicita: 
Extensão de rede elétrica com instalação de 03 (três) postes com luminárias na Rua 
do campo de futebol (na localidade conhecida como Maria Preta), situada no Distrito 
de Nestor Gomes. Indicação nº 123/2016 de autoria do vereador Sr Judite Ribeiro 
de Oliveira que solicita: Construção de 02 (dois) redutores de velocidade na Rua 
Alberto Sartório, situada no Bairro Carapina (nas proximidades do entroncamento 
com a Rua Theda Figueiredo). Indicação nº 124/2016 de autoria do vereador Sr 
Uarlan Fernandes que solicita: Reparo das ruas e avenidas asfaltadas, situadas no 
Bairro Forno Velho – COHAB. Indicação nº 125//2016 de autoria do vereador Sr 
Vilmar G. de Oliveira que solicita: Calçamento da Rua Maringá, situada no Bairro 
Nova Era. Requerimento nº 009/2016 de autoria do vereador Sr Aquiles Moreira da 
Silva que solicita: Construção de abrigo nos pontos de ônibus localizados na 
Avenida Gileno Santos, no Bairro Ayrton Senna, em cumprimento ao que determina 
a legislação vigente. Requerimento nº 010/2016 de autoria do vereador Sr Eneias 
Zanelato Carvalho que solicita: Esclareça por qual motivo as obras da unidade de 
saúde do bairro Porto foram interrompidas. Requerimento nº 011/2016 de autoria 
do vereador Sr Isaias Rosa de Oliveira que solicita: Construção de abrigo no ponto 
de ônibus situado na Avenida Esbertalina Barbosa Damiani, no Bairro Guriri (no 
ponto final localizado no Bosque da Praia), em cumprimento ao que determina a 
legislação vigente. Em 1° Turno o Projeto de Emenda a Lei Orgânica Municipal n° 
001/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a redação do inciso XIII do 
Artigo 9° e inciso VI do Artigo 189 da Lei Orgânica Municipal de 05 de abril de 1990. 
Em seguida o Presidente passou para a ORDEM DO DIA: E submeteu em 
DISCUSSÃO e VOTAÇÃO: Indicações nº 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124 e 125/2016. Sendo sugerida e aprovada a votação em Bloco. Todas 
Aprovadas por unanimidade. EM DISCUSSÃO: Requerimento nº 009/2016. EM 
VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO: Requerimento nº 
010/2016. EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO: 
Requerimento nº 011/2016. EM VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade. EM 
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DISCUSSÃO: Em 1° Turno o Projeto de Emenda a Lei Orgânica Municipal n° 
001/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a redação do inciso XIII do 
Artigo 9° e inciso VI do Artigo 189 da Lei Orgânica Municipal de 05 de abril de 1990. 
O Relator vereador Sr Aquiles Moreira da Silva solicita vista do Projeto por duas 
Sessões para melhor discussão. Sendo deferido. AVISOS: Reunião terça-feira dia 
29/03/2016 às 16:00hs na Câmara com todos os vereadores e o Secretário de 
Obras. 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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