1

Câmara Municipal de São Mateus
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PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA
01/12/2015
1) LEITURA DAS SEGUINTES PROPOSIÇÕES:
1.1) PODER EXECUTIVO:
1.1.1) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.568/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001730/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da
Indicação n° 488/2015, de autoria do Vereador Gildevaldo Estevão, que requer instalação de luminária nos
postes situados na Rua Adelina Figueiret, na Comunidade Mariricu, lado Norte, sendo informado que, de acordo
com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, estará procedendo análise in loco para
levantamento de custos e conseqüentemente autorização para realização de tal obra.
1.1.2) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.593/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001740/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da
Indicação n° 643/2015, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes, que requer limpeza e patrolamento das Ruas
do bairro Jardim Eldorado, sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura
e Transporte, os serviços ora solicitado será inserido na programação, devendo ser executado a partir de
26/10/2015.
1.1.3) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.594/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001741/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da
Indicação n° 598/2015, de autoria do Vereador Gildevaldo Estevão, que requer reparo do calçamento na
Avenida Antonio Lougon Moulim, no bairro Bonsucesso III (trecho compreendido entre a Avenida Dom José
Dalvit e o conjunto residencial Parque das Brisas), sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal
de Obras, Infraestrutura e Transporte, será encaminhado uma equipe ao local para verificação de tal
necessidade, bem como levantamento de mão-de-obra, material e maquinário necessário. Após tal análise,
oferecerá uma resposta mais consistente sobre a presente demanda.
1.1.4) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.500/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001743/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da
Indicação n° 545/2015, de autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira, que requer aquisição de caminhão para
limpeza de fossas no bairro Guriri, sendo informado que, de acordo com o Diretor do SAAE a Autarquia
Municipal não dispõe de veículo para esta finalidade, sendo que o equipamento existente é utilizado para
desobstrução e manutenção das redes de esgotos de todo o município.
1.1.5) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.502/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001744/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da
Indicação n° 534/2015, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes, que reitera a Indicação de n° 075/2015, que
solicita que seja viabilizada a implantação de saneamento básico no bairro Liberdade, sendo informado que, de
acordo com o Diretor do SAAE, informa que a Autarquia Municipal não dispõe de recursos orçamentário para
realizar a obra.
1.1.6) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.511/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001750/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da
Indicação n° 529/2015, de autoria do Vereador José Ferreira, que requer calçamento da Rua Américo Silvares
Guimarães, situada na sede do Distrito de Nestor Gomes – Km 41, sendo informado que, de acordo com o
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, se faz necessário a mobilização de equipe
especializada para execução de tais serviços, o que inevitavelmente tende a gerar custos significativos para a
municipalidade, e que devido o momento econômico atual merecer extremo cuidado, tal demanda será
considerada no planejamento orçamentário para o exercício de 2016.
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1.1.7) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.543/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001777/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da
Indicação n° 611/2015, de autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva, que requer patrolamento das Ruas do
bairro Aroeira, sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e
Transporte, os serviços ora solicitados serão inseridos na programação de demandas desta Secretaria.
1.1.8) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.535/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001785/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da
Indicação n° 602/2015, de autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira, que requer calçamento da Rua Professor
Amaro Nascimento Mendes (Rua 7), situada no bairro Guriri, lado Norte, 1ª quadra, sendo informado que, de
acordo com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte devido o momento econômico atual
merecer extremo cuidado, tal demanda será considerada no planejamento orçamentário para o exercício de
2016.
1.1.9) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.786/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001786/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da
Indicação n° 642/2015, de autoria da Vereadora Judite Ribeiro de Oliveira, que requer construção de praça com
área de lazer no bairro Nova São Mateus, sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de
Obras, Infraestrutura e Transporte, devido o momento econômico atual merecer extremo cuidado, tal demanda
será considerada no planejamento orçamentário para o exercício de 2016.
1.1.10) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.533/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001787/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da
Indicação n° 641/2015, de autoria da Vereadora Judite Ribeiro de Oliveira, que requer calçamento da Rua
Eugênio Neves Cunha, situada no bairro Nova São Mateus, sendo informado que, de acordo com o Secretário
Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, devido o momento econômico atual merecer extremo cuidado,
tal demanda será considerada no planejamento orçamentário para o exercício de 2016.
1.1.11) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.531/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001788/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da
Indicação n° 630/2015, de autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva, que requer calçamento da Rua Santa
Terezinha, situada no bairro Colina, sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras,
Infraestrutura e Transporte, devido o momento econômico atual merecer extremo cuidado, tal demanda será
considerada no planejamento orçamentário para o exercício de 2016.
1.1.12) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.530/2015, da Superintendência de Controle
Governamental, protocolizado sob o n° 001789/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta do
Requerimento n° 059/2015, de autoria dos Vereadores Ailton Caffeu, Aquiles Moreira da Silva, Eneias Zanelato
Carvalho, Glesson Borges, Isaias Rosa de Oliveira, José Ferreira, Judite Ribeiro de Oliveira, Uarlan Fernandes,
Valdemar Moraes e Vilmar Gonçalves de Oliveira, que requer que se proíba a utilização de água dos mananciais
para limpeza das ruas, exceto aquelas em que funcionam as feiras livres no município, sendo informado que, de
acordo com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, que tomou as providências no sentido
de notificar a empresa responsável pelas atividades de limpeza de ruas com uso de água (lavagem), no sentido
de proibir tal prática, exceto nas ocasiões de feiras livres.
1.1.13) Leitura do expediente OF/PMSM/SELJ N° 209/2015, do Secretário de Esporte, Lazer e Juventude,
protocolizado sob o n° 001792/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n°
456/2015, de autoria da Vereadora Judite Ribeiro de Oliveira, que requer construção de quadra poliesportiva
coberta no bairro Vila Verde, sendo informado que a Secretaria não dispõe de dotação orçamentária.
1.1.14) Leitura do expediente OF/PMSM/SELJ N° 217/2015, do Secretário de Esporte, Lazer e Juventude,
protocolizado sob o n° 001793/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da Indicação n°
644/2015, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes, que requer construção de campo de futebol no bairro
Liberdade, sendo informado que a Secretaria não dispõe de dotação orçamentária.
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1.2)

PODER LEGISLATIVO:

1.2.1) Leitura do Projeto de Lei n° 071/2015, do Poder Legislativo, que Dá a atual Avenida F, no bairro
Bonsucesso, município de São Mateus Estado do Espírito Santo, a denominação de “Avenida Maria Calixto da
Conceição”, de autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva.
1.2.2) Leitura do expediente Oficio 051/2015, do Vereador Eneias Zanelato Carvalho, protocolizado sob o n°
001456, encaminhando comprovante de passagem aere à viagem ao Rio de Janeiro para justificar sua ausência
na Sessão Ordinária do dia 25 de agosto de 2015.

2) PROPOSIÇÕES SUJEITAS À DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
2.1)
PROPOSIÇÃO

EMENTA

Indicação nº 765/2015

Construção de barragem na Comunidade São Cristovão,
Distrito de Nestor Gomes;

Indicação nº 766/2015

Construção de barragem na localidade de Córrego do
Bamburral, situada na Comunidade Santa Leocádia – Km
23, Distrito de Nestor Gomes.

Indicação nº 767/2015

Construção de escadaria na Rua 11, entre os Bairros
Bonsucesso I e II;

Indicação nº 768/2015

Calçamento da Rua 11, situada no Bairro Bonsucesso I
(nas proximidades da Avenida Maria Elisa Rios).

Indicação nº 769/2015

Reduza em 50% (cinquenta por cento) o salário do
Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e dos
Servidores de Cargos Comissionados com salários
superiores à R$2.000,00 (dois mil reais), para manter o
tíquete alimentação dos servidores;

Indicação nº 770/2015

Reduza os salários dos vereadores em 50% (cinquenta por
cento), e devolva à prefeitura, para manter o tíquete
alimentação dos servidores.

Indicação nº 771/2015

Regularização fundiária do Bairro Vila Verde;

Indicação nº 772/2015

Perfuração de poço artesiano no Bairro Morada do Lago.

Indicação nº 773/2015

Realocação de poste de iluminação pública situado na
Avenida João Nardoto, no Bairro COHAB (nas
imediações da chácara do Sr. Manéquinho);

Indicação nº 774/2015

Regularização fundiária do Bairro Santa Teresa (ponte).

VEREADOR

Ailton Caffeu

Aquiles Moreira
da Silva

Eneias Zanelato
Carvalho

Gildevaldo
Estevão

Glesson Borges
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Indicação nº 775/2015

Calçamento da Rua Boa Esperança, no bairro Guriri, lado
sul (trecho compreendido entre as Ruas Professor Amaro
Nascimento Mendes e Elisa Maria Dittz de Abreu Costa);

Indicação nº 776/2015

Construção de Unidade de Saúde no Bairro Guriri, lado
sul.

Indicação nº 777/2015

Substituição das lâmpadas queimadas dos postes de
iluminação pública situados na Avenida São Jorge, na
Comunidade Nova Lima, Distrito de Itauninhas (avenida
de acesso ao cemitério);

Indicação nº 778/2015

Patrolamento das estradas vicinais da Comunidade São
Geraldo, Distrito de Itauninhas.

Indicação nº 779/2015

Calçamento da Rua João José Sacramento Júnior, situada
no Bairro Santo Antonio;

Indicação nº 780/2015

Término do calçamento da Rua Itália, situada no Bairro
Novo Horizonte

Indicação nº 781/2015

Recapeamento asfáltico da Avenida Brasil, situada no
Bairro Vila Nova;

Indicação nº 782/2015

Utilização de fumacê para combater mosquitos no Bairro
Liberdade.

Indicação nº 783/2015

Instalação de semáforo no trevo situado na Rodovia BR
101, no bairro Litorâneo;

Indicação nº 784/2015

Aquisição da área de terra anexa à unidade de saúde
situada na Comunidade Santa Maria, Distrito de
Itauninhas, para ampliação do prédio da referida
instituição.

Indicação nº 785/2015

Construção de redutor de velocidade no final da Rua S,
situada no Bairro SEAC;

Indicação nº 786/2015

Reforma da praça situada no bairro SEAC.

Requerimento nº 069/2015

Disponibilizar assessoria técnica para instruir a aludida
comissão para apreciação dos Projetos de Lei
Complementar: nº 023/2015 que “Dispõe sobre a criação
da agência reguladora de serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário do
município de São Mateus-ES, e dá outras providências”, e
nº 024/2015 que “Autoriza o Poder Executivo a outorgar
concessão do serviço público de abastecimento de água e
esgotamento sanitário do município e dá outras
providências”.

Isaias Rosa de
Oliveira

José Ferreira

Judite Ribeiro
de Oliveira

Uarlan
Fernandes

Valdemar
Moraes

Vilmar
Gonçalves de
Oliveira

Presidente da
Comissão de
Obras,
Urbanismo e
Infraestrutura
Municipal,
Vereador
Eneias Zanelato
Carvalho
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Moção nº 052/2015

VOTO DE CONGRATULAÇÃO à ADETUR –
Associação para o Desenvolvimento do Turismo na Ilha
de Guriri, pela realização do 3º Festival Gastronômico –
Guriri Sabor, em Guriri.

Eneias Zanelato
Carvalho

VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao Senhor JOSÉ
José Ferreira
CARLOS MARTINS COELHO, pelos relevantes serviços
prestados no município de São Mateus, à frente da
Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transportes.
.
2.2) Em 1° Turno, com Emenda, o Projeto de Lei Complementar n° 023/2015, de autoria do Poder Executivo,
que Dispõe sobre a criação da Agência Reguladora de Serviços Públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário do município de São Mateus – ES e dá outras providências.

Moção nº 053/2015

2.3) Em Turno Único, o Projeto de Lei n° 051/2015, de autoria do Poder Legislativo, que Autoriza o Executivo
Municipal, por meio do SAAE, a fornecer serviço de caminhão sugador para esgotamento sanitário de fossas
sépticas de imóveis localizados em logradouros não servidos por sistema de coleta.

