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PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  

24/11/2015 
 

 

1) LEITURA DAS SEGUINTES PROPOSIÇÕES:  

 

1.1) PODER EXECUTIVO:   

 

1.1.1) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.583/2015, da Superintendência de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001738/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da 

Indicação n° 587/2015, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes, que requer solucionar o problema da cascata 

localizada na entrada do bairro Guriri, que tem contribuído para a proliferação de mosquitos, sendo informado 

que, de acordo com a Secretária Municipal de Saúde, a cascata localizada na entrada do bairro Guriri já está 

desativada desde o mês de setembro do corrente ano.  

 

1.1.2) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.584/2015, da Superintendência de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001739/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da 

Indicação n° 560/2015, de autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira, que requer construção de Unidade de 

Pronto Atendimento no bairro Guriri, sendo informado que, de acordo com a Secretária Municipal de Saúde, 

segue resposta em anexo ao presente processo através do OF/SEMUS/GAB N° 1299/2015. 

 

1.1.3)  Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.552/2015, da Superintendência de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001768/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da 

Indicação n° 471/2015, de autoria do Vereador Glesson Borges, que requer calçamento da rua Pedro Alves 

Ribeiro, situada no bairro Guriri, lado Sul, 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. 

 

1.1.4) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.550/2015, da Superintendência de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001770/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da 

Indicação n° 581/2015, de autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira, que requer calçamento da Rua Antonio 

Cunha Filho (Rua 30), situada no bairro Guriri, lado Sul, 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. 

 

1.1.5) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.549/2015, da Superintendência de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001771/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da 

Indicação n° 626/2015, de autoria do Vereador Uarlan Fernandes, que reitera a Indicação de n° 034/2015, que 

diz respeito à limpeza e patrolamento das Ruas do bairro Liberdade, sendo informado que, de acordo com o 

Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte fará levantamento de custos para análise e 

possibilidade de execução. 

 

1.1.6) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.548/2015, da Superintendência de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001772/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da 

Indicação n° 624/2015, de autoria da Vereadora Judite Ribeiro de Oliveira, que requer patrolamento da Avenida 

Recôncavo dos Corais e das Ruas Bosque das Oliveiras e transversal, situadas no bairro Morada do Ribeirão, 

sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, fará 

levantamento de custos para análise e possibilidade de execução. 
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1.1.7) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.547/2015, da Superintendência de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001773/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da 

Indicação n° 623/2015, de autoria da Vereadora Judite Ribeiro de Oliveira, que requer reparo do calçamento do 

Beco Santiago, situado na Rua Bolívia, no bairro Vila Nova, sendo informado que, de acordo com o Secretário 

Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, fará levantamento de custos para análise e possibilidade de 

execução. 
 

1.1.8) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.546/2015, da Superintendência de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001774/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da 

Indicação n° 622/2015, de autoria do Vereador José Ferreira, que requer escavação da área de terra situada ao 

lado da Igreja Assembleia de Deus, na sede do Distrito de Nestor Gomes, para construção de Restaurante 

Popular, sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte será 

encaminhada uma equipe ao local para verificação de tal necessidade, bem como levantamento de mão-de-obra, 

material e maquinário necessário. Após tal análise, oferecerão uma resposta mais consistente sobre a presente 

demanda. 
 

1.1.9) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.545/2015, da Superintendência de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001775/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da 

Indicação n° 620/2015, de autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira, que requer calçamento da Rua 40, 

situada no bairro Guriri, lado Norte, 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° 1.544/2015, da Superintendência de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001776/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da 

Indicação n° 619/2015, de autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira, que requer calçamento da Rua 

Domingos Duarte Santos (Rua 16), situada no bairro Guriri, lado Norte, 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° 1.542/2015, da Superintendência de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001778/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da 

Indicação n° 617/2015, de autoria do Vereador Glesson Borges, que requer construção de calçada cidadã na 

Avenida José Tozze, lado direito (trecho compreendido entre o posto de gasolina e o Pronto Atendimento), 

sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, farão o 

levantamento de custos para análise e possibilidade de execução. 
 

1.1.12) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.541/2015, da Superintendência de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001779/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da 

Indicação n° 603/2015, de autoria do Vereador José Ferreira, que reitera a Indicação de n° 603/2015, que requer 

pavimentação da estrada de acesso à localidade do Aguirre, Distrito de Nestor Gomes, 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. 
 

1.1.13)  Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.540/2015, da Superintendência de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001780/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da 

Indicação n° 594/2015, de autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva, que requer término do calçamento da 

Rua Nossa Senhora Aparecida, situada no bairro São Pedro, 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, 

oferecerão uma resposta mais consistente sobre a presente demanda. 
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1.1.14) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.538/2015, da Superintendência de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001782/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da 

Indicação n° 595/2015, de autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho, que requer que priorize o calçamento 

das Ruas do município onde estão localizadas as igrejas e escolas, sendo informado que, de acordo com o 

Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, que a sugestão será levada em consideração. 
 

1.1.15) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.537/2015, da Superintendência de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001783/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da 

Indicação n° 601/2015, de autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira, que requer calçamento da Rua Oldemar 

Farias Santos (Rua 10), situada no bairro Guriri, lado Sul, 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. 
 

1.1.16) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.536/2015, da Superintendência de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001784/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta da 

Indicação n° 599/2015, de autoria do Vereador Glesson Borges, que requer construção de calçada cidadã na 

Avenida João XXIII, lado esquerdo, trecho compreendido entre o Pronto Atendimento e a 1ª Igreja Assembleia 

de Deus, sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, 

será feito o levantamento de custos para análise e possibilidade de execução. 
 

1.1.17) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.529/2015, da Superintendência de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001790/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta do 

Requerimento n° 061/2015, de autoria dos Vereadores Isaias Rosa de Oliveira e Eneias Zanelato Carvalho, que 

reitera Requerimento de n° 029/2015, que diz respeito a reforma do abrigo situado no ponto de ônibus, 

localizado na Avenida Governador Eurico Vieira de Resende, no bairro Guriri (nas imediações da cascata), de 

acordo com o que determina a Lei n° 656/99, sendo informado que, de acordo com o Secretário Municipal de 

Obras, Infraestrutura e Transporte, estão verificando junto a empresa a qual é detentora da concessão pública de 

transporte coletivo urbano, no sentido da mesma atender o supracitado pedido. 
 

1.1.18) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.697/2015, da Superintendência de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001845/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis resposta das 

Indicações n°s 547, 553, 570, 609 e 635/2015, de autoria dos Vereadores José Ferreira, Ailton Caffeu, Vilmar 

Gonçalves de Oliveira, José Ferreira e Glesson Borges, que requerem instalação da Delegacia especializada de 

atendimento à mulher no município de São Mateus; instalação de Posto Policial na Comunidade Córrego da 

Areia, Distrito de Nestor Gomes; instalação de Posto Policial na Comunidade Nativo de Barra Nova; Ronda 

Policial nas imediações das escolas, inclusive UFES/CEUNES, IFES, MULTIVIX, FVC, CEDTEC e MASTER 

e instalação de destacamento de Polícia Militar entre os bairros Santo Antonio e Bonsucesso, sendo informado 

pelo Comandante do 13º BPM, através dos ofícios n°s PMES/P-1N n° 1648/2015 e CI/PMES/N° 113/2015, 

anexo ao presente processo. 

 

 

1.2) PODER LEGISLATIVO: 

 

1.2.1) Leitura do Projeto de Lei n° 072/2015, do Poder Legislativo, que dispõe sobre a prioridade do 

atendimento nas Unidades de Saúde, Bancos, Casas Lotéricas e repartições públicas e privadas do município de 

São Mateus-ES, à todas as pessoas, com menos de 60 (sessenta) anos e que tenham sob sua responsabilidade 

pessoa com necessidade de cuidados especiais, de autoria do Vereador Glesson Borges. 
 

1.2.2) Leitura do Projeto de Lei n° 073/2015, do Poder Legislativo, que dispõe sobre o recebimento e depósito 

de sobras de materiais de construção para doação às pessoas carentes e entidades beneficentes ou habitacionais 

do município de São Mateus-ES e dá outras providências, de autoria do Vereador Glesson Borges. 
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1.3) DIVERSOS: 

 

1.3.1) Leitura do expediente OFÍCIO/PJCSM/N° 209/2015, protocolizado sob o n° 001864/2015, da Promotoria 

de Justiça Cível de São Mateus, encaminhando para ciência e cumprimento, a Notificação Recomendatória n° 

02/2015, estabelecida pela 2ª Promotoria de Justiça Cível, com atribuição para tratar de toda matéria relativa à 

saúde, e aos direitos do consumidor, tendo por objeto regularização/solução do problema no fornecimento e 

consumo de água potável no município de São Mateus, de modo a se proteger, a vida, assim como a saúde, dos 

usuários dos serviços prestados. 

 

 

 

2) PROPOSIÇÕES SUJEITAS À DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 
  

2.1) 

PROPOSIÇÃO 

 

EMENTA VEREADOR 

Indicação nº 747/2015 Patrolamento da Avenida F, situada no Bairro Bonsucesso 

II; 
 

 
Aquiles Moreira 

da Silva 
Indicação nº 748/2015 Reitera a indicação de nº 062/2015, que diz respeito à 

conclusão da construção da rede de esgoto no Bairro 

Colina. 
 

Indicação nº 749/2015 Transformar a Unidade de Saúde situada no Bairro Guriri 

em Pronto Atendimento 24 horas. 
Eneias Zanelato 

Carvalho 

Indicação nº 750/2015 Reforma e revitalização da Praça Luiz Barbosa, situada no 

Bairro Cacique; 
 

 
Gildevaldo 

Estevão 
Indicação nº 751/2015 Perfuração de poço artesiano no Bairro Ayrton Senna.  

 

Indicação nº 752/2015 Regularização fundiária do Bairro Cacique;  
Glesson Borges 

Indicação nº 753/2015 Regularização fundiária do Bairro Guriri. 

Indicação nº 754/2015 Instalação de bicicletário nas escolas da rede pública 

municipal de São Mateus. 
; 

 

 
Isaias Rosa de 

Oliveira Indicação nº 755/2015 Instalação de lombada eletrônica (40 km/h) na Rodovia 

Othovarino Duarte Santos (entre a ponte sobre o rio 

Mariricu e a cascata situada na entrada de Guriri).  
 

Indicação nº 756/2015 Limpeza das ladeiras de acesso ao Bairro Porto; 
; 

 
José Ferreira  

Indicação nº 757/2015 Substituição das lâmpadas queimadas dos postes de 

iluminação pública situados no Bairro Porto. 

Indicação nº 758/2015 Calçamento da área de terra anexa ao campo de futebol 

situado no Bairro Vila Nova, bem como instalação de 

bancos e academia de ginástica ao ar livre. 

Judite Ribeiro 

de Oliveira 
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Indicação nº 759/2015 Instalação de placas indicativas e educativas ao longo da 

orla marítima do balneário Guriri; 
 

Uarlan 

Fernandes 
Indicação nº 760/2015 Impedir que o tráfego nas ruas de acesso à orla marítima 

de Guriri seja interrompido na temporada de verão, exceto 

no réveillon e carnaval. 
 

Indicação nº 761/2015 Construção de represa na localidade de Córrego Grande, 

situada na Comunidade Nova Vista; 

; 

 
Valdemar 

Moraes 
Indicação nº 762/2015 Patrolamento e compactação de barro na estrada que 

interliga a Comunidade São Domingos ao Distrito de 

Itauninhas. 

. 
Indicação nº 763/2015 Retornar a jornada de trabalho dos servidores públicos do 

Poder Executivo Municipal para 08 (oito) horas diária: 
 

Vilmar 

Gonçalves de 

Oliveira Indicação nº 764/2015 Construção de redutor de velocidade no final da Rua U, 

situada no Bairro SEAC. 
 

Requerimento nº 068/2015 Que o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 

esclareça porque a estação de tratamento de esgoto do 

Bairro Guriri ainda não está em funcionamento. 

Eneias Zanelato 

Carvalho 
 

Moção nº 049/2015 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 
 

 

Moção nº 050/2015 VOTO DE CONGRATULAÇÃO à COMISSÃO 

QUILOMBOLA DO SAPÊ DO NORTE, pela luta pelos 

direitos dos quilombolas e a valorização da cultura 

afrodescendente. 

 

 

Gildevaldo 

Estevão 
 

Moção nº 051/2015 VOTO DE CONGRATULAÇÃO à Sra. ELIETE 

ZANCANELA RISSI – Diretora do Centro de Educação 

Infantil Municipal Morada do Ribeirão, pelos relevantes 

serviços prestados no município de São Mateus, na área 

educacional. 

 

 

 

Glesson Borges 

 

 

2.2) Em 1º Turno, o Projeto de Lei Complementar n° 009/2015, de autoria do Poder Executivo, que Altera a 

Lei Complementar n° 074, datada de 03 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras 

do Magistério Público Municipal de São Mateus, estabelece normas de enquadramento e diretrizes para a 

avaliação de desempenho, institui tabela de vencimento e dá outras providências. 

 

2.3) Em Turno Único, o Projeto de Lei n° 038/2015, de autoria do Poder Legislativo, que Dá a atual Rua 

conhecida como “A” no bairro Aviação, no município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, a denominação 
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de Rua Alvorada.  

 

2.4) 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. 

 

 


