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Estado do Espírito Santo 

 

 

 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  

27/10/2015 
 

 

1) LEITURA DAS SEGUINTES PROPOSIÇÕES:  

 

1.1) PODER EXECUTIVO:   

 

1.1.1) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.136/2015, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001373/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis o Projeto de 

Lei Complementar n° 018/2015. 
 

1.1.2) Leitura do Projeto de Lei Complementar n° 018/2015, de autoria do Poder Executivo, que Altera o 

Anexo V da Lei Complementar n° 75, datada de 03 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos e 

Carreiras dos profissionais do Fundo Municipal de Saúde, estabelece normas de enquadramento e diretrizes para 

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

 

1.1.3) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.384/2015, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001593/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta a 

Indicação n° 539/2015, de autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho, em que requer colocar em 

funcionamento os computadores das Escolas das Comunidades: Dilô Barbosa, Córrego do Chiado, Nova Vista e 

São Jorge, sendo encaminhado informações, apensa ao processo, referentes a Indicação mencionada. 

 

1.1.4) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.385/2015, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001594/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta a 

Indicação n° 576/2015, de autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho, em que requer retorne com o desfile 

cívico de Sete de Setembro, unindo todas as Escolas da cidade e do campo, sendo encaminhado informações, 

apensa ao processo, referente a Indicação mencionada. 

 

1.1.5) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.379/2015, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001595/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta a 

Indicação n° 510/2015, de autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira, em que requer implantação de ponto 

eletrônico nas Escolas e Unidades de Saúde do município, sendo informado que de acordo com o Secretário 

Municipal de Administração e Recursos Humanos, a referida Indicação pleiteada foi protocolizada e tramitará 

no intuito de atender satisfatória e tempestivamente. 

 

1.1.6) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.383/2015, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001596/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta a 

Indicação n° 509/2015, de autoria do Vereador Isaias Rosa de Oliveira, em que requer a construção de quadra 

poliesportiva coberta na Escola Municipal Ensino Fundamental Ouro Negro, localizada no bairro Guriri, sendo 

informado que por solicitação do Secretário Municipal de Educação, para atendimento a referida Indicação se 

faz necessária à abertura do Plano de Ações Articuladas – PAR, onde será solicitada a adesão. 

 

1.1.7) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.388/2015, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001597/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta a 

Indicação n° 486/2015, de autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho, em que requer sinalização com 

pintura de faixas de pedestre na pista lateral da BR 101 e na Rua Aulo Gélio de Oliveira Neves, nas 

proximidades do CEIM Santo Antonio, sendo informado que de acordo com o Secretário Municipal de Defesa 

Social, foi encaminhado Ofício para a empresa ECO 101, comunicando tal Indicação, pois a mesma é 

responsável pela prestação de serviço em torno da BR 101. 
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1.1.8) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.387/2015, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001598/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta ao 

Requerimento n° 054/2015, de autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho, em que requer revitalização do 

Sítio Histórico Porto de São Mateus, de acordo com os recursos disponíveis na Lei n° 1.428/2015 – que “Estima 

a Receita e Fixa a Despesa do município de São Mateus para o exercício financeiro de 2015, sendo informado 

que de acordo com a Secretária Municipal de Cultura, no momento não será possível o atendimento, em virtude 

da crise econômica que atinge nosso país e por conseqüência os municípios. Informando, ainda, que estão 

aguardando a normalização de tal situação para que possam prosseguir com a realização do referido 

Requerimento. 
 

1.1.9) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.423/2015, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001633/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta as 

Indicações n°s 634/2015, que requer regularização fundiária do bairro Pedra D‟Água; 633/2015, que requer 

regularização fundiária do bairro Colina; 616/2015 que requer regularização fundiária do bairro São Miguel; e 

616/2015 que requer regularização fundiária do bairro Aroeira, todas de autoria do Vereador Gildevaldo 

Estevão Bispo, sendo encaminhada cópia da Lei n° 924/2010, a qual Institui Zonas Especiais de Interesse Social 

– ZEIS e informado que a regularização fundiária dos bairros indicados faz parte do Projeto de governo da atual 

Gestão Municipal e ocorrerá de forma gradativa. 
 

1.1.10) Leitura do expediente OF/SEMUS/GAB N° 1183/2015, da Secretária Municipal de Saúde, 

protocolizado sob o n° 001644/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação n° 

554/2015, de autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho, em que requer estender o Programa de Saúde 

Bucal às Escolas das Comunidades: Nova Vista, Dilô Barbosa, São Jorge e Córrego do Chiado,                   

sendo informado pela Secretária Municipal de Saúde, que estão impossibilitados, neste momento, de atender a 

solicitação de forma integral. No entanto, será agendada a 1ª etapa do Programa composta por palestras, 

distribuição de kits e escovação supervisionada, nas comunidades Nova Vista, São Jorge e Córrego do Chiado. 

Sendo que no Dilô Barbosa esta etapa já foi iniciada em 23 de setembro do corrente ano. 
 

1.1.11) Leitura do expediente OF/SEMUS/GAB/N° 1259/2015, da Secretária Municipal de Saúde, 

protocolizado sob o n° 001643/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis Convite Encerramento do 

Movimento Outubro Rosa que acontecerá no dia 29 de outubro, a partir das 17h, na Unidade de Saúde do Km 

41, Nestor Gomes. 
 

1.1.12) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.471/2015, da Controla Geral, protocolizado sob o 

n° 001650/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta ao Requerimento n° 060/2015, de autoria 

do Vereador Aquiles Moreira da Silva, que requer que envie a esta Casa de Leis cópia do ato que regulamenta a 

Lei n° 1.160/2012, que “Dispõe sobre a presença obrigatória de profissional treinando em primeiros socorros 

nos eventos realizados no município de São Mateus – Estado do Espírito Santo e dá outras providências”, sendo 

informado que segue cópia da supracitada Lei apensa ao processo. 
 

1.1.13)  Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.473/2015, da Controladora Geral, protocolizado 

sob o n° 001651/2015, que encaminha a esta Colenda Casa de Leis, resposta a Indicação n° 650/2015, de autoria 

do Vereador Gildevaldo Estevão, em que requer regularização fundiária do bairro Colina, sendo encaminhada 

cópia da Lei n° 924/2010, a qual Institui Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS e informado que a 

regularização fundiária do bairro indicado faz parte do Projeto de governo da atual Gestão Municipal e ocorrerá 

de forma gradativa. 
 

1.1.14) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.414/2015, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 001601/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis o Projeto de 

Lei n° 048/2015. 
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1.1.15) Leitura do Projeto de Lei n° 048/2015, de autoria do Poder Executivo, que Estima a Receita e Fixa a 

Despesa do município de São Mateus para o exercício financeiro de 2016. 
 

1.1.16) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 1.453/2015, da Controladora Geral, protocolizado 

sob o n° 001641/2015, encaminhando a esta Colenda Casa de Leis os Projetos de Lei Complementar n° 022 e 

023/2015. 
 

1.1.17) Leitura do Projeto de Lei Complementar n° 022/2015, de autoria do Poder Executivo, que Autoriza o 

Poder Executivo, através do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a outorgar concessão do serviço 

público de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município e dá outras providências. 
 

1.1.18) Leitura do 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. 

 

 

1.2) PODER LEGISLATIVO:   

 

1.2.1) Leitura do Projeto de Lei n° 055/2015, do Poder Legislativo, que „Dá a atual Rua conhecida como da 

ESCELSA, situada no bairro Boa Vista, a denominação de Rua da ESCELSA‟, de autoria do Vereador Vilmar 

Gonçalves de Oliveira. 

 

 

2) PROPOSIÇÕES SUJEITAS À DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 
  

2.1) 

PROPOSIÇÃO 

 

EMENTA VEREADOR 

Indicação nº 678/2015 Disponibilização de combustível para funcionamento das 

máquinas (patrol e retroescavadeira) que se encontram à 

disposição dos pequenos produtores rurais da região dos 

quilômetros. 
 

 

Ailton Caffeu 

Indicação nº 679/2015 Patrolamento das ruas situadas na Comunidade Palmitinho 

II; 
 

 
Aquiles Moreira 

da Silva 
Indicação nº 680/2015 Sinalização do redutor de velocidade, bem como pintura 

de faixas de pedestre na Avenida Maria Elisa rios, situada 

no Bairro Bonsucesso I.  
 

Indicação nº 681/2015 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$2000,00 (dois mil reais), para manter o 

tíquete alimentação dos servidores; 

 

 

 
Eneias Zanelato 

Carvalho 

Indicação nº 682/2015 Que o Exmo. Presidente da Câmara Municipal de São 

Mateus providencie: reduza os salários dos vereadores em 

50% (cinquenta por cento), e devolva à prefeitura, para 

manter o tíquete alimentação dos servidores 
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Indicação nº 683/2015 Manutenção e reparo dos brinquedos e aparelhos de 

ginástica localizados no Centro de Vivência „Amélia 

Boroto‟; 

; 

 

 
Gildevaldo 

Estevão 
Indicação nº 684/2015 Construção de redutor de velocidade na Rua Liberdade, 

no Bairro Ideal (na ladeira de acesso ao Bairro Sernamby, 

nas proximidades da residência de nº 360). 

 
Indicação nº 685/2015 Instalação de subestação de energia elétrica no Bairro 

Guriri; 
 

 

 

Glesson Borges 
Indicação nº 686/2015 Construção de redutor de velocidade e sinalização de 

trânsito pertinente na Avenida Dom José Dalvit, no Bairro 

Santo Antonio (nas proximidades da Farmácia Dois 

Amigos). 
 

Indicação nº 687/2015 Construção de calçada cidadã em torno da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Aviação, situada no 

Bairro Aviação; 

 

 
Isaias Rosa de 

Oliveira 

Indicação nº 688/2015 Abertura da Avenida Oceano Atlântico, lado sul, no 

Bairro Guriri (trecho compreendido entre a Arena „Ao 

mar‟ e a localidade de Bosque da Praia).  
 

Indicação nº 689/2015 Reitera a indicação de nº 071/2015, que diz respeito ao 

término da substituição das lâmpadas queimadas dos 

postes de iluminação pública, no Assentamento Córrego 

da Areia; 
 

 

 

 
José Ferreira 

Indicação nº 690/2015 Patrolamento das estradas vicinais da Comunidade 

Córrego Seco, Distrito de Nestor Gomes. 
 

Indicação nº 691/2015 Calçamento da Rua Osvaldo Cruz, situada no Bairro 

Colina; 
 

Judite Ribeiro 

de Oliveira 

Indicação nº 692/2015 Reforma do prédio da Biblioteca „Clementino Rocha‟, 

onde funcionava o CEIM Carmelina Rios. 

Indicação nº 693/2015 Instalação de Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) no Bairro Liberdade; 
 

 
Uarlan 

Fernandes Indicação nº 694/2015 Criação ou extensão de linha de ônibus com destino à 

Guriri, com horário fixo, preferencialmente de hora em 

hora, que perfaça o itinerário do centro da cidade ao 

Balneário de Guriri, via bairros: Ideal, Lago dos Cisnes, 

INOCOOP, Aviação e Loteamentos Buritis, Jacuí e 

Golden Garden e vice-versa. 
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Indicação nº 695/2015 Disponibilização de retroescavadeira ou poclain para 

atender os pequenos produtores rurais da Comunidade 

Santa Lúcia; 
; 

Valdemar 

Moraes 

Indicação nº 696/2015 Sinalização dos redutores de velocidade situados na 

Avenida Raimundo Guilherme Sobrinho. 
 

 

Vilmar 

Gonçalves de 

Oliveira Indicação nº 697/2015 Patrolamento e aterro das ruas, não pavimentadas, do 

Bairro SEAC.  
 

Moção nº 041/2015 VOTO DE CONGRATULAÇÃO à família do saudoso 

Sr. LAURO SANTOS, em razão da comemoração do „Dia 

do Poeta‟. 

 

Eneias Zanelato 

Carvalho  

Moção nº 042/2015 VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao Senhor GIOVANI 

ANDRELINO, pelos 15 anos de militância no movimento 

sindical.  

 

Gildevaldo 

Estevão  

 

 

 

2.2) Em Turno Único, com emenda, o Projeto de Lei n° 047/2015, de autoria do Poder Executivo, que 

“Autoriza a contratação de guarda-vidas por tempo determinado e dá outras providências”. 


