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Câmara Municipal de São Mateus 
Estado do Espírito Santo 

 

 

 

PAUTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  

15/03/2016                                                                                                                    
 

 

1) LEITURA DAS SEGUINTES PROPOSIÇÕES:  

 

1.1) PODER EXECUTIVO:   
 

1.1.1) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 490/2016, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 000356/2016, que encaminha Lei Complementar n° 002/2016, Leis n°s 

1.551 e 1.552/2016. 

 

1.1.2) Leitura da Lei Complementar n° 002/2016, que Altera os incisos I, III e V do Artigo 201-A do Código 

Tributário Municipal e suas alterações. 

 

1.1.3) Leitura da Lei n° 1.551/2016, que Altera o Art. 6° e Anexo Único da Lei Municipal n° 1348/2014 que 

autorizou o Chefe do Poder Executivo Municipal a doar área de terras a OXFORD Porcelanas Espírito Santo 

Ltda, e dá outras providências. 

 

1.1.4) Leitura da Lei n° 1.552/2016, que Autoriza abertura de crédito adicional especial e dá outras 

providências. 

 

1.1.5) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 459/2016, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 000371/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 020/2016, de 

autoria do Vereador Vilmar Gonçalves de Oliveira, que solicita abertura de rua interligando os bairros Morada 

do Ribeirão e SEAC, 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. Contudo, 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. Informando, ainda, que estarão buscando o impacto financeiro para atendimento, contudo 

submetido ao Chefe do Poder Executivo para análise e aprovação. 

 

1.1.6) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 457/2016, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 000372/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 017/2016, de 

autoria do Vereador Valdemar Moraes, que solicita perfuração de poço artesiano na Comunidade São Geraldo, 

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. 

Contudo, 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. 

Informando, ainda, que estarão buscando o impacto financeiro para atendimento, contudo submetido ao Chefe 

do Poder Executivo para análise e aprovação. 

 

1.1.7) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 456/2016, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 000373/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 018/2016, de 

autoria do Vereador Valdemar Moraes, que solicita reaproveitamento do poço artesiano perfurado na 

Comunidade Nova Vista, sendo informado pelo Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte, que 

estarão enviando equipe ao local para avaliação e consequentemente atendimento, contudo inserindo na 

programação dos serviços cotidianos da Secretaria. 

 

1.1.8) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 455/2016, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 000374/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 016/2016, de 
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autoria do Vereador Uarlan Fernandes, que solicita construção de praça com área de lazer no bairro COHAB, 

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. 

Contudo, 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. 

Informando, ainda, que estarão buscando o impacto financeiro para atendimento, contudo submetido ao Chefe 

do Poder Executivo para análise e aprovação. 

 

1.1.9) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 453/2016, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 000375/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 015/2016, de 

autoria do Vereador Uarlan Fernandes, que solicita limpeza do valão situado na Avenida Antonio Costa Leal, 

que interliga o bairro Residencial Park Washington e COHAB, sendo informado que, de acordo com o 

Secretário Municipal de Obras e Transporte, estarão enviando equipe ao local para avaliação e 

consequentemente atendimento, contudo inserido na programação dos serviços cotidianos desta Secretaria. 

 

1.1.10) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 435/2016, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 000377/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 762/2015, de 

autoria do Vereador Valdemar Moraes, que solicita patrolamento e compactação de barro na estrada que 

interliga a Comunidade São Domingos ao Distrito de Itauninhas, sendo informado que, de acordo com o 

Secretário Municipal de Agricultura, estarão iniciando os trabalhos de estradas vicinais a partir de março de 

2016 e o trecho compreendido na solicitação em pauta estará sendo contemplado. 

 

1.1.11) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 452/2016, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 000378/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 756/2015, de 

autoria do Vereador José Ferreira, que solicita limpeza das ladeiras de acesso ao bairro Porto, sendo informado 

que, de acordo com o Secretário Municipal de Obras e Transporte, enviando equipe ao local para avaliação e 

consequentemente atendimento, contudo, inserindo na programação dos serviços cotidianos da Secretaria. 
 

1.1.12) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 410/2016, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 000379/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 033/2016, 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 solicitado que seja 

informado se a construção do Restaurante Popular será com recurso particular ou do município, para que 

possam dar andamento a citada Indicação. 
 

1.1.13) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 436/2016, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 000380/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 024/2016, de 

autoria do Vereador Aquiles Moreira da Silva, que requer conclusão da construção da rede de esgoto no bairro 

Morada do Lago, sendo informado que, de acordo com o Diretor Geral do SAAE, o Loteamento Morada do 

Lago é de propriedade particular, sendo a infraestrutura de responsabilidade do empreendedor. Informando, 

ainda, que quanto ao abastecimento dos Residenciais Litorâneo, Cricaré, Atlântico, Guriri e Flores, está sendo 

feito através de carros pipas, até que seja concluída pela Autarquia, a perfuração de poço artesiano, cujo 

processo licitatório já encontra-se em andamento. 
 

1.1.14) Leitura do expediente OF/PMSM/SCG/PG/CG/N° 437/2016, da Superintendente de Controle 

Governamental, protocolizado sob o n° 000381/2016, que encaminha resposta da Indicação n° 026/2016, de 

autoria do Vereador Eneias Zanelato Carvalho, que solicita regularização do abastecimento de água no Conjunto 

Habitacional Village, situado no bairro Litorâneo, sendo informado que, de acordo com o Diretor Geral do 

SAAE, o Loteamento Morada do Lago é de propriedade particular, sendo a infraestrutura de responsabilidade 

do empreendedor. Informando, ainda, que quanto ao abastecimento dos Residenciais Litorâneo, Cricaré, 

Atlântico, Guriri e Flores, está sendo feito através de carros pipas, até que seja concluída pela Autarquia, a 

perfuração de poço artesiano, cujo processo licitatório já encontra-se em andamento. 



3 
 

 

 

Câmara Municipal de São Mateus 
Estado do Espírito Santo 

 

 

 

1.2) PODER LEGISLATIVO: 

 

1.2.1) Leitura do expediente protocolizado sob o n° 000307/2016, de autoria do Vereador Uarlan Ferreira 

Fernandes, encaminhando declaração para justificar ausência na Sessão Ordinária do dia 01 de dezembro de 

2015. 

 

 

 

1.3) DIVERSOS: 
 

1.3.1) Leitura do expedientes Comunicados n°s CM209130/2015 e CM209131/2015, do Ministério da 

Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em favor da Prefeitura Municipal de São Mateus, no 

montante de R$ 892.370,72. 
 

1.3.2) Leitura do expediente Comunicado n° CM209132/2015, do Ministério da Educação, informando a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação em favor da AEC EMPG Maria da Cunha Fundão, no valor de R$ 19.837,53. 
 

1.3.3) Leitura do expediente Comunicado n° CM209133/2015, do Ministério da Educação, informando a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação em favor da AEC Escola Municipal de Ensino Fundamental EMEF Bom 

sucesso, no valor de R$ 20.393,34. 
 

1.3.4) Leitura do expediente Comunicado n° CM209134/2015, do Ministério da Educação, informando a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação em favor da AEC EMEF Professor João Pinto Bandeira, no valor de R$ 

26.877,84. 
 

1.3.5) Leitura do expediente Comunicado n° CM209135/2015, do Ministério da Educação, informando a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação em favor da AEC EMEIEF Maria Francisca Nunes Coutinho, no valor de R$ 

11.028,54. 
 

1.3.6) Leitura do expediente Comunicado n° CM209136/2015, do Ministério da Educação, informando a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação em favor da AEC Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulista, no valor de 

R$ 20.790,30. 
 

1.3.7) Leitura do expediente Comunicado n° CM209137/2015, do Ministério da Educação, informando a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação em favor da Associação Escola Comunidade AEC EM de 1° Grau São Pio X, no 

valor de R$ 22.175,85. 
 

1.3.8) Leitura do expediente Comunicado n° CM209138/2015, do Ministério da Educação, informando a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação em favor da AEC EM de 1° Grau Vila Verde, no valor de R$ 21.694,23. 
 

1.3.9) Leitura do expediente Comunicado n° CM209139/2015, do Ministério da Educação, informando a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação em favor do Conselho de Escola da Escola Estadual EF Egidio Bordoni, no valor 

de R$ 11.750,00. 
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1.3.10) Leitura do expediente Comunicado n° CM209140/2015, do Ministério da Educação, informando a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação em favor da AEC Associação Escola Comunidade EMEIEF Zumbi dos 

Palmares, no valor de R$ 19.273,16. 

 

1.3.11) Leitura do expediente Comunicado n° CM209141/2015, do Ministério da Educação, informando a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação em favor da AEC Escola Municipal de Ensino Fundamental – EMEF Km 35, no 

valor de R$ 26.633,01. 

 

1.3.12) Leitura do expediente Comunicado n° CM209142/2015, do Ministério da Educação, informando a 

liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação em favor da Associação Escola Comunidade AEC da EMEF Professora Herineia 

Lima Oliveira, no valor de R$ 14.203,31. 

 

 

 

 

 

 

2) PROPOSIÇÕES SUJEITAS À DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 
  

2.1)  

PROPOSIÇÃO 

 

EMENTA VEREADOR 

Indicação nº 094/2016 Construção de quadra poliesportiva na localidade de São 

Benedito, situada na Comunidade Córrego Seco, Distrito 

de Nestor Gomes. 

 
Ailton Caffeu 
 

Indicação nº 095/2016 Patrolamento das ruas do Bairro Morada do Lago; 
 

 

 
Aquiles Moreira 

da Silva 
 

Indicação nº 096/2016 Disponibilizar 02 pedagogos para atender, nos turnos 

matutino e vespertino, as escolas da rede pública 

municipal onde a demanda seja acima de 1300 alunos.   
 

Indicação nº 097/2016 Pavimentação da rua que liga a Rodovia BR 101 ao 

Conjunto Habitacional Village, situado no Bairro 

Litorâneo; 

 

 

 
Eneias Zanelato 

Carvalho 
 Indicação nº 098//2016 Conclusão dos 08 (oito) poços artesianos perfurados às 

margens do Rio Cricaré para abastecer a estação do 

SAAE. 

 
Indicação nº 099/2016 Perfuração de poço artesiano na Comunidade Córrego 

Grande; 

 

 
Gildevaldo 

Estevão 
 Indicação nº 100//2016 Substituição do poste de madeira situado no 

entroncamento da Avenida Elza Ribeiro e Rua 07, no 

Bairro Bonsucesso I, por outro de concreto. 
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Indicação nº 101/2016 Instalação de postes com luminárias na Comunidade Brejo 

Velho;  
 

 
Glesson Borges  

Indicação nº 102//2016 Calçamento de toda a extensão da Rua Elisa Maria Dittz 

de Abreu Costa, situada no Bairro Guriri. 

 
Indicação nº 103/2016 Calçamento da Rua São Gabriel da Palha, no Bairro 

Guriri; 
 

Isaias Rosa de 

Oliveira 
Indicação nº 104//2016 Implantação de hortão municipal no Bairro Guriri. 

 

Indicação nº 105/2016 Calçamento nas imediações do pátio da Comunidade São 

João Batista, no Assentamento Córrego da Palmeira, 

situado no Distrito de Nestor Gomes – Km 41; 

 

  

 

 
José Ferreira 

Indicação nº 106//2016 Extensão da 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 107/2016 Reparo da pavimentação asfáltica das ruas do Bairro Novo 

Horizonte; 

 

 
Judite Ribeiro 

de Oliveira 
 Indicação nº 108//2016 Reparo do muro de arrimo situado no Bairro Alvorada.  

 
Indicação nº 109/2016 Realização de ronda policial nas ruas do Bairro Chácara 

do Cricaré (INOCCOP); 

 

 

 
Uarlan 

Fernandes  Indicação nº 110//2016 Substituição das lâmpadas dos postes de iluminação 

pública situados nas ruas do Bairro Chácara do Cricaré 

(INOCCOP). 
 

Indicação nº 111/2016 Construção de Escola de Ensino Fundamental na 

Comunidade Nova Vista II, Distrito de Itauninhas.   
 

Valdemar 

Moraes 

Indicação nº 112//2016 Calçamento da Rua Canoas, situada no Bairro Nova Era; 
 

Vilmar 

Gonçalves de 

Oliveira Indicação nº 113/2016 Calçamento da Rua Blumenau, situada no Bairro Nova 

Era. 
 

Requerimento nº 007/2016 Realização de audiência pública com todos os segmentos 

da sociedade mateense para discussão do seguinte tema: 

“Melhorias a serem implementadas na nova concessão dos 

serviços públicos de transporte coletivo municipal”, a ser 

realizada em local e data a serem definidos pela referida 

comissão. 

Presidente da 

Comissão de 

Obras, Urbanismo 

e Infraestrutura 

Municipal, 

Vereador Eneias 

Zanelato Carvalho 

Requerimento nº 008/2016 Limpeza dos terrenos pertencentes à municipalidade, 

situados no Bairro Ayrton Senna, de acordo com o que 

determina a Lei nº 948/2010 – Código de Postura do 

município. 

 

 
Gildevaldo 

Estevão 
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Moção nº 006/2016 VOTO DE CONGRATULAÇÃO à DIRETORIA E 

EQUIPE DA AGRALE, pela produção do primeiro 

caminhão na fábrica situada no município de São Mateus. 

 

Eneias Zanelato 

Carvalho 

Moção nº 007/2016 VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao Diretor Geral da 

Penitenciária Regional de São Mateus, Sr. FLÁVIO 

OGGIONI, bem como ao Diretor Adjunto, Sr. GILMAR 

RODRIGUES DE ALMEIDA; a Diretora Adjunta, Sra. 

ALINE OZÓRIO VENTURINI, o Chefe de Segurança, Sr. 

FÁGNER GLEIÇON OLIVEIRA; a Diretora Geral do CDP 

(Centro de Detenção Provisória), Sra. ALESSANDRA 

RODRIGUES COSTA; e o Diretor Administrativo da 

empresa Reviver, Sr. CHARLES DO ROSÁRIO, pelos 

relevantes serviços prestados neste município, e 

principalmente, por contribuírem para o resgate da 

dignidade e da cidadania dos detentos, assim como para 

sua reinclusão social.  
  

 

 

 

 
Gildevaldo 

Estevão 
 

 

 

2.2) Em Turno Único o Projeto de Lei n° 002/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a Lei Municipal n° 

948 datada de 30 de dezembro de 2010 para inserir o inciso VIII no Art. 5°, dar nova redação ao artigo 12, inserir a 

seção VIII e seus respectivos artigos, inserir o inciso III no artigo 57, inserir §§ 4° e 5° no artigo 111, inserir o inciso 

VIII no artigo 142, suprimir o inciso III do artigo 155, suprimir os artigos 161, 162 e seus §§, suprimir os artigos 161, 

162 e seus §§, seção IV do capítulo IX e dá outras providências”. 

 

2.3) Em Turno Único o Projeto de Lei n° 004/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Normatiza a Educação do 

Campo no município de São Mateus-ES e dá outras providências”. 

 


