Ata da 85ª (Octogésima Quinta) Sessão Ordinária do Exercício Legislativo de dois mil
e dezessete, 18ª (Décima Oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Cariacica, em
13 de dezembro de 2017.
Às quinze horas e três minutos do dia treze de dezembro de dois mil e dezessete, no
Plenário Vicente Santório Fantini, situado na BR 262, KM 3,5, em Campo Grande,
Cariacica/ES, sob a Presidência do Vereador Cesar Lucas, 1º Secretário o Vereador
André Lopes e 2º Secretário o Vereador Amarildo Araújo. Procedeu-se a chamada
para verificação de quórum e abertura dos trabalhos com a presença dos Vereadores:
Amaide Motta, Amarildo Araújo, André Monteiro Lopes, Ângelo Cesar Lucas, Celso
Andreon, Edgar Pedro Teixeira, Edson Nogueira de Souza, Ilma Chrizóstomo
Siqueira, Itamar Alves Freire, João Batista de Oliveira, Joel da Costa, Jorge da Rocha
Cardoso, Leo Alexandre Coutinho de Almeida, Renato Machado, Romildo Alves de
Oliveira, Sérgio Camilo Gomes, Wander Caldeira Portilho e Wellinghton Nascimento
de Lima. Registrou-se a ausência do Vereador Karlo Aurélio Vieira do Couto,
justificada pelo senhor Presidente. Havendo quórum o senhor Presidente declarou
aberta a sessão em nome de “Deus” e solicitou ao 1º Secretário que fizesse a leitura
bíblica: (Números 6:24-26). Após, submeteu-se à apreciação da ata da sessão
ordinária de onze de dezembro do corrente ano. A qual foi aprovada. Em seguida, foi
solicitada a leitura do expediente do dia que constou de: PROCESSO n.º 5837/2017 –
Projeto de Lei CMC n.º 162/2017 do Vereador André Lopes - Regulamenta a coleta
do quesito Cor e preenchimento do campo denominado Raça/Cor nos sistemas de
informação do Município de Cariacica. Retirada à matéria conforme solicitação do
Vereador proponente. PROCESSO n.º 5838/2017 – Projeto de Lei CMC n.º 163/2017
do Vereador André Lopes - Obriga as Empresas e as Concessionárias que fornecem
energia elétrica, telefonia fixa, internet banda larga, televisão a cabo ou qualquer
outro serviço por meio de rede área, a retirar de postes a fiação excedente e sem uso
que tenham instalados. Retirado a matéria por duplicidade. PROCESSO n.º
5845/2017 – Projeto de Lei CMC n.º 164/2017 do Vereador Léo do IAPI - Altera a
denominação de Rua Projetada que passa a chamar-se Rua Antônio Romualdo
Waszkeweir, no bairro Porto Novo, neste Município e dá outras providências.
PROCESSOS n.ºs 5831, 5832, 5833 e 5834/2017 – Emenda a “LOA 2018” n.ºs 041,
042, 043 e 044/2017 do Vereador Itamar Freire - R$ 2.000.000,00 (dois milhões),
para Regulamentação Fundiária do bairro Nova Esperança; R$ 200.000,00 (duzentos
mil), para recapeamento asfáltico com meio fio na Avenida Palmeiras no bairro Nova
Esperança; R$ 200.000,00 (duzentos mil), drenagem e pavimentação da Rua 93 no
bairro Nova Rosa da Penha II e R$ 600.000,00 (seiscentos mil), recapeamento
asfáltico da entrada do bairro Nova Rosa da Penha. PROCESSOS n.ºs 5850 e
5830/2017 – Projetos de Decretos Legislativos “Aniversário de 29 anos do 7º
Batalhão da Polícia Militar” n.ºs 161 e 160/2017 dos Vereadores Léo do IAPI e
Professor Elinho aos CAP. Carlos Ricardo Góes de Almeida, CAP. Marcelo Marçal
da Silva e CAP. Marcelo Monteiro dos Santos. Os processos foram encaminhados a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamentos.
PROCESSOS n.ºs 5842 e 5843/2017 – Moções n.ºs 648 e 647/2017 do Vereador
Amarildo Araújo - “Aniversário de 29 anos do 7º Batalhão da Polícia Militar” aos
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Sr.s Vanderlei Sabino da Silva e Hércules Freire Nascimento. PROCESSO n.º
5827/2017 – Moção n.º 646/2017 do Vereador Celso Andreon – “180 anos da
Paróquia São João Batista de Cariacica–Sede” aos Sr. Wilson de Melo Matos e as
Sr.ªs Marilza Simor Ferreira e Lenita Maria Ramos Rocha. PROCESSOS n.ºs 5807,
5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5813, 5814, 5815 e 5816/2017 – Indicações n.ºs 1495,
1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503 e 1504/2017 do Vereador Broinha.
Os processos foram lidos e encaminhados para a ordem do dia. Outros: PROCESSO
n.º 5839/2017 – Ofício n.º 232/2017 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Convida os Vereadores para participar da abertura do Festival de Ginástica Rítmica e
Dança no dia 13/12/2017 às 18:30h no REAME, localizado na rua Independência,
s/nº, bairro Cruzeiro do Sul. Ciente. O senhor Presidente informou e convocou a
todos os Vereadores, para sessão extraordinária na próxima sexta-feira, dia 22 de
dezembro às 9 (nove) horas da manhã, para votação da Lei Orçamentária 2018.
Encerrada a leitura do expediente o senhor Presidente anunciou à hora dos oradores e
concedeu a palavra aos Vereadores devidamente inscritos, fizeram uso da palavra: O
Vereador Edson Nogueira destacou a reunião com os feirantes e parabenizou os
mesmos pela organização. O Vereador Renato Machado mais uma vez falou sobre os
problemas de infraestrutura no Município, da construção do hospital geral que
continua parada e salientou o papel do Vereador e do Prefeito. O Vereador Professor
Elinho criticou o Governo Federal, o Estadual e a reforma trabalhista. O Vereador Sérgio
Camilo criticou a administração pública municipal com gastos abusivos e contratos
emergenciais. Citou uma matéria divulgada em um jornal de grande circulação sobre o
assunto e a necessidade de fiscalizar o Poder Executivo. O Vereador Broinha parabenizou as
sessões solenes que aconteceram. A Vereadora Ilma Chrizóstomo falou do
acompanhamento da população pela TV WEB e da reunião com os feirantes.
Destacou os problemas de infraestrutura no seu bairro. O Vereador Joel da Costa
prestou uma homenagem aos atletas de ouro, a equipe de handebol do Colégio Castro
Alves, ao técnico Eduardo Palaoro, ao Diretor Getúlio Carvalho e a sua esposa Sueli
Carvalho, pelo comprometimento e trabalho. Neste momento o senhor Presidente
suspendeu a sessão por cinco minutos para as entregas das homenagens e uma foto
oficial. Em seguida passou para a Ordem do Dia às dezesseis horas e cinquenta e
cinco minutos, solicitando ao 1º Secretário que fizesse a chamada dos Srs.
Vereadores para efeito de quórum. Procedida à chamada, foi a mesma respondida por
16 (dezesseis) Srs. Vereadores. Havendo quórum, o Presidente solicitou ao 1º
Secretário que fizesse a leitura dos processos constantes da pauta da ordem do dia.
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Processo protocolizado sob o n.º 5148/2017, de autoria
do Executivo, contendo Mensagem n.º 068/2017 - Veto Total ao Projeto de Lei n.º
093/2017, “Dispõe sobre a liberação do acesso gratuito de todos os policiais militares,
civis e bombeiros militares a eventos artísticos, culturais e esportivos e outros
estabelecimentos” de autoria do Vereador Joel da Costa. Colocado em discussão à
matéria, em votação, foi a mesmo derrubado por unanimidade dos Vereadores
presentes. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Processo protocolizado sob o n.º 5374 e
5803/2017, de autoria do Executivo, contendo Projeto de Lei PMC n.º 032/2017 (com
emenda)- Dispõe sobre a realização de processo seletivo simplificado de cadastro de
reserva para contratação dos profissionais do magistério e do quadro técnico, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da rede municipal
de ensino. Colocado em discussão à matéria, em votação, foi à mesma aprovada em
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regime de urgência com as emendas proposta pela Comissão de Justiça e do
Executivo (prazo de 12 meses e acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao artigo 1º) por
unanimidade dos Vereadores presentes. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Processo
protocolizado sob o n.º 438/2017, de autoria da Vereadora Ilma Chrizóstomo,
contendo Projeto de Lei CMC n.º 015/2017 “Institui o Programa de Combate ao
BULLYING nas Instituições de Ensino no Município de Cariacica”. Colocado em
discussão à matéria, em votação, foi à mesma aprovada em 2ª discussão por
unanimidade dos Vereadores presentes. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Processo
protocolizado sob o n.º 4839/2017, de autoria do Vereador Sérgio Camilo, contendo
Projeto de Lei CMC n.º 149/2017 “Dispõe sobre a proibição da execução, reprodução
e utilização de músicas que contenham letras com palavras, gírias ou expressões de
baixo calão ou que façam apologia ao sexo, ao uso e tráfico de drogas, à violência e à
prática de crimes na rede pública e privada de ensino”. Colocado em discussão à
matéria, em votação, foi à mesma aprovada em 2ª discussão por unanimidade dos
Vereadores presentes. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Processos protocolizados sob os
n.ºs 5842 e 5843/2017, de autoria do Vereador Amarildo Araujo, contendo Moções
n.ºs 648 e 647/2017. Colocado em discussão às matérias, em votação, foram às
mesmas aprovadas por unanimidade dos Vereadores presentes. DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO: Processo protocolizado sob o n.º 5827/2017, de autoria do Celso
Andreon, contendo Moção n.º 646/2017. Colocado em discussão à matéria, em
votação, foi à mesma aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes.
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Processos protocolizados sob os n.ºs 5807, 5808, 5809,
5810, 5811, 5812, 5813, 5814, 5815 e 5816/2017, de autoria do Vereador Broinha,
contendo Indicações n.ºs 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503 e
1504/2017. Colocado em discussão às matérias, em votação, foram às mesmas
aprovadas por unanimidade dos Vereadores presentes. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
Processos protocolizados sob os n.ºs 5758, 5759, 5760 e 5761/2017, de autoria do
Vereador Joel da Costa, contendo Indicações n.ºs 1490, 1491, 1492 e 1493/2017.
Colocado em discussão às matérias, em votação, foram às mesmas aprovadas por
unanimidade dos Vereadores presentes. O Vereador Renato Machado convocou a
Comissão de Obras para reunião na terça-feira, dia 19 (dezenove) às 9 horas. Nada
mais havendo a tratar o senhor Presidente convocou a todos para próxima sessão em
horário regimental onde será votado o PPA e encerrou a sessão em nome de “Deus”
às dezoito horas e vinte e um minutos. Para constar, eu, Lilian Kristina da Silva
Vittorazzi, redatora de ata do plenário, lavrei a presente que após lida, discutida e
aprovada será devidamente assinada pelo Presidente, 1º e 2º Secretários da Mesa
Diretora.
CESAR LUCAS
Presidente
ANDRÉ LOPES
1º Secretário
AMARILDO ARAUJO
2º Secretário
Página 3 de 3

