Ata da 01ª (Primeira) Sessão Ordinária do Exercício Legislativo de dois mil e dezoito,
18ª (Décima Oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Cariacica, em 05 de
fevereiro de 2018.
Às quinze horas e dez minutos do dia cinco de fevereiro de dois mil e dezoito, 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
Jorjão 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, 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, Karlo Aurélio
Vieira do Couto, 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 André Monteiro Lopes.
Havendo quórum o senhor Presidente declarou aberta a sessão em nome de “Deus” e
solicitou que fizessem um minuto de silêncio pelo falecimento do sogro do Vereador
Amarildo Araújo, ocorrido na última sexta-feira. Após solicitou ao 1º Secretário que
fizesse a leitura bíblica: (Salmos 48:1). Após, submeteu-se à apreciação das atas das
sessões ordinária de vinte de dezembro, extraordinárias de vinte e seis de dezembro
de dois mil e dezessete e nove de janeiro do corrente ano. As quais foram aprovadas.
Em seguida, foi solicitada a leitura do expediente do dia que constou de: PROCESSO
N.º 209/2018 – Mensagem n.º 006/2018 do Executivo - Veto parcial ao Projeto de Lei
PMC n.º 016/2017 “Dispõe sobre o plano plurianual PPA para o quadriênio 20182021”. PROCESSO n.º 210/2018 – Mensagem n.º 007/2018 do Executivo - Veto
parcial ao Projeto de Lei PMC n.º 023/2017 “Dispõe sobre as diretrizes para
elaboração e execução da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2018 –
LDO 2018”. PROCESSO n.º 218/2018 – Mensagem n.º 008/2018 – Veto parcial ao
Projeto de Lei PMC n.º 031/2017 “Estima a receita e fixa a despesa do Município de
Cariacica para o exercício financeiro de 2018 – LOA 2018”. PROCESSO n.º
6118/2017 – Projeto de Lei PMC n.º 038/2017 do Executivo - Cria cargo estatutário
no âmbito do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Cariacica. (Tradutor
Intérprete da Língua Portuguesa de Sinais-Libras). PROCESSO n.º 334/2018 –
Projeto de Lei PMC n.º 004/2018 – Autoriza a contratação de nova operação de
crédito FINISA junto à Caixa Econômica Federal no valor estimado R$
80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) e revoga a Lei n.º 5.801/2017. PROCESSO
n.º 224/2018 – Projeto de Lei Complementar PMC n.º 001/2018 - Institui o Plano
Diretor Municipal do Município de Cariacica e define o Zoneamento urbano e rural e
dá outras providências. PROCESSO n.º 129/2018 – Projeto de Lei CMC n.º 002/2018
do Vereador Amarildo Araújo - Dá nova redação à Lei n.° 3.584/98 “Que destina
recursos a filhos Trigêmeos nascido no Município de Cariacica e dá outras
providências”. PROCESSO n.º 145/2018 – Projeto de Lei CMC n.º 003/2018 - Dá
prioridade na transferência dos estudantes cujos pais sejam profissionais da Educação
para as instituições Municipais de Ensino onde estes desempenhem suas funções.
PROCESSO n.º 233/2018 – Projeto de Lei CMC n.º 004/2018 - Institui o Sistema de
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Informações sobre Violência nas Escolas da Rede Municipal de Ensino e dá outras
providências. PROCESSO n.º 234/2018 – Projeto de Lei CMC n.º 005/2018 - Proíbe
a cobrança de valores excessivos nos estacionamentos localizados no entorno de
espaços públicos e dá outras providências. PROCESSO n.º 235/2018 – Projeto de Lei
CMC n.º 006/2018 - Dispõe sobre a reserva de local para estacionamento de
bicicletas no Município de Cariacica e dá outras providências. PROCESSO n.º
236/2018 – Projeto de Lei CMC n.º 007/2018 - Dispõe sobre a identificação por placa
de terrenos baldios na área urbana de Cariacica e dá outras providências. PROCESSO
n.º 237/2018 – Projeto de Lei CMC n.º 008/2018 - Dispõe sobre a Política Municipal
de proteção de dados pessoais e da privacidade no âmbito da Administração Pública
direta e indireta no Município de Cariacica e dá outras providências. Todos do
Vereador André Lopes. PROCESSO n.º 122/2018 – Projeto de Lei CMC n.º
001/2018 do Vereador Celso Andreon - Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação
dos nomes dos Médicos e demais profissionais de saúde e especialidades oferecidas
nas unidades básicas, prontos atendimentos e prontos socorros do Município de
Cariacica e dá outras providências. PROCESSO n.º 282/2018 – Projeto de Lei CMC
n.º 012/2018 - Concede tratamento prioritário nos Processos Administrativos em
trâmite no Município de Cariacica, às pessoas com idade superior 60 (sessenta) anos
ou às pessoas com deficiência. PROCESSO n.º 283/2018 – Projeto de Lei CMC n.º
013/2018 - Institui no Município de Cariacica o Programa Aluno Nota 10 e dá outras
providências. Todos do Vereador Itamar Freire. PROCESSO n.º 278/2018 – Projeto
de Lei CMC n.º 009/2018 - Assegura o livre acesso do portador de deficiência visual
a locais públicos e privados de qualquer natureza, bem como em qualquer meio de
transporte, acompanhado de seu cão guia, no âmbito do Município de Cariacica e dá
outras providências. PROCESSO n.º 279/2018 – Projeto de Lei CMC n.º 010/2018 Dispõe sobre a realização de teste para identificação precoce do Transtorno do
Espectro Autista, no Município de Cariacica e dá outras providências. PROCESSO
n.º 280/2018 – Projeto de Lei CMC n.º 011/2018 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de
estabelecimentos públicos e privados a inserir nas placas de atendimento prioritário o
símbolo mundial do autismo e dá outras providências. Todos do Vereador Joel da
Costa. PROCESSO n.º 6086/2017 – Projeto de Lei CMC n.º 170/2017 - Dispõe sobre
a criação do serviço de agendamento de consultas pela rede mundial de computadores
(internet) na rede municipal de saúde, no âmbito do Município de Cariacica e dá
outras providências. PROCESSO n.º 6087/2017 – Projeto de Lei CMC n.º 171/2017 Dispõe sobre a obrigatoriedade da marcação prioritária de consultas e exames para
pessoas com mais de 60 anos no prazo máximo de 10 dias, no âmbito da rede pública
e privada de saúde de Cariacica e dá outras providências. Todos do Vereador Sérgio
Camilo. Os processos foram encaminhados para as suas devidas Comissões.
PROCESSO n.º 074/2018 – Moção n.º 001/2018 - Congratulação ao Padre Lindomar
Gonçalves Rafael, em comemoração aos seus 13 anos de sacerdócio. PROCESSO n.º
075/2018 – Moção n.º 002/2018 - Congratulação a Padre Marcelo Luiz Basoni, em
comemoração aos seus 30 anos de sacerdócio. PROCESSO n.º 132/2018 – Moção de
Pesar n.º 003/2018 - Aos familiares da Sr.ª Rita Santos de Souza, pelo seu
falecimento. Todos do Vereador Celso Andreon. PROCESSO n.º 272/2018 – Moção
de Repúdio n.º 004/2018 do Vereador Wander Show – À atuação do Subsecretário
Municipal de Infraestrutura (SEMINFRA), Sr. Valdenir Luis Bertholini. PROCESSO
n.º 6138/2017 – Moção de Pesar n.º 654/2017 do Vereador Professor Elinho - Aos
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familiares do Sr. Ruy Noberto Muller, pelo seu falecimento. PROCESSO n.º
6049/2017 – Requerimento n.º 278/2017 - Requer retirada de tramitação dos Projetos
de Lei n.º 005, 027, 035, 047, 094, 102, 107, 129 e 139/2017 para nova redação.
PROCESSO n.º 296/2018 – Requerimento n.º 007/218 - Requer à Prefeitura
Municipal informações detalhadas referentes à manutenção nas estruturas das
Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Município de Cariacica.
PROCESSO n.º 297/2018 – Requerimento n.º 008/2018 - Requer à Prefeitura
Municipal cópias de contratos referentes às reformas e construções das escolas no
Município de Cariacica. Todos do Vereador Professor Elinho. PROCESSOS n.ºs 299
e 319/2018 – Indicações n.ºs 004 e 005/2018 do Vereador Lelo Couto. PROCESSOS
n.ºs 6091, 6092, 6093, 6094 e 6095/2017 – Indicações n.ºs 1525, 1526, 1527, 1528 e
1529/2017 do Vereador Jorjão. PROCESSOS n.ºs 087 e 088/2018 – Indicações n.ºs
002 e 003/2018 do Vereador Romildo Alves. Os processos foram lidos e
encaminhados para a ordem do dia. Outros: PROCESSO n.º 6113/2017 – Ofício
IPC/GAP n.º 078/2017 – Encaminho ao Sr. Vereador Edson Nogueira de Souza, a
relação dos cargos ocupados atualmente no IPC. Ciente. PROCESSOS n.ºs 6077,
6078, 6079, 212, 213, 066, 133 e 134/2018 – Ofícios SEMFI-GDC-PMC n.º 125,
001, 008 e 007/2018 – Encaminhando a esta Casa de Leis, o balancete do mês de
Novembro 2017, à Comissão de Educação e Saúde, as prestações de contas dos
recursos aplicados na Educação – FUNDEB e na Saúde, referente ao mês de outubro
e novembro de 2017, resposta ao OF/CMC – n.º 392/2017, referente ao requerimento
CMC n.º 277/2017 de autoria do Vereador Edson Nogueira de Souza, resposta ao
OF/CMC – n.º 381/2017, referente ao requerimento CMC n.º 272/2017 de autoria do
Vereador André Monteiro Lopes, resposta ao OF/CMC n.º 380/2017, referente ao
requerimento CMC n.º 273/2017 de autoria do Vereador André Monteiro Lopes.
Ciente. 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 Professor Elinho fez duras críticas ao Governo Federal e a
reforma previdenciária. O Vereador Motinha destacou a situação da Central de
Abastecimento do Espírito Santo, Ceasa em Cariacica. O Vereador Wander Show
criticou e repudiou a atuação de Secretários da Prefeitura. Neste momento assumiu a
Presidência o Vereador Celso Andreon. Em seguida passou para a Ordem do Dia às
dezesseis horas e trinta e quatro minutos, solicitando ao 1º Secretário que fizesse a
chamada dos Srs. Vereadores para efeito de quórum. Procedida à chamada, foi a
mesma respondida por 14 (quatorze) 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
4607/2016, de autoria do Executivo, contendo Veto Total, Projeto de Lei
Complementar n.º 061/2016 “Que altera o artigo 9° da Lei Complementar n.° 40, de
12 de junho de 2012, que dispõe sobre a execução de transporte de passageiros em
veículos de aluguel a taxímetro no Município de Cariacica, de autoria do Vereador
Sérgio Camilo”. Colocado em discussão à matéria, em votação, foi à mesma aprovada
por 09 (nove) votos favoráveis e 04 (quatro) votos contrários dos Vereadores Itamar
Freire, Sérgio Camilo, Wander Show e Professor Elinho. Ausentes em Plenário no
momento da votação os Vereadores André Lopes, Cesar Lucas, Ilma Chrizóstomo,
Joel da Costa e Renato Machado. Portanto mantido o Veto. DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO: Processo protocolizado sob o n.º 5487/2017, de autoria do Executivo,
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contendo Projeto de Lei PMC n.º 034/2017 “Altera a Lei n.º 5.782, de 19 de setembro
de 2017.” Colocado em discussão à matéria, em votação, foi à mesma aprovada em
regime de urgência por unanimidade dos Vereadores presentes. DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO: Processo protocolizado sob o n.º 914/2017, de autoria do Vereador
Romildo Alves, contendo Projeto de Lei CMC n.º 041/2017 “Dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalação de itens de segurança nos locais que especifica no
âmbito do 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 5348/2017, de autoria
do Vereador Lelo Couto, contendo Projeto de Lei CMC n.º 161/2017 “Dispõe sobre a
obrigatoriedade de afixação de cartazes nas farmácias e drogarias com indicação de
hospitais, postos de saúde e postos de atendimentos emergenciais mais próximos dos
respectivos estabelecimentos.” Colocado em discussão à matéria, em votação, foi à
mesma aprovada em 1ª discussão por unanimidade dos Vereadores presentes.
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Processos protocolizados sob os n.ºs 074, 075 e
132/2018, de autoria do Vereador Celso Andreon, contendo Moções n.ºs 001, 002 e
003/2018. Colocado em discussão às matérias, em votação, foram às mesmas
aprovadas por unanimidade dos Vereadores presentes. Neste momento assumiu a
Presidência o Vereador Joel da Costa. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Processo
protocolizado sob o n.º 272/2018, de autoria do Vereador Wander Show, contendo
Moção n.º 004/2018. Colocado em discussão à matéria. O Vereador Edson Nogueira
solicitou pedido de vista ao processo, que foi aprovado por 14 (quatorze) votos
favoráveis, ausentes no momento da votação os Vereadores André Lopes, Cesar
Lucas, Celso Andreon e Renato Machado. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Processo
protocolizado sob o n.º 6138/2017, de autoria do Vereador Professor Elinho,
contendo Moção n.º 654/2017. 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 6049/2017, 296 e 297/2018, de
autoria do Vereador Professor Elinho, contendo Requerimentos n.ºs 278/2017, 007 e
008/2018. 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 5905 e 5906/2017, de autoria do Vereador
Itamar Freire, contendo Indicações n.ºs 1510 e 1511/2017. 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 299/2018,
de autoria do Vereador Lelo Couto, contendo Indicação n.º 004/2018. 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 5889, 5890 e 5891/2017, de autoria do Vereador Jorjão, contendo Indicações n.ºs
1507, 1506 e 1508/2017. 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 5898/2017, de autoria do Vereador
Professor Elinho, contendo Indicação n.º 1509/2017. Colocado em discussão à
matéria, em votação, foi à mesma aprovada por unanimidade dos Vereadores
presentes. Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente convocou a todos para
próxima sessão em horário regimental e encerrou a sessão em nome de “Deus” às
dezoito horas. Para constar, eu, Lilian Kristina da Silva Vittorazzi, redatora de ata do
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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
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