Ata da 14ª (Décima Quarta) Sessão Ordinária do Exercício Legislativo de dois mil e
dezoito, 18ª (Décima Oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Cariacica, em 28 de
março de 2018.
Às quinze horas e oito minutos do dia vinte e oito de março 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 César Lucas, 1º Secretário o Vereador
André Lopes e 2º Secretário o Vereador Amarildo Araujo. 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, Karlo Aurélio Vieira do Couto, Léo Alexandre Coutinho de Almeida,
Renato Machado, Romildo Alves de Oliveira, Sérgio Camilo Gomes, Wander
Caldeira Portilho e Wellinghton Nascimento de Lima. Havendo quórum o senhor
Presidente declarou aberta a sessão em nome de “Deus” e solicitou ao 1º Secretário
que fizesse a leitura bíblica: Isaías 40:29. Após, submeteu-se à apreciação da ata da
sessão ordinária de vinte e seis de março do corrente ano. A qual foi aprovada. Em
seguida, foi solicitada a leitura do expediente do dia que constou de: PROCESSO n.º
1086/2018 - Mensagem n.º 021/2018 Executivo - Veto Total ao Projeto de Lei CMC
n.º 161/2017 “Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes nas farmácias e
drogarias com indicações de Hospitais, Posto de Saúde e Prontos Atendimentos
emergenciais mais próximos dos respectivos estabelecimentos” de autoria do
Vereador Lelo Couto. PROCESSO n.º 1087/2018 – Mensagem n.º 022/2018
Executivo – Veto Total ao Projeto de Lei CMC n.º 041/2017 “Dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalação de piso antiderrapante e amortecedor de quedas nos
Bufês, Shoppings infantis e demais estabelecimentos comerciais que possuam área de
entretenimento infantil” de autoria do Vereador Romildo Alves. PROCESSO n.º
1067/2018 – Projeto de Lei PMC n.º 011/2018 do Executivo - Dispõe sobre a criação
de cargos de designação temporária para atuação exclusiva no Programa do Acesso
ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS. PROCESSOS n.ºs 1054 e 1055/2018 –
Projetos de Lei CMC n.ºs 038 e 039/2018 do Vereador Sérgio Camilo - Estabelece
mecanismo de seguro para garantir o interesse público nos processos de licitação e
correta aplicação dos recursos públicos e Dispõe sobre o fornecimento de merenda
escolar, durante as férias e recessos, no âmbito da rede pública Municipal de Ensino e
dá outras providências. PROCESSO n.º 1082/2018 – Projeto de Lei CMC n.º
040/2018 do Vereador Romildo Alves - Dispõe sobre o reconhecimento de efetivo
serviço ao atleta servidor público municipal que estiver convocado para participar de
eventos Municipais, Estaduais e Nacionais ou no Exterior. Os processos foram
encaminhados para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Educação,
Saúde, Turismo e Assistência Social. PROCESSO n.º 1094/2018 – Moções n.ºs 065,
066, 067 e 068/2018 do Vereador Renato Machado – Homenagem ao “Dia do
Profissional da Beleza” à Aline da Silva Javarine, Sirlene Kurtz Macário, Jessica
Gonçalves de Almeida e Elizangela Bausen Machado. PROCESSO n.º 1064/2018 –
Requerimento n.º 045/2018 do Vereador Sérgio Camilo - Informações referentes às
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despesas daquele Poder com Publicidade Institucional, e com relação ao contrato n.º
006/2015, firmado com a empresa Artcom Comunicação. PROCESSOS n.ºs 1061,
1062, 1063 e 1064/2018 – Indicações n.ºs 105, 106, 107 e 108/2018 do Vereador Joel
da Costa. PROCESSOS n.ºs 1075, 1076 e 1077/2018 – Indicações n.ºs 110, 111 e
112/2018 do Vereador Lelo Couto. PROCESSO n.º 1068/2018 – Indicação n.º
109/2018 do Vereador Renato Machado. Os processos foram lidos e encaminhados
para a ordem do dia. PROCESSO n.º 1085/2018 – Ofício GP / PMC n.º 123/2018 Encaminha resposta ao OF/CMC n.º 046/2018 referente ao Requerimento CMC n.º
033/2018 de autoria do Vereador Professor Elinho. 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 falou da atitude do Vereador Jorjão, citando a indicação da climatização das
Unidades de Saúde, destacando que não fará solicitação de serviços que estão em
andamento ou terminado. Falou de sua agenda hoje à tarde com o Prefeito, sobre a
verba específica destinada pelo Governo do Estado, para encaminhar a Secretaria de
Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop) com os nomes dos bairros e as ruas
para fazer o serviço de tapa buracos. Cariacica precisa de ajuda e estão aqui para
representar com simplicidade e lealdade a Comunidade e os colegas Vereadores. O
Vereador César Lucas endossou a fala do Vereador Edson Nogueira, citou o
Deputado Federal Aloisio Santos que representou muito bem a nossa Cidade, e que
são eleitos para fazer o melhor para o Município devendo preocupar-se em trazer
recursos. Leu o seu manifesto e sua nota de pesar ao falecimento do policial. O
Vereador Professor Elinho destacou mais uma vez a violência no Estado do Espírito
Santo e sua solidariedade aos familiares do policial que faleceu. Falou da marcha
contra o extermínio e a marcha em defesa ao SUS e contra a privatização. Repudiou o
Governo do Estado e disse sobre a entrega das moções nas Paróquias e convidará os
Vereadores da Região para fazer a entrega juntos. Informou que visitará as Unidades
de Saúde nas próximas semanas, para produzir um relatório sobre a qualidade da
saúde em Cariacica e que a partir de hoje terá a edição online do jornal do seu
mandato. O Vereador Renato Machado agradeceu a presença do Secretário na Escola
Polivalente na sua Região. Em seguida, passou para a Ordem do Dia às dezesseis
horas e trinta e dois 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 5344/2017, de autoria
do Executivo, contendo Mensagem n.º 070/2017 “Veto Total ao Projeto de Lei nº
120/2017, que dispõe sobre a isenção de taxas de inscrição para alunos atletas
amadores matriculados na rede pública municipal em toda e qualquer competição
esportivo de autoria do Vereador Lelo Couto”. Colocado em discussão à matéria, em
votação, foi à mesma aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes.
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Processo protocolizado sob o n.º 1094/2018, de autoria
do Vereador Renato Machado, contendo Moções n.ºs 065, 066, 067 e 068/2018.
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 1064/2018, de autoria do Vereador Sérgio Camilo, contendo
Requerimento n.º 045/2018. Colocado em discussão à matéria, em votação, foi à
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mesma aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes. DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO: Processos protocolizados sob os n.ºs 1075, 1076 e 1077/2018, de autoria
do Vereador Lelo Couto, contendo Indicações n.ºs 110, 111 e 112/2018. 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
1068/2018, de autoria do Vereador Renato Machado, contendo Indicação n.º
109/2018. 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 dezesseis horas e quarenta 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.
CÉSAR LUCAS
Presidente
ANDRÉ LOPES
1º Secretário
AMARILDO ARAÚJO
2º Secretário
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