Ata da 37ª (Trigésima Sétima) Sessão Ordinária do Exercício Legislativo de dois mil
e dezoito, 18ª (Décima Oitava) Legislatura da Câmara Municipal de Cariacica, em 25
de junho de 2018.
Às quinze horas e dois minutos do dia vinte e cinco de junho 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 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, 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: Salmos 34:15. Após, submeteu-se à apreciação das atas
das sessões ordinárias de dezoito e vinte de junho do corrente ano. As quais foram
aprovadas. Em seguida, foi solicitada a leitura do expediente do dia que constou de:
PROCESSO n.º 2726/2018 – Projeto de Lei CMC n.º 079/2018 do Vereador Lelo
Couto - Criação de um número telefônico de discagem gratuito para informações
sobre os medicamentos disponíveis nas Farmácias básicas, no âmbito Município de
Cariacica. PROCESSO n.º 2748/2018 – Projeto de Lei CMC n.º 080/2018 do
Vereador Professor Elinho - Institui normas sobre a coleta e descarte de lâmpadas,
embalagens e recipientes de vidro por Supermercados e Hipermercados no âmbito do
Município de Cariacica. Os processos foram encaminhados para a Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final e Meio Ambiente. PROCESSO n.º 2725/2018 –
Requerimento n.º 107/2018 do Vereador Professor Elinho - Requer informações
detalhadas sobre a veiculação de matéria de cunho publicitário no jornal A Tribuna,
de 31 de maio de 2018, página 13, que poderá ser encaminhado em meio digital
(cd/dvd). PROCESSO n.º 2733/2018 – Moção n.º 229/2018 do Vereador Léo do IAPI
- Homenagem ao “Dia Nacional do Policial Militar e do Bombeiro Militar” à Carlos
Antônio Pereira dos Santos. PROCESSOS n.ºs 2649 e 2650/2018 – Indicações n.ºs
436 e 437/2018 do Vereador Broinha. PROCESSOS n.ºs 2708, 2709 e 2737/2018 –
Indicações n.ºs 444, 445 e 446/2018 do Vereador Wander Show. PROCESSO n.º
2753/2018 – Moção n.º 230/2018 do Vereador André Lopes – Homenagem ao “Dia
Nacional do Trabalhador na Área de Vigilantes” no dia 29/06/2018 aos Sr.ºs .
PROCESSO n.º 2565/2018 – Tribuna Livre – A Sr.ª Jaqueline Bispo explanou sobre
o feminismo e destacou a violência contra as mulheres no Brasil. Os processos foram
lidos e encaminhados para a ordem do dia. 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 destacou
o dia de São João Batista e parabenizou a Sessão Solene em comemoração a
Emancipação de Cariacica. Falou do seu vídeo publicado que causou polêmicas.
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Criticou a violência e o Governo Estadual. O Vereador Edson Nogueira falou da
Sessão Solene em comemoração a Emancipação de Cariacica e criticou a fala de
autoridades com relação aos financiamentos contraídos pelo Município. Destacou sua
solicitação do carro fumacê a Secretaria de Saúde e atenção para Região 7 em relação
aos mosquitos. A Vereadora Ilma Chrizóstomo falou do ato no Palácio Anchieta com
grande representatividade do Município. Repudiou a atitude do Vice-Prefeito de
Cariacica. O Vereador Amarildo Araújo destacou a matéria do jornal A Tribuna do
dia de ontem, com relação à escolha do Vice-Governador do Estado, onde Cariacica
deveria participar da discussão. O Município tem grande representatividade, sendo
necessária a união dos Vereadores para fortalecer esse debate. Em seguida, passou
para a Ordem do Dia às dezesseis horas e trinta minutos, solicitando ao 1º Secretário
que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores para efeito de quórum. Procedida à
chamada, foi a mesma respondida por 17 (dezessete) 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 2482/2018, de autoria do Executivo, contendo Projeto de Lei
PMC n.º 027/2018 “Dispõe sobre o reajuste do valor do benefício auxílioalimentação, instituído pela Lei n.º 5.127, de 27 de dezembro de 2013 (fixa em R$
200,00)”. Lido o Parecer da Comissão de Justiça, aprovado opinando pela
constitucionalidade. Lido o Parecer da Comissão de Finanças, aprovado opinando
pela constitucionalidade. Colocado em discussão a 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 2483/2018, de autoria
do Executivo, contendo Projeto de Lei PMC n.º 026/2018 “Autoriza o Poder
Executivo Municipal a conceder reajuste salarial aos servidores municipais
integrantes do grupo magistério”. Lido o Parecer Conjunto das Comissões de Justiça
e Educação, aprovados opinando pela constitucionalidade. Lido o Parecer da
Comissão de Finanças, aprovado opinando pela constitucionalidade. Colocado em
discussão a matéria, em votação, foi à mesma aprovada em regime de urgência por
unanimidade dos Vereadores presentes. O Vereador Edson Nogueira vota a favor ao
Projeto de Lei PMC n.º 026/2018 mais traz o clamor daqueles que não serão
abrangidos por essa Lei. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Processo protocolizado sob o
n.º 995/2018, de autoria do Vereador Professor Elinho, contendo Projeto de Lei CMC
n.º 033/2018 “Dispõe sobre o novo limite dos Bairros Vila Merlo, Vila Progresso e
Padre Mathias e exclusão da área não identificada ½ no Município de Cariacica”.
Colocado em discussão, em votação, foi à mesma aprovada em 2ª discussão por
unanimidade dos Vereadores presentes. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Processo
protocolizado sob o n.º 1048/2018, de autoria do Vereador Lelo Couto, contendo
Projeto de Lei CMC n.º 037/2018 “Institui o Dia do Embalador a ser comemorado,
anualmente no dia 01 de novembro”. Colocado em discussão, em votação, foi à
mesma aprovada em 1ª discussão por unanimidade dos Vereadores presentes.
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Processo protocolizado sob o n.º 2725/2018, de autoria
do Vereador Professor Elinho, contendo Requerimento n.º 107/2018. Colocado em
discussão, em votação, foi à mesma aprovada por unanimidade dos Vereadores
presentes. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Processo protocolizado sob o n.º 2733/2018,
de autoria do Vereador Léo do IAPI, contendo Moção n.º 229/2018. Colocado em
discussão, em votação, foi à mesma aprovada por unanimidade dos Vereadores
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presentes. PROCESSO n.º 2753/2018 – Moção n.º 230/2018 do Vereador André
Lopes – Homenagem ao “Dia Nacional do Trabalhador na Área de Vigilantes” no dia
29/06/2018 aos Sr.ºs . DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Processos protocolizados sob os
n.ºs 2649 e 2650/2018, de autoria do Vereador Broinha, contendo Indicações n.ºs 436
e 437/2018. 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 2657/2018, de autoria do Vereador Lelo Couto, contendo
Indicação n.º 438/2018. 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 2607, 2608, 2609, 2708, 2709 e 2737/2018, de
autoria do Vereador Wander Show, contendo Indicações n.ºs 429, 430, 431, 444, 445
e 446/2018. Colocado em discussão às matérias, em votação, foram às mesmas
aprovadas por unanimidade dos Vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar o
senhor Presidente informou que na próxima quarta-feira não haverá sessão e o
expediente da Casa será de 08:00h às 13:00h e convocou a todos para próxima sessão
em horário regimental e encerrou a sessão em nome de “Deus” às dezoito horas e
trinta 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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