Ata da 42ª (Quadragésima Segunda) Sessão Ordinária do Exercício Legislativo de dois mil
e vinte um, 19ª (Décima Nona) Legislatura da Câmara Municipal de Cariacica, em 30 de
Agosto de 2021. Às três horas do dia nove de Agosto de dois mil e vinte um, na plataforma
digital Zoom, transmitida pelas plataformas digitais da Câmara Municipal de Cariacica,
sob a Presidência do Vereador Lelo Couto, 1º Secretário o Vereador Flávio Roberto da
Silva. Procedeu-se a chamada para verificação de quórum e a abertura dos trabalhos com a
presença dos Vereadores: Amauro Sergio Inácio da Silva, Amarildo Araújo, André Lopes,
Auci Pereira da Silva, Cesar Lucas, Cleidimar Alemão, Edgar Pedro Teixeira, Edson
Nogueira (Ausência Justificada), Léo Alexandre C. de Almeida, Lelo Couto, Flávio
Roberto da Silva, João Batista de Oliveira, Marcelo Guerra Zonta, Renato Machado,
Romildo Alves, Paulo Roberto de Oliveira, Sebastião Caetano Neto, Sérgio Camilo Gomes
e Wesley Moreira Souza da Silva. Neste momento os Vereadores Edgar do Esporte e Paulo
Foto solicitaram que o plenário fizesse um minuto de silêncio pelo falecimento dos
senhores Telmir Vieira e Moises de Aguiar. Após, passou-se para a chamada dos senhores
vereadores, havendo quórum o Senhor Presidente declarou aberta a sessão em nome de
“Deus” e solicitou ao 1º Secretário que fizesse a leitura bíblica: Eu, porém, vos digo: Amai
a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai
pelos que vos maltratam e vos perseguem; para que sejais filhos do vosso Pai que está nos
céus. Mateus 5:44. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a leitura do expediente do dia
que constou de: Projeto de Lei Executivo N° 55/2021 - Autor: Executivo Municipal Mensagem N. 079/2021 - Projeto de Lei N. 55/2021 - Dar- se a nova denominação ao
Parque Linear da Biquinha, localizado no bairro Jardim América (Regime de Urgência).
Encaminhado para comissão de justiça. Projeto de Lei Executivo N° 54/2021 - Autor:
Executivo Municipal - Mensagem N. 078/2021 - Projeto de Lei N. 054/2021 - Dar- se a
nova denominação a Praça Jose Matia Ferreira, localizada no bairro Campo Grande
(Regime de Urgência). Encaminhado para comissão de justiça, finanças e saúde. Projeto de
Lei Complementar N° 16/2021 - Autor: Executivo Municipal - Mensagem N. 077/2021 Projeto de Lei Complementar N. 012, de 27 de Agosto de 2021 - Institui o Regime de
Providencia Complementar - RPC no âmbito do Município de Cariacica, fixa o limite
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máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que
trata o art. 40 da constituição federal, autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência
complementar e da outras providências (Regime de Urgência). Encaminhado para
comissão de justiça, finanças e saúde. Projeto de Lei Executivo N° 53/2021 - Autor:
Executivo Municipal - Mensagem N. 076/2021 - Projeto de Lei N. 053 de 20 de Agosto de
2021 - Altera a Lei Municipal 5.299/2014, revogando o artigo 4º, inserindo § 8º ao artigo
2º e incluindo parágrafo único no artigo 5º. (Regime de Urgência). Encaminhado para
comissão de justiça, finanças e saúde. Projeto de Lei Legislativo N° 93/2021 - Autor: Preto
- Dispõe sobre a implantação do programa municipal de apoio ao empreendedorismo
feminino, no âmbito do Município de Cariacica. Encaminhado para comissão de justiça e
direito da mulher. Projeto de Lei Legislativo N° 94/2021 - Autor: Marcelo Zonta - Dispõe
sobre o nivelamento de tampões, caixas de inspeção, bueiros e bocas de lobo concomitante
a execução de serviços de pavimentação, recapeamento ou qualquer serviço de manutenção
em vias públicas, praças e congêneres, e dá outras providências. Encaminhado para
comissão de justiça e meio ambiente. Projeto de Lei Legislativo N° 95/2021 - Autor: Lei Dar-se-á denominação a praça localizada na Rua do SESI - bairro Porto de Santana - que
passa a chamar-se Praça Adilson Lopes do Nascimento (conhecido como Dilvinho), por
solicitação dos moradores da referida comunidade. Retirado de pauta a pedido do autor.
Projeto de Decreto Legislativo N° 789/2021 - Autor: Cleidimar Alemão - Concede
"Comenda Moxuara" ao Senhor José Roberto Martins Aguiar. Encaminhado para comissão
de justiça. Projeto de Decreto Legislativo N° 790/2021 - Autor: Paulo Foto - Concede
“Título de Honra ao Mérito”, ao Senhor Douglas Celestino Feitosa em homenagem aos
relevantes serviços prestados em prol do Município de Cariacica. Encaminhado para
comissão de justiça. Moção N° 111/2021 - Autor: Cesar Lucas - Concede Moção de
Congratulação a Julio Gomes em alusão ao seu brilhante resultado como atleta
paraolímpico. Retirado de pauta por ausência do autor. Moção N° 112 /2021 - Autor:
Amarildo Araújo - Mediante o presente instrumento do processo legislativo municipal, no
uso de prerrogativas legais, venho por meio deste, solicitar que vossa excelência se digne
em encaminhar Moção de Congratulação ao Senhor Thiago Loureiro Pompeo como
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homenagem aos serviços prestados com seu trabalho. Encaminhado a ordem do dia. Moção
N° 113/2021 - Autor: Renato Machado - O Vereador que a esta subscreve, requer a vossa
excelência, nos termos do artigo. 106, X, e artigo 121, do regimento interno desta augusta
casa de leis, que, após ouvido o plenário na forma regimental, seja consignado em ata desta
Câmara Municipal e enviada Moção de Aplausos Congratulação ao Senhor Lucas Socorro
Ribeiro, pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo em prol do nosso município.
Encaminhado a ordem do dia. Moção N° 114/2021 - Autor: Renato Machado - O Vereador
que a esta subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo. 106, X, e artigo 121,
do regimento interno desta augusta casa de leis, que, após ouvido o plenário na forma
regimental, seja consignado em ata desta câmara municipal e enviada Moção de Aplausos
Congratulação ao Senhor Brenner Rodrigues de Oliveira, pelo belíssimo trabalho que vem
desenvolvendo em prol do nosso município. Encaminhado a ordem do dia. Moção N°
115/2021 - Autor: Renato Machado - O Vereador que a esta subscreve, requer a vossa
excelência, nos termos do artigo. 106, X, e artigo 121, do regimento interno desta augusta
casa de leis, que, após ouvido o plenário na forma regimental, seja consignado em ata desta
câmara municipal e enviada Moção de Aplausos Congratulação ao Senhor Wanderson
Fonseca Gomes, pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo em prol do nosso
município. Encaminhado a ordem do dia. Indicação N° 479/2021 - Autor: Broinha Proceder com a manutenção preventiva de rede de esgoto nas ruas Princesa Isabel e Bom
Pastor, localizadas no bairro Porto Novo (região mangue seco), neste município.
Encaminhado a ordem do dia. Indicação N° 497/2021 - Autor: Broinha - Proceder com o
serviço de capeamento asfáltico na Rua São João, localizada no bairro Porto Novo, neste
município. Encaminhado a ordem do dia. Indicação N° 498/2021 - Autor: Broinha Proceder com a realização de drenagem e de pavimentação na Rua Nove, localizada no
bairro Alzira Ramos, neste município. Encaminhado a ordem do dia. Indicação N°
499/2021 - Autor: Broinha - Proceder com a realização de drenagem e de pavimentação na
Rua Rondônia, localizada no bairro Nova Valverde, neste município. Encaminhado a
ordem do dia. Indicação N° 501/2021 - Autor: Broinha - Proceder com a realização de
drenagem e de pavimentação na Rua Oito, localizada no bairro Alzira Ramos, neste
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município. Encaminhado a ordem do dia. Indicação N° 986/2021 - Autor: Paulo Foto Proceder com a drenagem e a pavimentação da Rua dos Íris, no bairro Alzira Ramos, neste
município. Encaminhado a ordem do dia. Indicação N° 987/2021 - Autor: Paulo Foto Proceder com a drenagem e a pavimentação da Rua das Petálas, no bairro Alzira Ramos,
neste município. Encaminhado a ordem do dia. Indicação N° 988/2021 - Autor: Paulo Foto
- Proceder com a drenagem e a pavimentação da Rua Travessa 01, no bairro Alzira Ramos,
neste município. Encaminhado a ordem do dia. Indicação N° 989/2021 - Autor: Paulo Foto
- Proceder com a drenagem e a pavimentação da Rua B, no bairro Alzira Ramos, neste
município. Encaminhado a ordem do dia. Indicação N° 990/2021 - Autor: Paulo Foto Proceder com a drenagem e a pavimentação da Rua Pedra Azul, no bairro Alzira Ramos,
neste município. Encaminhado a ordem do dia. Indicação N° 1213/2021 - Autor: Renato
Machado - Proceder com uma trincheira na Rua Augusto Campos Cougo, s/n, “esquina
com a Rua Rosa da Penha”, bairro Vista Mar, Município de Cariacica/ES. Encaminhado a
ordem do dia. Indicação N° 1214/2021 - Autor: Renato Machado - A presente indicação
objetiva a possibilidade de proceder com a solicitação de drenagem e pavimentação, na
Rua Quartzo, bairro São Geraldo I, neste município. Encaminhado a ordem do dia.
Indicação N° 1215/2021 - Autor: Renato Machado - A presente indicação objetiva a
possibilidade de proceder com a solicitação de drenagem e pavimentação, na Rua Granito,
bairro São Geraldo I, neste município. Encaminhado a ordem do dia. Indicação N°
1216/2021 - Autor: Renato Machado - A presente indicação objetiva a possibilidade de
proceder com a solicitação de drenagem e pavimentação, na Rua João Ferreira Paiva, bairro
São Geraldo I, neste município. Encaminhado a ordem do dia. Indicação N° 1217/2021 Autor: Renato Machado - A presente indicação objetiva a possibilidade de proceder com a
solicitação de drenagem e pavimentação, na Rua Cristal, bairro São Geraldo I, neste
município. Encaminhado a ordem do dia. Indicação N° 1227/2021 - Autor: Netinho Solicita para que seja providenciado junto ao setor competente, a pintura e
instalação/colocação de sinalizações de trânsito horizontais e verticais, por toda extensão
da Rua Cleto Nunes, localizada no bairro Cariacica Sede, neste município. Encaminhado a
ordem do dia. Indicação N° 1239/2021 - Autor: Netinho - Solicita que seja providenciado
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junto ao setor competente, a limpeza e manutenção de canal de esgoto (valão), localizado
na Rua Santa Catarina, bairro Cariacica Sede (antigo Morro Novo), neste município.
Encaminhado a ordem do dia. Indicação N° 1272/2021 - Autor: Lelo Couto - Indica a
construção de 01 praça no terreno ao lado da Igreja Católica do antigo Loteamento Delporto
- Porto Novo. Encaminhado a ordem do dia. Indicação N° 1273/2021 - Autor: Lelo Couto
- Indica construção de muro de contenção arrimo - Rua Milton Cassim - Porto Novo.
Encaminhado a ordem do dia. Indicação N° 1292/2021 - Autor: Cesar Lucas - Solicito que
os estabelecimentos de Unidades Básicas de Saúde que atentem em horário estendidos
mantenham vacinadores para aplicação de vacinas rotineiras no âmbito do Município de
Cariacica. Retirado de pauta por ausência do autor. Indicação N° 1293/2021 - Autor: Mauro
Durval - Proceder indicação para serviços de revitalização na Praça Santa Ana (em frente
à Igreja Católica Santa Ana), Rua Laurinda Pereira do Nascimento, no bairro Graúna, neste
município. Encaminhado a ordem do dia. Indicação N° 1294/2021 - Autor: Lelo Couto Indica ações de aplicação de revisol- Rua Soledade - bairro Nova Esperança. Encaminhado
a ordem do dia. Indicação N° 1295/2021 - Autor: Lelo Couto - Indica ações de aplicação
de revisol - Rua Juliana - bairro Nova Esperança. Encaminhado a ordem do dia. Indicação
N° 1296/2021 - Autor: Lelo Couto - Indica ações de aplicação de revisol - Rua Bela Vista
- bairro Nova Esperança. Encaminhado a ordem do dia. Indicação N° 1302/2021 - Autor:
Juquinha - Proceder com a drenagem e pavimentação em toda extensão da Rua Paulo
Rodrigues, no bairro Tucum, neste município. Encaminhado a ordem do dia. Indicação N°
1303/2021 - Autor: Preto - Proceder com revitalização e instalação de parquinho na praça
pública, Rua Vasco da Gama, no bairro Boa Sorte, neste município. Encaminhado a ordem
do dia. Indicação N° 1304/2021 - Autor: Preto - A limpeza (ações de capina, varrição e
pintura de meio-fio) na Rua José Carlos da Fonseca, no bairro Bela Aurora, neste
município. Encaminhado a ordem do dia. Indicação N° 1305/2021 - Autor: Preto - A
limpeza (ações de capina, varrição e pintura de meio-fio) na Rua São Torquato, no bairro
Bela Aurora, neste município. Encaminhado a ordem do dia. Indicação N° 1306/2021 Autor: Preto - A limpeza (ações de capina, varrição e pintura de meio-fio) na Rua Barão de
Itapemirim, no bairro Bela Aurora, neste município. Encaminhado a ordem do dia.
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Indicação N° 1307/2021 - Autor: Marcelo Zonta - Indica serviços de recuperação asfáltica
em trechos da Rua Coronel Olímpio Cunha no bairro Campo Grande. Encaminhado a
ordem do dia. Indicação N° 1308/2021 - Autor: Marcelo Zonta - Indica drenagem e
pavimentação da Rua Adenis Paulo Filho, no bairro Rio Branco. Encaminhado a ordem do
dia. Indicação N° 1309/2021 - Autor: Marcelo Zonta - Indica a limpeza com capina,
varrição e pintura de meio fio da Rua São Bernardo no bairro Santo André. Encaminhado
a ordem do dia. Indicação N° 1310/2021 - Autor: Marcelo Zonta - Indica a construção de
uma praça com equipamentos para academia popular na área localizada ao lado do módulo
policial de Morada de Santa Fé. Encaminhado a ordem do dia. Indicação N° 1311/2021 Autor: Marcelo Zonta - Indica a reforma da praça localizada entre a Rua José Balbino Mota
e Rua D na divisa dos bairros Morada de Santa Fé e Rosa da Penha. Encaminhado a ordem
do dia. Indicação N° 1312/2021 - Autor: Lelo Couto - Indica construção de praça popular
- Rua Jorge Benevides esquina com a Rua Constantino Moscon - São Geraldo II.
Encaminhado a ordem do dia. Em seguida o Senhor Presidente passou para a Ordem do
Dia, solicitando ao 1º Secretário que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores para
verificação de quórum. Havendo número legal, o Presidente solicitou ao 1º Secretário que
fizesse a leitura dos processos constantes da pauta da Ordem do Dia. Projeto de Lei
Executivo N° 50/2021 - Autor: Executivo Municipal - Mensagem N. 073/2021 - Projeto de
Lei N. 050, de 06 de Agosto de 2021 - Dispõe sobre a implementação das técnicas de justiça
restaurativas no ambiente escolar da rede municipal de educação de Cariacica (Regime
Urgência). Aprovado em Regime de Urgência. Projeto de Lei Executivo N° 51/2021 Autor: Executivo Municipal - Mensagem N. 074/2021 - Projeto de Lei N. 051, de 10 de
Agosto de 2021 - Dispõe sobre a autorização ao poder executivo a celebrar termo de filiação
e contribuir mensalmente com a Confederação Nacional de Municípios - CNM. (Regime
de Urgência). Aprovado em Regime de Urgência. Projeto de Lei Executivo N° 52/2021 Autor: Executivo Municipal - Mensagem Nº 075/2021- Projeto de Lei Nº 052, de 13 de
Agosto de 2021 - Dispões sobre a criação da unidade orçamentária do Fundo Municipal de
Educação Infantil e Ensino Fundamental - FMEIEF e abertura de crédito adicional especial
no valor r$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). (Regime de Urgência). Aprovado em
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Regime de Urgência. Projeto de Lei Legislativo N° 73/2021 - Autor: Netinho - Autoriza a
implantação de farmácias 24h nos postos de Pronto Atendimento – PA’s Monsenhor
Rômulo Balestrero (PA do Trevo) e Abelardo Corrêa Neto (PA de Flexal II) ambos do
sistema municipal de saúde de Cariacica. Aprovado em 2ª discussão. Projeto de Lei
Legislativo N° 35/2021 - Autor: Sérgio Camilo Gomes - Ementa: Declara a essencialidade
de todas as atividades econômicas lícitas exercidas no território do Município de CariacicaES sem qualquer distinção, em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou
catástrofes naturais, e dá outras providências. Aprovado em 1ª discussão. Projeto de Lei
Legislativo N° 77/2021 - Autor: Edgar do Esporte - Institui o Dia do Taxista no Município
de Cariacica e dá outras. providências. Aprovado em 1ª discussão. Projeto de Decreto
Legislativo N° 774/2021 - Autor: Romildo Alves - Concede "Título de Honra ao Mérito",
a Senhora Erhandree Almeida Alves, em comemoração ao Dia do Corretor e dá outras
providências. Projeto de Decreto Legislativo N° 775/2021 - Autor: Romildo Alves Concede "Título de Honra ao Mérito", ao Senhor Ronis Pereira de Assis, em comemoração
ao Dia do Corretor e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo N° 776/2021 Autor: Romildo Alves - Concede "Título de Honra ao Mérito", ao Senhor Láyon Olivette
Hernandes, em comemoração ao Dia do Corretor e dá outras providências. Projeto de
Decreto Legislativo N° 777/2021 - Autor: Romildo Alves - Concede "Título de Honra ao
Mérito", ao Senhor Leandro Pires Soares, em comemoração ao Dia do Corretor e dá outras
providências. Projeto de Decreto Legislativo N° 778/2021 - Autor: Romildo Alves Concede "Título de Honra ao Mérito", a Senhora Lucimar Batista Pinto, em comemoração
ao Dia do Corretor e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo N° 779/2021 Autor: Romildo Alves - Concede "Título de Honra ao Mérito", a Mierles dos Passos
Vicente, em comemoração ao Dia do Corretor e dá outras providências. Projeto de Decreto
Legislativo N° 780/2021 - Autor: Romildo Alves - Concede "Título de Honra ao Mérito",
ao Senhor Carlos Edienisson Pimenta Braga, em comemoração ao Dia do Corretor e dá
outras providências. Projeto de Decreto Legislativo N° 781/2021 - Autor: Romildo Alves
- Concede "Título de Honra ao Mérito", ao Senhor Renato Castello, em comemoração ao
Dia do Corretor e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo N° 782/2021 Página 7 de 12

Autor: Romildo Alves - Concede "Título de Honra ao Mérito", a Senhora Andressa dos
Santos Buecker, em comemoração ao Dia do Corretor e dá outras providências. Projeto de
Decreto Legislativo N° 783/2021 - Autor: Romildo Alves - Concede "Título de Honra ao
Mérito", a Senhora Dayrlane Delpupo Geike, em comemoração ao Dia do Corretor e dá
outras providências. Projeto de Decreto Legislativo N° 784/2021 - Autor: Romildo Alves
- Concede "Título de Honra ao Mérito", a Senhora Jamilton Gomes da Silva, em
comemoração ao Dia do Corretor e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo
N° 785/2021 - Autor: Romildo Alves - Concede "Título de Honra ao Mérito", a Ema Luzia
Gava, em comemoração ao Dia do Corretor e dá outras providências. Projeto de Decreto
Legislativo N° 786/2021 - Autor: Romildo Alves - Concede "Título de Honra ao Mérito",
ao Senhor Aurélio Cápua Dallapicula, em comemoração ao Dia do Corretor e dá outras
providências. Projeto de Decreto Legislativo N° 787/2021 - Autor: Romildo Alves Concede "Título de Honra ao Mérito", a Senhor Valdecir Torezani, em comemoração ao
Dia do Corretor e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo N° 788/2021 Autor: Romildo Alves - Concede "Título de Honra ao Mérito", a Senhora Talita Meira
Rocha Costa, em comemoração ao Dia do Corretor e dá outras providências. Todos os
Projetos de Decreto Legislativo foram devidamente aprovados. Moção N° 112/2021 Autor: Amarildo Araújo - Mediante o presente instrumento do processo legislativo
municipal, no uso de prerrogativas legais, venho por meio deste, solicitar que vossa
excelência se digne em encaminhar Moção de Congratulação ao Senhor Thiago Loureiro
Pompeo como homenagem aos serviços prestados com seu trabalho. Moção N° 113/2021
- Autor: Renato Machado - O Vereador que a esta subscreve, requer a vossa excelência,
nos termos do artigo. 106, X, e artigo 121, do regimento interno desta augusta casa de leis,
que, após ouvido o plenário na forma regimental, seja consignado em ata desta câmara
municipal e enviada Moção de Aplausos Congratulação ao Senhor Lucas Socorro Ribeiro,
pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo em prol do nosso município. Moção N°
114/2021 - Autor: Renato Machado - O Vereador que a esta subscreve, requer a vossa
excelência, nos termos do artigo. 106, X, e artigo 121, do regimento interno desta augusta
casa de leis, que, após ouvido o plenário na forma regimental, seja consignado em ata desta
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câmara municipal e enviada Moção de Aplausos Congratulação ao Senhor Brenner
Rodrigues de Oliveira, pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo em prol do nosso
município. Moção N° 115/2021 - Autor: Renato Machado - O Vereador que a esta
subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo. 106, X, e artigo 121, do
regimento interno desta augusta casa de leis, que, após ouvido o plenário na forma
regimental, seja consignado em ata desta câmara municipal e enviada Moção de Aplausos
Congratulação ao Senhor Wanderson Fonseca Gomes, pelo belíssimo trabalho que vem
desenvolvendo em prol do nosso município. Todos as Moções foram devidamente
aprovadas. Indicação N° 479/2021 - Autor: Broinha - Proceder com a manutenção
preventiva de rede de esgoto nas ruas Princesa Isabel e Bom Pastor, localizadas no bairro
Porto Novo (região Mangue Seco), neste município. Indicação N° 497/2021 - Autor:
Broinha - Proceder com o serviço de capeamento asfáltico na Rua São João, localizada no
bairro Porto Novo, neste município. Indicação N° 498/2021 - Autor: Broinha - Proceder
com a realização de drenagem e de pavimentação na Rua Nove, localizada no bairro Alzira
Ramos, neste município. Indicação N° 499/2021 - Autor: Broinha - Proceder com a
realização de drenagem e de pavimentação na Rua Rondônia, localizada no bairro Nova
Valverde, neste município. Indicação N° 501/2021 - Autor: Broinha - Proceder com a
realização de drenagem e de pavimentação na Rua Oito, localizada no bairro Alzira Ramos,
neste município. Indicação N° 986/2021 - Autor: Paulo Foto - Proceder com a drenagem e
a pavimentação da Rua dos Íris, no bairro Alzira Ramos, neste município. Indicação N°
987/2021 - Autor: Paulo Foto - Proceder com a drenagem e a pavimentação da Rua das
Petálas, no bairro Alzira Ramos, neste município. Indicação N° 988/2021 - Autor: Paulo
Foto - Proceder com a drenagem e a pavimentação da Rua Travessa 01, no bairro Alzira
Ramos, neste município. Indicação N° 989/2021 - Autor: Paulo Foto - Proceder com a
drenagem e a pavimentação da Rua B, no bairro Alzira Ramos, neste município. Indicação
N° 990/2021 - Autor: Paulo Foto - Proceder com a drenagem e a pavimentação da Rua
Pedra Azul, no bairro Alzira Ramos, neste município. Indicação N° 1213/2021 - Autor:
Renato Machado - Proceder com uma trincheira na Rua Augusto Campos Cougo, s/n,
“esquina com a Rua Rosa da Penha”, bairro Vista Mar, município de Cariacica/ES.
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Indicação N° 1214/2021 - Autor: Renato Machado - A presente indicação objetiva a
possibilidade de proceder com a solicitação de drenagem e pavimentação, na Rua Quartzo,
bairro São Geraldo I, neste município. Indicação N° 1215/2021 - Autor: Renato Machado
- A presente indicação objetiva a possibilidade de proceder com a solicitação de drenagem
e pavimentação, na Rua Granito, bairro São Geraldo I, neste município. Indicação N°
1216/2021 - Autor: Renato Machado - A presente indicação objetiva a possibilidade de
proceder com a solicitação de drenagem e pavimentação, na Rua João Ferreira Paiva, bairro
São Geraldo I, neste município. Indicação N° 1217/2021 - Autor: Renato Machado - A
presente indicação objetiva a possibilidade de proceder com a solicitação de drenagem e
pavimentação, na Rua Cristal, bairro São Geraldo I, neste município. Indicação N°
1227/2021 - Autor: Netinho - Solicita para que seja providenciado junto ao setor
competente, a pintura e instalação/colocação de sinalizações de trânsito horizontais e
verticais, por toda extensão da Rua Cleto Nunes, localizada no bairro Cariacica Sede, neste
município. Indicação N° 1239/2021 - Autor: Netinho - Solicita que seja providenciado
junto ao setor competente, a limpeza e manutenção de canal de esgoto (valão), localizado
na Rua Santa Catarina, bairro Cariacica Sede (antigo Morro Novo), neste município.
Indicação N° 1266/2021 - Autor: Léo do IAPI - Proceder com aplicação de drenagem e
pavimentação por toda extensão da Rua Ouro Preto, no bairro Santa Rosa, deste município.
Indicação N° 1272/2021 - Autor: Lelo Couto - Indica a construção de 01 praça no terreno
ao lado da Igreja Católica do antigo loteamento Delporto - Porto Novo. Indicação N°
1273/2021 - Autor: Lelo Couto - Indica construção de muro de contenção arrimo - Rua
Milton Cassim - Porto Novo. Indicação N° 1293/2021 - Autor: Mauro Durval - Proceder
indicação para serviços de revitalização na Praça Santa Ana (em frente à Igreja Católica
Santa Ana), Rua Laurinda Pereira do Nascimento, no bairro Graúna, neste município.
Indicação N° 1294/2021 - Autor: Lelo Couto - Indica ações de aplicação de revisol- Rua
Soledade - bairro Nova Esperança. Indicação N° 1295/2021 - Autor: Lelo Couto - Indica
ações de aplicação de revisol - Rua Juliana - bairro Nova Esperança. Indicação N°
1296/2021 - Autor: Lelo Couto - Indica ações de aplicação de revisol - Rua Bela Vista bairro Nova Esperança. Indicação N° 1302/2021 - Autor: Juquinha - Proceder com a
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drenagem e pavimentação em toda extensão da Rua Paulo Rodrigues, no bairro Tucum,
neste município. Indicação N° 1303/2021 - Autor: Preto - Proceder com revitalização e
instalação de parquinho na praça pública, Rua Vasco da Gama, no bairro Boa Sorte, neste
município. Indicação N° 1304/2021 - Autor: Preto - A limpeza (ações de capina, varrição
e pintura de meio-fio) na Rua José Carlos da Fonseca, no bairro Bela Aurora, neste
município. Indicação N° 1305/2021 - Autor: Preto - A limpeza (ações de capina, varrição
e pintura de meio-fio) na Rua São Torquato, no bairro Bela Aurora, neste município.
Indicação N° 1306/2021 - Autor: Preto - A limpeza (ações de capina, varrição e pintura de
meio-fio) na Rua Barão de Itapemirim, no bairro Bela Aurora, neste município. Todas as
indicações foram devidamente aprovadas. O Presidente anunciou a hora dos oradores e
concedeu a palavra aos Vereadores devidamente inscritos. Com a palavra o Vereador
Flávio Preto destacou seu contentamento pelo fato do serviço da UBS(Unidade Básica de
Saúde) de Bela Aurora ter sido extendido para às 19hrs. Ressalta que dia 01 Setembro
acontecerá a audiência pública para chamada da construção da creche em tempo integral
na área mais conhecida como Caramuru. Evidenciou que dia 31 de Agosto estará na
Assembléia Legislativa para buscar melhorias para a enfermagem no que diz respeito a
PL2564. Com a palavra o Vereador Broinha iniciou parabenizando a comunidade pela
união na eleição comunitária de chapa única realizada dia 25 de Julho. Agradeceu ao
secretário Cláudio Vitor, o Coronel Vagner e o Coronel Thomas Helio por terem lhe
concedido o prêmio da Comenda "Amigo da Defesa Civil". Com a palavra o Vereador
Marcelo Zonta iniciou informando que esteve no bairro Tiradentes no dia 26 de Agosto e
observou o serviço da PPP e ficou preocupado quando viu a obra sendo feita com
acabamento sem qualidade. Declarou seu desejo de convocar a CESAN para conversar
sobre o que será feito pela prestadora de serviço porque no último fim de semana ocorreu
um vazamento de esgoto na Avenida Jerusalém e a prestadora de serviço informou que é
de competência da Prefeitura, sendo que a Prefeitura não mexe com esgoto. Com a palavra
o Vereador Netinho agradeceu aos vereadores pelo voto de confiança sobre o projeto da
farmácia aberta 24hrs. Parabenizou ao secretário Weverton pela construção da ponte que
dá acesso ao Morgado, à Santa Luzia e a Bubu. Agradeceu ao secretário Nilson por atender
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a indicação da limpeza no bairro Limão e no Morro do Óleo. Agradeceu também ao
secretário Aranda pela reforma da praça do bairro Alice Coutinho. Com a palavra o
Vereador André Lopes iniciou declarando que na semana que se passou esteve solidário à
luta dos cobradores do Estado do Espírito Santo. Parabenizou o Prefeito Euclério Sampaio,
a secretária Roberta, a Secretaria de Assistência Social e o setor de infraestrutura (secretário
Weverton e secretário Aranda) pelos serviços prestados ao Município de Cariacica.
Demonstrou sua satisfação com o processo da Escola Eliezer Batista onde o
SINDFER(Sindicato dos Ferroviários) cedeu o espaço para que o Prefeito Euclério
Sampaio possa fazer ali um complexo educacional. Com a palavra o Vereador Renato
Machado demonstrou sua alegria com a entrega da praça de Bandeirantes, agendada para
dia 02 de Setembro. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada
a sessão em nome de Deus. Para constar, eu, Melryene Eloi, 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.

KARLO AURÉLIO VIEIRA DO COUTO
Presidente

EDGAR DO ESPORTE
1º Secretário

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
2º Secretário

Página 12 de 12

