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Ata da 40ª (Quadragésima) Sessão Ordinária do Exercício Legislativo de dois mil e vinte 

um, 19ª (Décima Nona) Legislatura da Câmara Municipal de Cariacica, em 16 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, Cleidimar Alemão (Ausência Justificada), Edgar Pedro Teixeira, 

Edson Nogueira, 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. Havendo quórum o Senhor Presidente declarou aberta a sessão em nome 

de “Deus” e solicitou ao 1º Secretário que fizesse a leitura bíblica: Ele respondeu: "Porque 

a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão 

de mostarda, poderão dizer a este monte: 'Vá daqui para lá', e ele irá. Nada será impossível 

para vocês. Mateus 17,20. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a leitura do expediente 

do dia que constou de: Projeto de Lei Legislativo N° 83/2021 - Autor: Sérgio Camilo - Dar-

se-á nova denominação à Praça José Maria Ferreira, localizada no bairro Campo Grande, 

que passa a chamar-se Praça Francisco de Assis Nicoli, e dá outras providências. 

Encaminhado para a comissão de Justiça. Projeto de Lei Executivo N° 52/2021 - Autor: 

Executivo Municipal - Dispõe 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). 

Encaminhado para a comissão de Justiça, Finanças e Educação. 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 de 

Urgência). Encaminhado para as comissões de justiça, educação, segurança 

pública. Projeto de Lei Executivo N° 51/2021 - Autor: Executivo Municipal - Mensagem 

http://www3.camaracariacica.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=112922
http://www3.camaracariacica.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=23
http://www3.camaracariacica.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=112922
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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). Encaminhado para 

as comissões de justiça e finanças. Projeto de Lei Legislativo N° 85/2021 - Autor: Sérgio 

Camilo Gomes - Dispõe sobre a proibição de cobrança ou acréscimo de valor no preço da 

carne ou frios de qualquer espécie para moer ou fatiar em âmbito do Município de 

Cariacica-ES, e dá outras providências. Encaminhado para as comissões de justiça, finanças 

e meio ambiente. Projeto de Lei Legislativo n° 86/2021 - Autor: Preto - Dispõe sobre a 

instituição de reserva de 15% (quinze por cento) das unidades de moradia para mulheres 

vítimas de violência doméstica e familiar, para pessoas idosas e para pessoas com 

deficiência nos programas habitacionais populares implantados pelo executivo municipal, 

promovidos com recursos próprios ou financiados por recursos federais ou privados, no 

Município de Cariacica e dá outras providências. Encaminhado para as comissões de 

justiça, finanças, direitos humanos, segurança pública e direito da mulher. Projeto de Lei 

Legislativo N° 87/2021 - Autor: Lei - Dispõe sobre a inclusão no calendário de eventos na 

cidade de Cariacica, a semana "Escolhi Esperar", prevenção e conscientização sobre 

gravidez precoce e dá outras providências. Encaminhado para a comissão de justiça. Projeto 

de Decreto Legislativo N° 760/2021 - Autor: Paulo Foto - Concede “Título de Honra ao 

Mérito”, a Senhora Ana Flávia Ferron em homenagem aos relevantes serviços prestados 

em prol do Município de Cariacica. Projeto de Decreto Legislativo N° 761/2021 - Autor: 

Paulo Foto - Concede “Título de Honra ao Mérito”, ao Senhor Pablo Pereira de Souza em 

homenagem aos relevantes serviços prestados em prol do Município de Cariacica. Projeto 

de Decreto Legislativo N° 762/2021 - Autor: Paulo Foto - Concede “Título de Honra ao 

Mérito”, ao Senhor Marcos Cassimiro Soares em homenagem aos relevantes serviços 

prestados em prol do Município de Cariacica. Projeto de Decreto Legislativo N° 763/2021 

- Autor: Paulo Foto - Concede “Título de Honra ao Mérito”, ao Senhor Rodrigo Otávio 

Vecchio Rodrigues em homenagem aos relevantes serviços prestados em prol do Município 

de Cariacica. Projeto de Decreto Legislativo N° 764/2021 - Autor: Paulo Foto - Concede 

“Título de Honra ao Mérito”, ao Senhor Roger Santesi Firme em homenagem aos 

http://www3.camaracariacica.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=112922
http://www3.camaracariacica.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=112922
http://www3.camaracariacica.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=112922
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relevantes serviços prestados em prol do Município de Cariacica. Projeto de Decreto 

Legislativo n° 765/2021 - Autor: Paulo Foto - Concede “Título de Honra ao Mérito”, a 

Senhora Queila Pereira Gonçalves Neves em homenagem aos relevantes serviços prestados 

em prol do Município de Cariacica. Projeto de Decreto Legislativo N° 766/2021 - Autor: 

Paulo Foto - Concede “Título de Honra ao Mérito”, a Senhora Bruna Cesconeto Vieira de 

Paula Silva em homenagem aos relevantes serviços prestados em prol do Município de 

Cariacica. Projeto de decreto legislativo n° 767/2021 - Autor: Paulo Foto - Concede “Título 

de Honra ao Mérito”, a Senhora Kamila Délis da Silva em homenagem aos relevantes 

serviços prestados em prol do Município de Cariacica. Projeto de Decreto Legislativo N° 

768/2021 - Autor: Paulo Foto - Concede “Título de Honra ao Mérito”, ao Senhor Fabio 

Mendes em homenagem aos relevantes serviços prestados em prol do Município de 

Cariacica. Projeto de Decreto Legislativo n° 769/2021 - Autor: Paulo Foto - Concede 

“Título de Honra ao Mérito”, a Senhora Ivanete Ribeiro em homenagem aos relevantes 

serviços prestados em prol do Município de Cariacica. Projeto de Decreto Legislativo N° 

770/2021 - Autor: Paulo Foto - Concede “Título de Honra ao Mérito”, ao Senhor Edgar 

Alves Lopes em homenagem aos relevantes serviços prestados em prol do Município de 

Cariacica. Projeto de Decreto Legislativo N° 771/2021 - Autor: Paulo Foto - Concede 

“Título de Honra ao Mérito”, ao Senhor Atilio José Favalessa Rosa em homenagem aos 

relevantes serviços prestados em prol do Município de Cariacica. Todos os Projetos de 

Decreto Legislativo, foram encaminhados para a Comissão de Justiça. Moção N° 91/2021 

- Autor: Renato Machado - Conceder Moção de Pesar aos familiares pelo falecimento da 

Senhora Elenice Lopes da Silva Sousa. Moção N° 92/2021 - Autor: Marcelo Zonta - Moção 

de Aplausos Congratulação a Miguel Lamburguini da Silva, cidadão e estudante do bairro 

Graúna, em Cariacica, em homenagem ao Dia do Estudante. Moção N° 93/2021 - Autor: 

Marcelo Zonta - Moção de Congratulação a Drª Kelly Cristina Andrade do Rosário 

Ferreira, por ocasião do Dia do Advogado. Moção N° 94/2021 - Autor: Paulo Foto - Moção 

de Pesar pelo falecimento do Sr. Jenadir Pimenta da Silva, ilustre cidadão do bairro Castelo 

Branco, no município de Cariacica. Moção N° 95/2021 - Autor: Cleidimar Alemão - 

Concede "Moção de Congratulação" ao Senhor Adilson Caetano da Silva Mazza, em 



 
 

Página 4 de 15 

  

homenagem ao Dia do Advogado, na sessão solene a realizar-se no dia 19 de Agosto do 

corrente ano. Retirado de pauta por ausência do autor. Moção N° 96/2021 - Autor: Renato 

Machado - Moção de Aplausos Congratulação a Drª Diene Almeida Lima, por ocasião do 

Dia do Advogado, que será celebrado em sessão solene no dia 19 de Agosto de 2021, 

conforme justificativa em anexo. Moção N° 97/2021 - Autor: Renato Machado - Moção de 

Aplausos Congratulação o Drº Wesley Francys dos Santos Gregório, por ocasião do Dia do 

Advogado, que será celebrado em sessão solene no dia 19 de Agosto de 2021, conforme 

justificativa em anexo. Moção N° 98/2021 - Autor: Renato Machado - Moção de Aplausos 

Congratulação o Drº Willia Brum Tavares, por ocasião do Dia do Advogado, que será 

celebrado em sessão solene no dia 19 de Agosto de 2021, conforme justificativa em anexo. 

Moção N° 99/2021 - Autor: Renato Machado - Moção de Aplausos Congratulação o Drº 

Abrahão David Brumatti de Oliveira, por ocasião do Dia do Advogado, que será celebrado 

em sessão solene no dia 19 de Agosto de 2021, conforme justificativa em anexo. Moção 

N° 100/2021 - Autor: Renato Machado - Moção de Aplausos Congratulação o Drº Renan 

Freitas Fontana, por ocasião do Dia do Advogado, que será celebrado em sessão solene no 

dia 19 de Agosto de 2021, conforme justificativa em anexo. Moção N° 101/2021 - Autor: 

Renato Machado - Moção de Aplausos Congratulação o Drº Eliano de Assis Campanharo, 

por ocasião do Dia do Advogado, que será celebrado em sessão solene no dia 19 de Agosto 

de 2021, conforme justificativa em anexo. Moção N° 102/2021 - Autor: Paulo Foto - Moção 

de Pesar pelo falecimento do Pr. Ademir Ribeiro Soares, grande liderança religiosa que 

outrora fundou e ajudou a construir a Igreja Quadrangular de Bela Vista, neste município. 

Moção N° 103/2021 - Autor: André Lopes - O Vereador André Lopes, vem por meio do 

presente, apresentar relação de nomes para receber Moção de Aplausos e Congratulação, 

na sessão solene pelo Dia do Advogado. Indicação N° 1000/2021 - Autor: Paulo Foto - 

Proceder com a drenagem e a pavimentação da Rua dos Girassóis, no bairro Alzira Ramos, 

neste município. Indicação N° 1001/2021 - Autor: Paulo Foto - Proceder com a drenagem 

e a pavimentação da Rua Calafate, no bairro Santa Paula, neste município. Indicação N° 

1002/2021 - Autor: Paulo Foto - Proceder com a drenagem e a pavimentação da Rua José 

Rufino, no bairro Santa Paula, neste município. Indicação N° 1003/2021 - Autor: Paulo 
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Foto - Proceder com a drenagem e a pavimentação da Rua G, no bairro Alzira Ramos, neste 

município. Indicação N° 1005/2021 - Autor: Paulo Foto - Proceder com a drenagem e a 

pavimentação da Rua Barão de Itapemirim, no bairro Santa Paula, neste município. 

Indicação N° 1013/2021 - Autor: Broinha - Proceder com o serviço de drenagem e 

pavimentação na Rua Dezoito, localizada no Bairro Santa Paula, neste município. 

Indicação N° 1014/2021 - Autor: Broinha - Proceder com o serviço de construção de uma 

praça, com academia popular, em uma área pública inutilizada, situada entre as ruas São 

Sebastião, Piauí e a Rua Oscar Sá Rodrigues, no bairro Santa Bárbara, neste município. 

Indicação N° 1017/2021 - Autor: Broinha - Proceder com o serviço de capeamento asfáltico 

na Rua Santa Joana, localizada no bairro Aparecida, neste município. Indicação N° 

1019/2021 - Autor: Broinha - Proceder com o serviço de manutenção da praça, localizada 

na Rua Baixo Guandu, no bairro Jardim Botânico, neste município. Indicação N° 

1068/2021 - Autor: Broinha - Proceder com patrolamento e aplicação de revsol na Rua 

Brasília, localizada no bairro Novo Brasil. Indicação N° 1141/2021 - Autor: Netinho - 

Proceder com os serviços de pintura e manutenções necessárias, na praça pública localizada 

na Avenida Osvaldo de Azevedo, ponto final do bairro Vila Merlo, neste município. 

Indicação N° 1142/2021 - Autor: Netinho - Proceder com o serviço de pintura de 

demarcação de vagas para de veículos em frente ao Colégio Estadual São João Batista, no 

bairro São João Batista, neste município. Indicação N° 1144/2021 - Autor: Netinho - 

Proceder reforma e manutenção com serviços de recolocação de paralelepípedos, instalação 

de corrimão e adequação de rede de esgoto no Beco 3, da Rua São José, localizado no 

bairro Cariacica Sede (antigo Moro Novo), neste município. Indicação N° 1145/2021 - 

Autor: Netinho - Proceder com serviço de instalação de sinalização horizontal (faixa de 

pedestre), na Rodovia José Henrique Sette, próximo ao Material de Construção Elemacol 

e as igrejas Batista de Cariacica, Casa do Oleiro e Deus é Amor, localizada no bairro 

Cariacica Sede, neste município. Indicação N° 1148/2021 - Autor: Netinho - Solicita a 

possibilidade de construção de uma praça pública com quadra de esporte e academia 

popular, para valorização no local conhecido como “Campinho”, na Rua Santa Catarina, 

localizado no bairro Cariacica Sede (antigo Morro Novo), neste município. Indicação N° 
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1178/2021 - Autor: Renato Machado - A presente indicação objetiva a possibilidade de 

proceder com a solicitação de drenagem e pavimentação, na Rua Sebastião Pedro de 

Oliveira, bairro Santa Bárbara, neste município. Indicação N° 1183/2021 - Autor: Renato 

Machado - A presente indicação objetiva a possibilidade de proceder com a construção de 

1 (uma) lombada, na Rua Felício Duarte da Silva, próximo a Marcenaria do Nivaldo, no 

bairro Vista Mar neste município. Indicação N° 1184/2021 - Autor: Renato Machado - A 

presente indicação objetiva a possibilidade de proceder com a construção de 1 (uma) 

lombada, na Rua Aracruz, próximo ao ponto final do ônibus, no bairro Bandeirantes, neste 

município. Indicação N° 1185/2021 - Autor: Renato Machado - A presente indicação 

objetiva a possibilidade de proceder com a construção de 1 (uma) lombada, na Rua Alfredo 

Chaves, em frente ao número 18, no bairro Bandeirantes, neste município. Indicação N° 

1186/2021 - Autor: Renato Machado - A presente indicação objetiva a possibilidade de 

proceder com a construção de 1 (uma) lombada, na Avenida Fernando Antônio, próximo a 

Fábrica de Blocos do Firme, no bairro Sotelândia, neste município. Indicação N° 

1191/2021 - Autor: Cleidimar Alemão - Serviço de reforma, revitalização e instalação de 

brinquedos playground da praça principal de Santana ao lado da Associação dos 

Moradores. Retirado de pauta por ausência do autor. Indicação N° 1221/2021 - Autor: 

André Lopes - Indicação da seguinte matéria para que determine a secretaria competente 

tomar devidas providencias para aplicação de Revsol, na Rua Guarino Rodrigues, bairro 

Oriente. Indicação N° 1229/2021 - Autor: Preto - Manutenção, sinalização de trecho escolar 

e pintura das faixas de pedestres em torno do “CMEI Larissa Pereira Batista”, na Treze de 

Maio, no bairro Bela Aurora, neste município. Indicação N° 1230/2021 - Autor: Preto - 

Manutenção, sinalização de trecho escolar e pintura das faixas de pedestres em torno do 

“EEEFM Néa Salles Nunes Pereira”, na Rua Oito, no bairro Maracanã, neste município. 

Indicação N° 1231/2021 - Autor: Preto - Indico ao poder Executivo Municipal, através da 

secretaria competente, a inclusão do bairro Bela Aurora na rota de coleta seletiva municipal 

(RECICLA Cariacica), neste município. Indicação N° 1232/2021 - Autor: Preto - Indico ao 

poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, a instalação de lixeiras de 

material reciclado (coleta seletiva), na Rua Ferro e Aço, próximo à praça, no bairro Bela 
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Aurora, neste município. Indicação N° 1233/2021 - Autor: Preto - Indico ao poder 

Executivo Municipal, através da secretaria competente e concessionária, o serviço de 

manilhamento e ligação de rede de esgoto na área residencial “Vila Feliz”, em Bela Aurora, 

neste município. Indicação N° 1234/2021 - Autor: Mauro Durval - Indicação de instalação 

de redutor de velocidade (quebra-molas) e sinalização vertical e horizontal em toda 

extensão da Avenida Camaras, bairro Santo Antônio, nas proximidades da empresa Super 

Log, neste município. Indicação N° 1235/2021 - Autor: Mauro Durval - Proceder indicação 

de serviços de substituição de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de led’s em toda 

a extensão da Rua Bela Vista, no bairro Graúna, neste município. Indicação N° 1236/2021 

- Autor: Mauro Durval - Proceder indicação de serviços de substituição de lâmpadas de 

vapor de sódio por lâmpadas de led’s em toda a extensão da Rua Montes Claros, no bairro 

Graúna, neste município. Indicação N° 1237/2021 - Autor: Mauro Durval - Proceder 

indicação de serviços de substituição de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de led’s 

em toda a extensão da Rua Laurinda Pereira do Nascimento, no bairro Graúna, neste 

município. Indicação N° 1238/2021 - Autor: Cleidimar Alemão - Serviço de calçamento 

de paralelepípedo na Rua Hermes Santos, bairro Campo Verde. Retirado de pauta por 

ausência do autor. Indicação N° 1240/2021 - Autor: Marcelo Zonta - Indica a instalação de 

iluminação do campo de futebol do Cruzeiro localizado no bairro Santo André. Indicação 

N° 1241/2021 - Autor: Marcelo Zonta - Indica ações de revisão e melhoria no sistema de 

iluminação pública com a instalação de luminárias em led na escadaria da Rua Nossa 

Senhora da Penha no bairro Morada de Santa Fé. Indicação N° 1242/2021 - Autor: Marcelo 

Zonta - Indica ações de novo paisagismo ao longo da linha férrea que margeia a divisa entre 

os bairros de Campo Grande e Morada de Santa Fé no trecho compreendido entre a rotatória 

entre as ruas Estrela Matutina, Leopoldina e José Vieira Gomes até o cruzamento com o 

bairro Rosa da Penha, nas proximidades do Centro Pop. Indicação N° 1243/2021 - Autor: 

Marcelo Zonta - Indica ações de revisão e melhoria no sistema de iluminação pública com 

a substituição de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de led na Rua Monte Belo no 

bairro Cruzeiro do Sul. Indicação N° 1244/2021 - Autor: Marcelo Zonta - Indica ações de 

revisão e melhoria no sistema de iluminação pública com a substituição de lâmpadas de 
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vapor de sódio por lâmpadas de led na Rua Cinco de Maio no bairro Cruzeiro do Sul. 

Indicação N° 1246/2021 - Autor: Juquinha - Proceder com a drenagem e pavimentação em 

toda extensão da Rua 62, no bairro Rosa da Penha I. Indicação N° 1247/2021 - Autor: 

Juquinha - Proceder com a construção de rampa de acesso e correção da curva que liga a 

Rua São João em frente a número 21 a Rua 13 de Maio, no bairro Alto Lage. Indicação N° 

1248/2021 - Autor: Juquinha - Proceder com a drenagem e pavimentação em toda extensão 

da Rua Prímula, no bairro Porto de Cariacica, neste município. Indicação N° 1249/2021 - 

Autor: Juquinha - Proceder com a construção de guarda corpo na Rua Londrina, em frente 

ao Nº 390, no bairro Itapemirim, neste município. Indicação N° 1250/2021 - Autor: Léo do 

IAPI - Indica a instalação de tampa de boca de lobo, na Rua Pio 12, em frente ao Nº58, 

localizado no bairro Alto Boa Vista, neste município. Indicação N° 1251/2021 - Autor: 

André Lopes - Indicação da seguinte matéria: construção da praça no bairro Nova Campo 

Grande. Indicação N° 1252/2021 - Autor: André Lopes - Indicação da seguinte matéria: 

Assegurar a manutenção do busto Padre Gabriel, na praça de Campo Grande. Indicação N° 

1253/2021 - Autor: Lei - Revitalização e instalação de brinquedos de playground na praça 

situada no bairro Porto Novo, neste município. Indicação N° 1255/2021 - Autor: Lei - 

Proceder com os serviços de substituição de lâmpadas de vapor sódio por lâmpadas led’s 

na Rua São Luiz, bairro Boa Sorte, neste município. Retirado de pauta a pedido do autor. 

Indicação N° 1256/2021 - Autor: Lei - Proceder com os serviços de substituição de 

lâmpadas de vapor sódio por lâmpadas led’s na Rua Padre Pires, bairro Boa Sorte, neste 

município. Retirado de pauta a pedido do autor. Indicação N° 1257/2021 - Autor: Mauro 

Durval - Indicação de instalação de redutor de velocidade (quebra-molas) e sinalização 

vertical e horizontal na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, bairro Graúna, em frente a 

empresa Option Bakery Systems, neste município. Todas as proposições foram 

devidamente encaminhadas para 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° 48/2021 - Autor: Executivo Municipal - Mensagem 
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N°071/2021 Projeto de Lei N°48, de 05 de Agosto de 2021, dispõe sobre abertura de crédito 

adicional especial no valor de R$131.459.039,00 (cento e trinta e um milhões, quatrocentos 

e cinquenta e nove mil e trinta e nove reais) (Regime de Urgência). Aprovado em Regime 

de Urgência. Projeto de Lei Executivo N° 49/2021 - Autor: Executivo Municipal - 

Mensagem N. 072/2021 - Projeto de Lei N. 049 de 06 de Agosto de 2021 - Dispõe sobre 

abertura de crédito adicional especial no valor de R$. 327.238,04 (trezentos e vinte e sete 

mil, duzentos e trinta e oito reais e quatro centavos). (Regime de Urgência). Aprovado em 

Regime de Urgência. Projeto de Lei Legislativo N° 76/2021 - Autor: Lei - Declara utilidade 

pública, a Associação Projeto Esperança Porto de Santana, localizada a Rua da Assembleia 

Nº 21 - Cep 29153-084 - bairro Porto de Santana - Cariacica - Espirito Santo, e dá outras 

providências. Aprovado em 2ª discussão. Projeto de Lei Legislativo N° 48/2021 - Autor: 

Juquinha - Estabelece que nos contratos celebrados pela administração pública municipal 

com pessoas jurídicas para execução de obras, prestação de serviços, termos de parceria e 

colaboração ou qualquer outro ajuste que envolva postos de trabalho não especializado 

deverá constar cláusula que assegure a reserva do percentual de 5% (cinco por cento) das 

vagas para mão de obra a ser utilizada no cumprimento do respectivo objetivo para pessoas 

em situação de rua. Aprovado em 1ª discussão. Projeto de Lei Legislativo N° 82/2021 - 

Autor: Lelo Couto - Declara a utilidade pública da academia cariaciquense de letras e dá 

outras providências. Aprovado em 1ª discussão. Moção N° 91/2021 - Autor: Renato 

Machado - Conceder Moção de Pesar aos familiares pelo falecimento da Senhora Elenice 

Lopes da Silva Sousa. Moção N° 92/2021 - Autor: Marcelo Zonta - Moção de Aplausos 

Congratulação a Miguel Lamburguini da Silva, cidadão e estudante do bairro Graúna, em 

Cariacica, em homenagem ao Dia do Estudante. Moção N° 93/2021 - Autor: Marcelo Zonta 

- Moção de Congratulação a Drª Kelly Cristina Andrade do Rosário Ferreira, por ocasião 

do Dia do Advogado. Moção N° 94/2021 - Autor: Paulo Foto - Moção de Pesar pelo 

falecimento do Sr. Jenadir Pimenta da Silva, ilustre cidadão do bairro Castelo Branco, no 

município de Cariacica. Moção N° 95/2021 - Autor: Cleidimar Alemão - Concede "Moção 

de Congratulação" ao Senhor Adilson Caetano da Silva Mazza, em homenagem ao Dia do 

Advogado, na sessão solene a realizar-se no dia 19 de Agosto do corrente ano. Retirado de 
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pauta por ausência do autor. Moção N° 96/2021 - Autor: Renato Machado - Moção de 

Aplausos Congratulação a Drª Diene Almeida Lima, por ocasião do Dia do Advogado, que 

será celebrado em sessão solene no dia 19 de Agosto de 2021, conforme justificativa em 

anexo. Moção N° 97/2021 - Autor: Renato Machado - Moção de Aplausos Congratulação 

o Drº Wesley Francys dos Santos Gregório, por ocasião do Dia do Advogado, que será 

celebrado em sessão solene no dia 19 de Agosto de 2021, conforme justificativa em anexo. 

Moção N° 98/2021 - Autor: Renato Machado - Moção de Aplausos Congratulação o Drº 

Willia Brum Tavares, por ocasião do Dia do Advogado, que será celebrado em sessão 

solene no dia 19 de Agosto de 2021, conforme justificativa em anexo. Moção N° 99/2021 

- Autor: Renato Machado - Moção de Aplausos Congratulação o Drº Abrahão David 

Brumatti de Oliveira, por ocasião do Dia do Advogado, que será celebrado em sessão 

solene no dia 19 de Agosto de 2021, conforme justificativa em anexo. Moção N° 100/2021 

- Autor: Renato Machado - Moção de Aplausos Congratulação o Drº Renan Freitas 

Fontana, por ocasião do Dia do Advogado, que será celebrado em sessão solene no dia 19 

de Agosto de 2021, conforme justificativa em anexo. Moção N° 101/2021 - Autor: Renato 

Machado - Moção de Aplausos Congratulação o Drº Eliano de Assis Campanharo, por 

ocasião do Dia do Advogado, que será celebrado em sessão solene no dia 19 de Agosto de 

2021, conforme justificativa em anexo. Moção N° 102/2021 - Autor: Paulo Foto - Moção 

de Pesar pelo falecimento do Pr. Ademir Ribeiro Soares, grande liderança religiosa que 

outrora fundou e ajudou a construir a Igreja Quadrangular de Bela Vista, neste município. 

Moção N° 103/2021 - Autor: André Lopes - O Vereador André Lopes, vem por meio do 

presente, apresentar relação de nomes para receber Moção de Aplausos e Congratulação, 

na sessão solene pelo Dia do Advogado. Indicação N° 1000/2021 - Autor: Paulo Foto - 

Proceder com a drenagem e a pavimentação da Rua dos Girassóis, no bairro Alzira Ramos, 

neste município. Indicação N° 1001/2021 - Autor: Paulo Foto - Proceder com a drenagem 

e a pavimentação da Rua Calafate, no bairro Santa Paula, neste município. Indicação N° 

1002/2021 - Autor: Paulo Foto - Proceder com a drenagem e a pavimentação da Rua José 

Rufino, no bairro Santa Paula, neste município. Indicação N° 1003/2021 - Autor: Paulo 

Foto - Proceder com a drenagem e a pavimentação da Rua G, no bairro Alzira Ramos, neste 
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município. Indicação N° 1005/2021 - Autor: Paulo Foto - Proceder com a drenagem e a 

pavimentação da Rua Barão de Itapemirim, no bairro Santa Paula, neste município. 

Indicação N° 1013/2021 - Autor: Broinha - Proceder com o serviço de drenagem e 

pavimentação na Rua Dezoito, localizada no Bairro Santa Paula, neste município. 

Indicação N° 1014/2021 - Autor: Broinha - Proceder com o serviço de construção de uma 

praça, com academia popular, em uma área pública inutilizada, situada entre as ruas São 

Sebastião, Piauí e a Rua Oscar Sá Rodrigues, no bairro Santa Bárbara, neste município. 

Indicação N° 1017/2021 - Autor: Broinha - Proceder com o serviço de capeamento asfáltico 

na Rua Santa Joana, localizada no bairro Aparecida, neste município. Indicação N° 

1019/2021 - Autor: Broinha - Proceder com o serviço de manutenção da praça, localizada 

na Rua Baixo Guandu, no bairro Jardim Botânico, neste município. Indicação N° 

1068/2021 - Autor: Broinha - Proceder com patrolamento e aplicação de revsol na Rua 

Brasília, localizada no bairro Novo Brasil. Indicação N° 1141/2021 - Autor: Netinho - 

Proceder com os serviços de pintura e manutenções necessárias, na praça pública localizada 

na Avenida Osvaldo de Azevedo, ponto final do bairro Vila Merlo, neste município. 

Indicação N° 1142/2021 - Autor: Netinho - Proceder com o serviço de pintura de 

demarcação de vagas para de veículos em frente ao Colégio Estadual São João Batista, no 

bairro São João Batista, neste município. Indicação N° 1144/2021 - Autor: Netinho - 

Proceder reforma e manutenção com serviços de recolocação de paralelepípedos, instalação 

de corrimão e adequação de rede de esgoto no Beco 3, da Rua São José, localizado no 

bairro Cariacica Sede (antigo Moro Novo), neste município. Indicação N° 1145/2021 - 

Autor: Netinho - Proceder com serviço de instalação de sinalização horizontal (faixa de 

pedestre), na Rodovia José Henrique Sette, próximo ao Material de Construção Elemacol 

e as igrejas Batista de Cariacica, Casa do Oleiro e Deus é Amor, localizada no bairro 

Cariacica Sede, neste município. Indicação N° 1148/2021 - Autor: Netinho - Solicita a 

possibilidade de construção de uma praça pública com quadra de esporte e academia 

popular, para valorização no local conhecido como “Campinho”, na Rua Santa Catarina, 

localizado no bairro Cariacica Sede (antigo Morro Novo), neste município. Indicação N° 

1178/2021 - Autor: Renato Machado - A presente indicação objetiva a possibilidade de 
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proceder com a solicitação de drenagem e pavimentação, na Rua Sebastião Pedro de 

Oliveira, bairro Santa Bárbara, neste município. Indicação N° 1183/2021 - Autor: Renato 

Machado - A presente indicação objetiva a possibilidade de proceder com a construção de 

1 (uma) lombada, na Rua Felício Duarte da Silva, próximo a Marcenaria do Nivaldo, no 

bairro Vista Mar neste município. Indicação N° 1184/2021 - Autor: Renato Machado - A 

presente indicação objetiva a possibilidade de proceder com a construção de 1 (uma) 

lombada, na Rua Aracruz, próximo ao ponto final do ônibus, no bairro Bandeirantes, neste 

município. Indicação N° 1185/2021 - Autor: Renato Machado - A presente indicação 

objetiva a possibilidade de proceder com a construção de 1 (uma) lombada, na Rua Alfredo 

Chaves, em frente ao número 18, no bairro Bandeirantes, neste município. Indicação N° 

1186/2021 - Autor: Renato Machado - A presente indicação objetiva a possibilidade de 

proceder com a construção de 1 (uma) lombada, na Avenida Fernando Antônio, próximo a 

Fábrica de Blocos do Firme, no bairro Sotelândia, neste município. Indicação N° 

1191/2021 - Autor: Cleidimar Alemão - Serviço de reforma, revitalização e instalação de 

brinquedos playground da praça principal de Santana ao lado da Associação dos 

Moradores. Retirado de pauta por ausência do autor. Indicação N° 1221/2021 - Autor: 

André Lopes - Indicação da seguinte matéria para que determine a secretaria competente 

tomar devidas providencias para aplicação de Revsol, na Rua Guarino Rodrigues, bairro 

Oriente. Indicação N° 1229/2021 - Autor: Preto - Manutenção, sinalização de trecho escolar 

e pintura das faixas de pedestres em torno do “CMEI Larissa Pereira Batista”, na Treze de 

Maio, no bairro Bela Aurora, neste município. Indicação N° 1230/2021 - Autor: Preto - 

Manutenção, sinalização de trecho escolar e pintura das faixas de pedestres em torno do 

“EEEFM Néa Salles Nunes Pereira”, na Rua Oito, no bairro Maracanã, neste município. 

Indicação N° 1231/2021 - Autor: Preto - Indico ao poder Executivo Municipal, através da 

secretaria competente, a inclusão do bairro Bela Aurora na rota de coleta seletiva municipal 

(Recicla Cariacica), neste município. Indicação N° 1232/2021 - Autor: Preto - Indico ao 

poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, a instalação de lixeiras de 

material reciclado (coleta seletiva), na Rua Ferro e Aço, próximo à praça, no bairro Bela 

Aurora, neste município. Indicação N° 1233/2021 - Autor: Preto - Indico ao poder 
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Executivo Municipal, através da secretaria competente e concessionária, o serviço de 

manilhamento e ligação de rede de esgoto na área residencial “Vila Feliz”, em Bela Aurora, 

neste município. Indicação N° 1234/2021 - Autor: Mauro Durval - Indicação de instalação 

de redutor de velocidade (quebra-molas) e sinalização vertical e horizontal em toda 

extensão da Avenida Camaras, bairro Santo Antônio, nas proximidades da empresa Super 

Log, neste município. Indicação N° 1235/2021 - Autor: Mauro Durval - Proceder indicação 

de serviços de substituição de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de led’s em toda 

a extensão da Rua Bela Vista, no bairro Graúna, neste município. Indicação N° 1236/2021 

- Autor: Mauro Durval - Proceder indicação de serviços de substituição de lâmpadas de 

vapor de sódio por lâmpadas de led’s em toda a extensão da Rua Montes Claros, no bairro 

Graúna, neste município. Indicação N° 1237/2021 - Autor: Mauro Durval - Proceder 

indicação de serviços de substituição de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de led’s 

em toda a extensão da Rua Laurinda Pereira do Nascimento, no bairro Graúna, neste 

município. Indicação N° 1238/2021 - Autor: Cleidimar Alemão - Serviço de calçamento 

de paralelepípedo na Rua Hermes Santos, bairro Campo Verde. Retirado de pauta por 

ausência do autor. Indicação N° 1240/2021 - Autor: Marcelo Zonta - Indica a instalação de 

iluminação do campo de futebol do Cruzeiro localizado no bairro Santo André. Indicação 

N° 1241/2021 - Autor: Marcelo Zonta - Indica ações de revisão e melhoria no sistema de 

iluminação pública com a instalação de luminárias em led na escadaria da Rua Nossa 

Senhora da Penha no bairro Morada de Santa Fé. Indicação N° 1242/2021 - Autor: Marcelo 

Zonta - Indica ações de novo paisagismo ao longo da linha férrea que margeia a divisa entre 

os bairros de Campo Grande e Morada de Santa Fé no trecho compreendido entre a rotatória 

entre as ruas Estrela Matutina, Leopoldina e José Vieira Gomes até o cruzamento com o 

bairro Rosa da Penha, nas proximidades do Centro Pop. Indicação N° 1243/2021 - Autor: 

Marcelo Zonta - Indica ações de revisão e melhoria no sistema de iluminação pública com 

a substituição de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de led na Rua Monte Belo no 

bairro Cruzeiro do Sul. Indicação N° 1244/2021 - Autor: Marcelo Zonta - Indica ações de 

revisão e melhoria no sistema de iluminação pública com a substituição de lâmpadas de 

vapor de sódio por lâmpadas de led na Rua Cinco de Maio no bairro Cruzeiro do Sul. 
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Indicação N° 1246/2021 - Autor: Juquinha - Proceder com a drenagem e pavimentação em 

toda extensão da Rua 62, no bairro Rosa da Penha I. Indicação N° 1247/2021 - Autor: 

Juquinha - Proceder com a construção de rampa de acesso e correção da curva que liga a 

Rua São João em frente a número 21 a Rua 13 de Maio, no bairro Alto Lage. Indicação N° 

1248/2021 - Autor: Juquinha - Proceder com a drenagem e pavimentação em toda extensão 

da Rua Prímula, no bairro Porto de Cariacica, neste município. Indicação N° 1249/2021 - 

Autor: Juquinha - Proceder com a construção de guarda corpo na Rua Londrina, em frente 

ao nº 390, no bairro Itapemirim, neste município. Indicação N° 1250/2021 - Autor: Léo do 

IAPI - Indica a instalação de tampa de boca de lobo, na Rua Pio 12, em frente ao nº58, 

localizado no bairro Alto Boa Vista, neste município. Indicação N° 1251/2021 - Autor: 

André Lopes - Indicação da seguinte matéria: Construção da praça no bairro Nova Campo 

Grande. Indicação N° 1252/2021 - Autor: André Lopes - Indicação da seguinte matéria: 

Assegurar a manutenção do busto Padre Gabriel, na praça de Campo Grande. Indicação N° 

1253 /2021 - Autor: Lei - Revitalização e instalação de brinquedos de playground na praça 

situada no bairro Porto Novo, neste município. Indicação N° 1255/2021 - Autor: Lei - 

Proceder com os serviços de substituição de lâmpadas de vapor sódio por lâmpadas led’s 

na Rua São Luiz, bairro Boa Sorte, neste município. Retirado de pauta a pedido do autor. 

Indicação N° 1256/2021 - Autor: Lei - Proceder com os serviços de substituição de 

lâmpadas de vapor sódio por lâmpadas led’s na Rua Padre Pires, bairro Boa Sorte, neste 

município. Retirado de pauta a pedido do autor. Indicação N° 1257/2021 - Autor: Mauro 

Durval - Indicação de instalação de redutor de velocidade (quebra-molas) e sinalização 

vertical e horizontal na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, bairro Graúna, em frente a 

empresa Option Bakery Systems, neste município. Todas as proposições foram 

devidamente aprovadas. O Presidente anunciou a hora dos oradores e concedeu a palavra 

aos Vereadores devidamente inscritos. Com a palavra o Vereador Preto agradece à 

Secretária de Saúde de Cariacica Roberta Gotara e informa que após avaliação foram 

ouvidas reclamações da Unidade e da população de Bela Aurora. Com a palavra o Vereador 

Romildo agradece o Prefeito Euclério Sampaio e ao Secretário Aranda pela reforma da 

praça de Padre Gabriel. Com a palavra o Vereador Renato Machado parabeniza o Vereador 
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Preto e dá boas-vindas a nova Coordenadora da Unidade de Saúde de Bela Aurora. Com a 

palavra o Vereador André Lopes agradece a todos que contribuíram na Sessões Solenes da 

Mulher Negra Latino Americana e Caribenha e Dia do  

Estudante. Agradece a todos os vereadores por duas indicações aprovadas, a da construção 

da praça no bairro Nova Campo Grande e a indicação que assegura a Manutenção do Busto 

de Padre Gabriel na Praça de Campo Grande. Com a palavra o Vereador Netinho 

parabeniza o Prefeito Euclério Sampaio, o Secretário Aranda e o Secretário Weverton por 

darem início a reforma do campo Porto Belense. 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. 
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