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Ata da 43ª (Quadragésima Terceira) Sessão Extraordinária do Exercício Legislativo de dois 

mil e vinte um, 19ª (Décima Nona) Legislatura da Câmara Municipal de Cariacica, em 02 

de setembro 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, Auci Pereira da Silva, Cleidimar Alemão, 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. 

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: O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, 

não se orgulha. 1 Coríntios 13,4. 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° 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. Aprovado em regime 

de urgência. Projeto de Lei Executivo N° 54 /2021 - Autor: Executivo Municipal - 

Mensagem Nº 078/2021 - projeto de lei nº 054/2021 - dar-se-á nova denominação a praça 

José Maria Ferreira, localizada no bairro campo grande. Aprovado em regime de urgência. 

Projeto de Lei Executivo N° 55 /2021 - Autor: Executivo Municipal - Mensagem Nº 

079/2021 - projeto de lei nº 055, de 30 de agosto de 2021 - dar-se-á nova denominação ao 

parque linear da biquinha, localizado no bairro jardim américa. Aprovado em regime de 

urgência. Projeto de Lei Complementar N° 12 /2021 - Autor: Executivo Municipal - 

Mensagem Nº 077/2021 - projeto de lei complementar nº 012, de 27 de agosto de 2021 - 
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institui o regime de previdência complementar - RPC no âmbito do município de Cariacica, 

fixa o limite 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. Aprovado em regime de 

urgência. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão 

em nome de Deus. Para constar, eu, Bianca Cadeti, 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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