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Ata da 4ª (Quarta) Sessão Ordinária do Exercício Legislativo de dois mil e vinte e três, 19ª 

(Décima Nona) Legislatura da Câmara Municipal de Cariacica, em 27 de fevereiro de 2023. 

Às quinze horas do dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e vinte três, no Plenário Vicente 

Santório Fantini, situado na Avenida Mário Gurgel, KM 3,5, em Campo Grande, 

Cariacica/ES, sob a Presidência do Vereador Lelo Couto, 1º Secretário o Vereador Edgar 

do Esporte, 2º Secretário o Vereador Flávio Preto. Procedeu-se a chamada para verificação 

de quórum e a abertura dos trabalhos com a presença dos Vereadores: Amarildo Araújo, 

André Lopes, Cesar Lucas (Ausência Justificada), Cleidimar Alemão, Edgar do Esporte, 

Edson Nogueira, Flávio Preto, Irmã Dulce, Juares do Salão, Juquinha, Lei (Ausência 

Justificada), Lelo Couto, Léo do IAPI, Marcelo Zonta, Mauro Durval (Ausência 

Justificada), Netinho, Renato Machado, Romildo Alves e Sérgio Camilo. Havendo quórum 

o Senhor Presidente declarou aberta a sessão em nome de “Deus”. Neste instante Vereador 

Netinho parabeniza o Vereador Renato Machado pelo seu aniversário. Vereador Marcelo 

Zonta solicita um minuto de silêncio pelo falecimento dos senhores Cesar Castro e Douglas 

Puppin. Vereador Edson Nogueira solicita um minuto de silêncio pelo falecimento dos 

senhores Edsio Correia Pinto, Idemar Endringer e Cezar Wantuil Castro. Vereador Sérgio 

Camilo solicita um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Maripaula Xavier 

Francisco. Vereador Flávio Preto solicita um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor 

Jair Jorge Pereira. Vereador Renato Machado parabeniza o Vereador Juquinha pelo seu 

casamento, parabeniza o Vereador Cesar Lucas pelo seu aniversário e agradece a sua mãe 

por acreditar em si, aos amigos Vereadores e todos os munícipes. Vereador André Lopes 

solicita um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Cezar Castro. Vereador Léo do 

IAPI solicita um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Ângela Maria Mendonça. 

Aprovado. Neste momento o senhor presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse a 

leitura bíblica: “O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O 

SENHOR é a força da minha vida; de quem me recearei?” (Salmos 27:1). Após, submeteu-

se à apreciação da ata dos dias 13 e 15 de fevereiro do ano corrente. Aprovadas. Neste 

instante o Senhor Presidente requereu, na forma regimental, autorização do plenário para 

incluir no expediente duas moções e um requerimento, sendo eles: Moção de pesar, ao 
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Doutor Edísio Correia Pinto, pessoa que se alteou as cumeeiras sobre as quais pairam os 

nomes dos grandes vultos que fizeram e perfizeram a história de Cariacica e do próprio 

estado do Espírito Santo. Moção de Pesar a Sra. Maripaula Xavier Francisco, conhecida 

como Paula Xavier, nascida em 04 de março de 1983, nasceu em Cariacica, morada do 

Bairro Rio Marinho, Participava ativamente dos trabalhos de sua comunidade, militava 

junto as lideranças comunitária para melhorias da sua região, infelizmente no dia 

26/02/2023 teve sua vida tragicamente ceifada, após ser alvejada por disparos de armas de 

fogo após desobedecer toque de recolher emitido por traficantes da região. Requerimento 

de Moção de Louvor ao senhor Welley Drumond Ferreira. Requerimento aprovado. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou a leitura do expediente do dia que constou de: Projeto 

de Decreto Legislativo n° 19 /2023 - nº Processo: 169/2023 - Autor: Vereador Juares do 

Salão - Concede “Título de Honra ao Mérito” a Lauédis Tomazelli, em reconhecimento aos 

relevantes serviços prestados ao município de Cariacica/ES. Projeto de Decreto Legislativo 

n° 20 /2023 - nº processo: 170/2023 - Autor: Vereador Juares do Salão - Concede “Título 

de Cidadão Cariaciquense” a Jeferson Gomes Finco, em reconhecimento aos relevantes 

serviços prestados ao município de Cariacica/ES. Projeto de Decreto Legislativo n° 21 

/2023 - nº processo: 171/2023 - Autor: Vereador Juares do Salão - Concede “Título de 

Cidadão Cariaciquense” a Jonathan Jantorno Rocha, em reconhecimento aos relevantes 

serviços prestados ao município de Cariacica/ES. Projeto de Decreto Legislativo n° 22 

/2023 - nº Processo: 172/2023 - Autor: Vereador Juares do Salão - Concede “Titulo de 

Honra ao Mérito” a Sirlânia Rozélia da Rocha Trancoso, em reconhecimento aos relevantes 

serviços prestados ao município de Cariacica/ES. Projeto de Decreto Legislativo n° 23 

/2023 - nº Processo: 173/2023 - Autor: Vereador Juares do Salão - Concede “Titulo de 

Honra ao Mérito” a José Alves de Sousa Filho, em reconhecimento aos relevantes serviços 

prestados ao município de Cariacica/ES. Projeto de Decreto Legislativo n° 24 /2023 - nº 

Processo: 174/2023 - Autor: Vereador Juares do Salão - Concede “Titulo de Honra ao 

Mérito” a Silvania Gonçalves dos Santos, em reconhecimento aos relevantes serviços 

prestados ao município de Cariacica/ES. Projeto de Decreto Legislativo n° 25 /2023 - nº 

Processo: 175/2023 - Autor: Vereador Juares do Salão - Concede “Titulo de Honra ao 
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Mérito” a Marcos Mendes Santos, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao 

município de Cariacica/ES. Projeto de Decreto Legislativo n° 26 /2023 - nº Processo: 

176/2023 - Autor: Vereador Juares do Salão - Concede “Titulo de Honra ao Mérito” a 

Washington Luiz Alvarenga, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao 

município de Cariacica/ES. Projeto de Decreto Legislativo n° 27 /2023 - nº Processo: 

177/2023 - Autor: Vereador Juares do Salão - Concede “Titulo de Honra ao Mérito” a 

Daniel de Amorim Pacheco, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao 

município de Cariacica/ES. Projeto de Decreto Legislativo n° 28 /2023 - nº Processo: 

178/2023 - Autor: Vereador Juares do Salão -  Concede “Titulo de Honra ao Mérito” a Éder 

Lopes Rubim, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de 

Cariacica/ES. Projeto de Decreto Legislativo n° 29 /2023 - nº Processo: 179/2023 - Autor: 

Vereador Juares do Salão - Concede “Titulo de Honra ao Mérito” a Rigoberto Pereira 

Soares, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de 

Cariacica/ES. Todos os Projeto de Decreto Legislativo foram encaminhados à Comissão 

de Justiça. Requerimento n° 2 /2023 - nº Processo: 216/2023 - Autor: Vereadores - Os 

Vereadores, infra-assinados, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais, vem mui respeitosamente à emérita presença de Vossa 

Excelência, depois de ouvido o plenário, requerem regime de urgência a tramitação do 

projeto abaixo elencado: Projeto de Cei CMC nº 03/2023 - Altera a denominação da rua 

conhecida como Projetada, para Sebastião Tertulino do Nascimento, bairro Dom Bosco. 

Moção n° 17 /2023 - nº Processo: 155/2023 - Autor: Vereador Juares do Salão - Moção de 

Aplausos e Congratulação ao radialista Wênio Alves Caldeira, em reconhecimento pelo 

programa Podcast Caldeirão do Wênio na cidade de Cariacica. Moção n° 18 /2023 - nº 

Processo: 190/2023 - Autor: Vereador Juares do Salão - Moção de Aplausos e 

Congratulação aos corredores de rua abaixo listados, todas pela justificativa em 

reconhecimento aos belíssimos trabalhos que os homenageados vem prestando e 

desenvolvendo no município. Tais homenagens se darão efetivamente, em Sessão Solene 

que será realizada no dia 03/03/2023, em alusão ao “Dia do Corredor de Rua”. Moção n° 

19 /2023 - nº Processo: 191/2023 - Autor: Vereador Juares do Salão - Moção de Aplausos 
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e Congratulação aos corredores de rua abaixo listados, todas pela justificativa em 

reconhecimento aos belíssimos trabalhos que os homenageados vem prestando e 

desenvolvendo no município. Tais homenagens se darão efetivamente, em Sessão Solene 

que será realizada no dia 03/03/2023, em alusão ao “Dia do Corredor de Rua”. Moção n° 

20 /2023 - nº Processo: 198/2023 - Autor: Vereador Juares do Salão - Moção de Aplausos 

e Congratulação aos corredores de rua abaixo listados, todas pela justificativa em 

reconhecimento aos belíssimos trabalhos que os homenageados vem prestando e 

desenvolvendo no município. Tais homenagens se darão efetivamente, em Sessão Solene 

que será realizada no dia 03/03/2023, em alusão ao “Dia do Corredor de Rua”. Moção n° 

21 /2023 - nº Processo: 199/2023 - Autor: Vereador Juares do Salão - Moção de Aplausos 

e Congratulação aos corredores de rua abaixo listados, todas pela justificativa em 

reconhecimento aos belíssimos trabalhos que os homenageados vem prestando e 

desenvolvendo no município. Tais homenagens se darão efetivamente, em Sessão Solene 

que será realizada no dia 03/03/2023, em alusão ao “Dia do Corredor de Rua”. Moção n° 

22 /2023 - nº Processo: 212/2023 - Autor: Vereador Mauro Durval - Moção de Aplausos e 

Congratulação para Sessão Solene em homenagem pelo 47 ano da Igreja Assembleia de 

Deus congregação em Sotelândia comemorado no mês de março. Moção n° 23 /2023 - nº 

processo: 217/2023 - autor: vereador juares do salão - moção de aplausos e congratulação 

aos corredores de rua abaixo listados, todas pela justificativa em reconhecimento aos 

belíssimos trabalhos que os homenageados vem prestando e desenvolvendo no município. 

tais homenagens se darão efetivamente, em sessão solene que será realizada no dia 

03/03/2023, em alusão ao “dia do corredor de rua”. Moção n° 24 /2023-nº processo: 

222/2023 - autor: vereador Sérgio Camilo - Requer que seja consignado em ata deste poder 

legislativo municipal um voto de pesar pelo falecimento da senhora Maripaula Xavier 

Francisco, conhecida como Paula Xavier. Moção n° 25 /2023 - nº processo: 224/2023 - 

autor: Vereadores - Moção de Pesar, ao doutor Edísio Correia Pinto, pessoa que se alteou 

as cumeeiras sobre as quais pairam os nomes dos grandes vultos que fizeram e perfizeram 

a história de Cariacica e do próprio estado do Espírito Santo. Moção n° 26 /2023 - nº 

processo: 225/2023 - autor: Vereador Lelo Couto - Moção de Louvor ao senhor Welley 
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Drumond Ferreira, pessoa que vêm se alteando as cumeeiras sobre as quais pairam os 

nomes dos grandes vultos que fizeram e está fazendo a história de Cariacica e do próprio 

estado do Espírito Santo. Indicação n° 8 /2023 - nº Processo: 8/2023 - Autor: Vereador 

Renato Machado - Em defesa da igualdade e gestão de qualidade, solicitamos ao Executivo 

Municipal de Cariacica a implantação de uma área de lazer com playground infantil e 

academia popular, na rua Emilinha Borba, no bairro de Valparaiso. Indicação n° 9 /2023 - 

nº Processo: 9/2023 - Autor: Vereador Renato Machado - A presente indicação objetiva a 

possibilidade de proceder com a limpeza, capina, varrição, e bem como a pintura de meio 

fio de toda extensão, na rua Vila Velha, bairro Vila Isabel, neste município. Indicação n° 

10 /2023 -  nº Processo: 10/2023 - Autor: Vereador Renato Machado – A presente indicação 

objetiva a possibilidade de proceder com a limpeza, capina, varrição, e bem como a pintura 

de meio fio de toda extensão, na rua Lira, bairro Vila Isabel, neste município. Indicação n° 

11 /2023 - nº processo: 11/2023 - Autor: Vereador Renato Machado - A presente indicação 

objetiva a possibilidade de proceder com a limpeza, capina, varrição, e bem como a pintura 

de meio fio de toda extensão, na rua Coronel Olímpio Cunha, bairro Vila Isabel, neste 

município. Indicação n° 12 /2023 - nº Processo: 12/2023 - Autor: Vereador Renato 

Machado - A presente indicação objetiva a possibilidade de proceder com a limpeza, 

capina, varrição, e bem como a pintura de meio fio de toda extensão, na rua São Tadeu, 

bairro Vila Isabel, neste município. Indicação n° 64 /2023 - nº Processo: 88/2023 - Autor: 

Vereador Netinho - Proceder com os serviços de capina, varrição e limpeza geral em toda 

extensão da avenida Antônio Teixeira de Almeida, localizada no bairro Moxuara, neste 

município. Indicação n° 94 /2023 - nº Processo: 149/2023 - Autor: Vereador Lelo Couto - 

Indica visita técnica do órgão competente, para estudo da viabilidade de instalação de 

semáforo - avenida Mário Gurgel (referência: viaduto de retorno para Campo Grande, 

proximidades do Shopping Moxuara, são Francisco, neste município. Indicação n° 99 /2023 

- nº Processo: 156/2023 - Autor: Vereador Juares do Salão - Proceder com a drenagem e 

pavimentação em toda a extensão da rua Estrada para Vila Cajueiro, no bairro Vila 

Cajueiro, neste município. Indicação n° 100 /2023 - nº Processo: 157/2023 - Autor: 

Vereador Juares do Salão - Proceder com a limpeza geral (capina, varrição, poda de árvore) 



 
 

Página 6 de 11 

  

na estrada para Vila Cajueiro, no bairro Vila Cajueiro, neste município. Indicação n° 101 

/2023 - nº Processo: 158/2023 - Autor: Vereador Juares do Salão - Proceder com o serviço 

de recapeamento asfáltico (operação tapa buraco) em toda extensão da rua Itabira, no bairro 

São Geraldo 2, neste município. Indicação n° 102 /2023 - nº Processo: 159/2023 - Autor: 

Vereador Juares do Salão - Proceder com a colocação/instalação de 3 (três) postes com 

braço de luminária, na escadaria da rua C, bairro São Benedito, neste município. Indicação 

n° 103 /2023 - nº Processo: 160/2023 - Autor: Vereador Juares do Salão - Proceder com o 

serviço de recapeamento asfáltico (operação tapa buraco) em toda extensão da rua Planalto, 

no bairro São Geraldo 2, neste município. Indicação n° 111 /2023 - nº Processo: 168/2023 

- Autor: Vereador Netinho - Solicita para que seja providenciado junto ao setor competente, 

a pintura, repintura, manutenções e colocação de sinalizações de trânsito horizontais e 

verticais, por toda extensão da rua Alfredo Couto Teixeira, localizada no bairro Antônio 

Ferreira Borges, neste município. Indicação n° 112 /2023 - nº Processo: 180/2023 - Autor: 

Vereador André Lopes - Mediante o presente instrumento do processo Legislativo 

Municipal, no uso de prerrogativas legais, indica-se ao Exmo. Sr.Prefeito Municipal de 

Cariacica, que proceda reforma e a implantação de corrimões na escadaria entre as ruas 

Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora da Penha, no bairro Santa Cecilia neste 

município. Indicação n° 113 /2023 - nº Processo: 181/2023 - Autor: Vereador André Lopes 

- Mediante o presente instrumento do processo Legislativo Municipal, no uso de 

prerrogativas legais, indica-se ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Cariacica, que proceda 

obra de drenagem e pavimentação da Rua das Anêmonas localizadas no bairro Porto de 

Cariacica neste município. Indicação n° 114 /2023 - nº Processo: 182/2023 - Autor: 

Vereador André Lopes - Mediante o presente instrumento do processo Legislativo 

Municipal, no uso de prerrogativas legais, indica-se ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de 

Cariacica, que proceda obra de drenagem e pavimentação das ruas: Terra, Júpter e Vênus, 

todas localizadas no bairro Planeta deste município. Indicação n° 115 /2023 - nº Processo: 

183/2023 - Autor: Vereador André Lopes - Mediante o presente instrumento do processo 

Legislativo Municipal, no uso de prerrogativas legais, indica-se ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal de Cariacica, que através da Secretaria de Meio Ambiente, tome providencias 
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para preservação, limpeza e ainda que possa desenvolver projeto de bem comum destinados 

à comunidade na área pública, localizada na comunidade do bairro São Conrado, na rua 

das Gaivotas neste município. Indicação n° 116 /2023 - nº Processo: 184/2023 - Autor: 

Vereador André Lopes - Mediante o presente instrumento do processo Legislativo 

Municipal, no uso de prerrogativas legais, indica-se ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de 

Cariacica, que implemente no âmbito das políticas públicas de gestão, a “Agenda 2030” da 

ONU - Organização das Nações Unidas. Indicação n° 120 /2023 - nº Processo: 188/2023 - 

Autor: Vereador Romildo Alves - Indicação de galeria no valão que passa pelo bairro Boa 

Sorte sentido Maracanã, Vila Izabel. Valão esse que passa em meio a residências trazendo 

certo transtorno aos moradores ao redor. Indicação n° 122 /2023 - nº Processo: 192/2023 - 

Autor: Vereador Netinho - Proceder com o serviço de poda de árvore localizada na rua 

Onze, bairro Prolar, neste município. Indicação n° 123 /2023 - nº Processo: 193/2023 - 

Autor: Vereador Lei - Proceder com o serviço de recapeamento asfáltico na rua Beco da 

Ceasa, bairro Porto de Santana, neste município. Indicação n° 124 /2023 - nº Processo: 

194/2023 - Autor: Vereador Lei - Proceder com o serviço de recapeamento asfáltico na rua 

Celso Pereira, bairro Porto Novo, neste município. Indicação n° 125 /2023 - nº Processo: 

195/2023 - Autor: Vereador Lei - Proceder com o serviço de recapeamento asfáltico na rua 

Manoel Siqueira, bairro Porto Novo, neste município. Indicação n° 126 /2023 - nº processo: 

196/2023 - Autor: Vereador Lei - Proceder com o serviço de recapeamento asfáltico na rua 

Principal, bairro Porto de Santana, neste município. Indicação n° 127 /2023 - nº Processo: 

197/2023 - Autor: Vereador Lei - Proceder com o serviço de recapeamento asfáltico na rua 

Silvano Ferreira Santos, bairro Porto Novo, neste município. Indicação n° 128 /2023 - nº 

Processo: 200/2023 - Autor: Vereador Flávio Preto - Proceder com a pavimentação da Av. 

Central, no bairro Vale Esperança, neste município. Indicação n° 129 /2023 - nº Processo: 

201/2023 - Autor: Vereador Flávio Preto - Proceder com a construção de praça com área 

de lazer e instalação de academia popular, em área pública localizada na rua Norte, bairro 

Jardim Botânico, neste município. Indicação n° 130 /2023 - nº Processo: 202/2023 - Autor: 

Vereador Flávio Preto - Proceder com o serviço de instalação de meio fio, na Av. Fernando 

Antônio, no bairro Bela Aurora, próximo ao antigo bar do Mirinho neste município. 
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Indicação n° 131 /2023 - nº Processo: 203/2023 - Autor: Vereador Flávio Preto - 

Manutenção, sinalização e pintura do redutor de velocidade (quebra-mola) e da faixa de 

pedestres, com instalação de placas de sinalização de trânsito na Av. Virginia Maline, no 

bairro Alzira Ramos, neste município. Indicação n° 132 /2023 - nº Processo: 204/2023 - 

Autor: Vereador Flávio Preto - Proceder com o serviço de instalação de meio fio, na rua 

Rio Grande do Sul, no bairro Boa Sorte, neste município. Indicação n° 133 /2023 - nº 

Processo: 205/2023 - Autor: Vereador Marcelo Zonta - Indicar a limpeza com capina e 

varrição da rua das Papoulas no bairro Santo André. Indicação n° 134 /2023 - nº Processo: 

206/2023 - Autor: Vereador Marcelo Zonta - Indicar limpeza com capina e varrição da rua 

da Matriz no bairro São Geraldo. Indicação n° 135 /2023 - nº Processo: 207/2023 - Autor: 

Vereador Marcelo Zonta - Indicar a limpeza com capina e varrição das ruas ao entorno da 

unidade de saúde de Santa Bárbara. Indicação n° 136 /2023 - nº Processo: 208/2023 - Autor: 

Vereador Marcelo Zonta - Indicar melhorias na sinalização horizontal e vertical nas vias 

públicas ao entorno do santuário Bom Pastor em Campo Grande. Indicação n° 137 /2023 - 

nº Processo: 209/2023 - Autor: Vereador Marcelo Zonta - Indicar limpeza com capina e 

varrição na área ao entorno do santuário Bom Pastor em Campo Grande. Indicação n° 138 

/2023 - nº Processo: 210/2023 - Autor: Vereadora Irmã Dulce - Irmã Dulce, Vereadora que 

a este subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais, em atendimento às solicitações 

que lhe foram dirigidas por moradores da comunidade de Vila Independência, através o 

presente instrumento do processo Legislativo Municipal, vem mui respeitosamente indicar 

ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, de Cariacica, que determine que seja realizada a 

construção do sistema de rede de drenagem com instalação de galeria da Rua dos Pinheiros, 

Vila Independência, Cariacica - ES - Cep 29148612, neste município. Indicação n° 139 

/2023 - nº Processo: 211/2023 - Autor: Vereadora Irmã Dulce - Irmã Dulce, Vereadora que 

a este subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais, em atendimento às solicitações 

que lhe foram dirigidas por moradores da comunidade de Mucuri, através o presente 

instrumento do processo Legislativo Municipal, vem mui respeitosamente indicar ao Exmo. 

Sr. Prefeito Municipal, de Cariacica, que determine que seja realizada a construção do 

sistema de rede de drenagem e da rede de esgoto da R. Alijor, bairro Mucuri - Cariacica - 
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ES, 29148-368, neste município. Indicação n° 140 /2023 - nº Processo: 213/2023 - Autor: 

Vereador Juquinha - Proceder com a aplicação de revisol em toda extensão da rua João 

Raposo, bairro Flexal II, neste município. Indicação n° 141 /2023 - nº Processo: 214/2023 

Autor: Vereador Juquinha - Proceder com a capina, varrição e limpeza de boca de lobos, 

na estrada Cangaiba, bairro Santo Antônio, contorno de Cariacica, neste município. 

Indicação n° 142 /2023 - nº Processo: 215/2023 - Autor: Vereador Juquinha - Proceder com 

a capina, varrição e limpeza de boca de lobos, na Avenida dos Camaras, bairro Santo 

Antônio, contorno de Cariacica, neste município. Todas as proposições foram devidamente 

encaminhadas para Ordem do Dia. O Presidente anunciou a hora dos oradores e concedeu 

a palavra aos Vereadores devidamente inscritos. Com a palavra o Vereador Netinho iniciou 

elogiando e destacando as lideranças comunitárias, agradecendo em especial ao Bebezão e 

sua equipe pela obra em Flexal II. Com a palavra o Vereador Renato Machado iniciou 

cumprimentando as lideranças comunitárias. Agradeceu ao colegas Vereadores e ao 

Governador Renato Casagrande pelas indicações e serviços realizados no município. 

Destacou a importância das Secretarias de Obras e Serviços, assim como também a 

destinação de Emendas Parlamentares a essas secretarias afim de que se possa aumentar o 

número de garis em Cariacica. Finalizou citando as melhorias que tem ocorrido no 

município nas últimas gestões. Com a palavra o Vereador Cleidimar Alemão iniciou 

saudando e elogiando seu ex assessor Joanes Boim que hoje representa o deputado Dary 

Pagung, foi coordenador da campanha do Renzo e afirma que o mesmo tem seu carinho, 

consideração e respeito e agradece sua parceria e fidelidade. Saúda os Vereadores de 

Conceição do Castelo, o Presidente Robson e o amigo pessoal Wesley. Agradece a parceria 

sincronizada entre Prefeito, vereadores e as lideranças comunitárias que querem o bem de 

Cariacica. Elogia a liderança de Flexal e a responsabilidade do Prefeito Euclério com a 

preocupação com o dinheiro público. Menciona que alguns líderes comunitários tentam 

denigrir a imagem do parlamento, desqualificando o trabalho do vereador, mas menciona 

que não procede o que eles dito e retrata as obras e evoluções de Cariacica Sede como 

exemplo e como outro exemplo a região rural de Cariacica. Relata que defende o 

parlamento e que o Prefeito é um homem de palavra, se ele disse que vai fazer a obra de 
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Campo Verde, ele irá fazer. Logo após menciona o projeto que surgiu antes de ser vereador 

chamado “anjos da madrugada” e faz um convite especial a quem se interessar em 

conhecer, no domingo dia cinco de março na igreja Assembleia de Deus em Cariacica sede, 

onde 850 crianças receberam kits escolares para ir para escola. Relata que a rede Estadual 

hoje possui uma agravante pois não fornece esses kits escolares e nenhum tipo de material 

e espera que a mensagem chegue ao Deputado Estadual. Com a palavra o Vereador Léo do 

Iapi inicia cumprimentando os nobres pares e logo após fala que dia onze terá o “Cariacica 

mais perto de você” no Bairro Flexal II e aproveita a oportunidade e expressa sua 

concordância com o Vereador Cleidimar mencionando que foram feitas muitas obras em 

Flexal I e II, Nova Canaã e demais bairros. Relata também que o Prefeito Euclério consegue 

hoje atender todos os vereadores, líderes e toda comunidade. Finaliza parabenizando o 

Bebezão e sua equipe referente as obras em Flexal II. Com a palavra Vereador Flávio Preto 

inicia cumprimentando os nobres pares e logo após agradece a Deus por tudo que ele tem 

feito e retrata que o discurso dos nobres pares são muito pertinentes porém precisam 

mencionar de quem está se referindo. Agradece a sua assessoria, seu irmão Dudu e a todos 

que estão na sessão. Aproveitou a oportunidade e mencionou que conta com a presença da 

irmã Dulce na sua sessão solene no dia do bibliotecário para compor a mesa. Agradece ao 

secretário Marcos Aranda pelo trabalho de capina e varrição no município. Agradece 

também ao líder comunitário de Bela Aurora o Janderson Maciel que tem trabalhado junto 

a sua equipe, também a liderança de Vale Esperança Edson Esperidião onde estão 

avançando com uma obra especial, a Geomanta. Deixa uma mensagem aos vereadores que 

continuem trabalhando com excelência e que não se importem com o que os outros vão 

falar, pois não é fácil, mais aos poucos vão vencendo e se emociona ao dizer que uma vez 

uma pessoa lhe perguntou o significado de vereador e o mesmo disse “ver a dor”, pois 

quando se vê a dor do outro, todos crescem individualmente. Com a palavra vereador 

Marcelo Zonta inicia agradecendo a PPP Cariacica Ambiental, ao Cassio, Éder, João e 

Saleme, e toda equipe, pois as solicitações de todos os Vereadores estão sendo atendidas 

em tempo recorde. Relembrou que quando existem irregularidades ele mostra e cobra, 

porém o momento é de parabenizar a Cariacica Ambiental. Citou também que esteve 
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discutindo com a PPP a respeito da Av. Jerusalém, do comércio local, sobre o problema do 

descarte incorreto da gordura e da drenagem irregular e que a PPP fará um trabalho de 

consciência naquela região, criando um depósito para a gordura. Agradeceu ao Governador 

Renato Casagrande, ao Diretor do DER pelo início do recapeamento da Leste Oeste. Não 

havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão em nome de 

Deus. Para constar, eu, Jeam Carla Herps Apolinário, 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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