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Ata da 5ª (quinta) Sessão Extraordinária do Exercício Legislativo de dois mil e vinte e três, 

19ª (Décima Nona) Legislatura da Câmara Municipal de Cariacica, em 01 de março de 

2023. Às quinze horas do dia primeiro de março de dois mil e vinte e 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, Cleidimar Alemão, Edgar do Esporte, Edson Nogueira, Flávio 

Preto, Irmã Dulce, Juares do Salão, Juquinha, Lelo Couto, Léo do IAPI, Marcelo Zonta, 

Mauro Durval, Netinho, Romildo Alves e Sérgio Camilo.  Havendo quórum o Senhor 

Presidente declarou aberta a sessão em nome de “Deus” e solicitou ao 1º Secretário que 

fizesse a leitura bíblica: “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração 

e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que 

excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.” 

Filipenses 4:6-7. Neste momento o Senhor Presidente solicitou a leitura da ordem do dia: 

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 lei Cmc nº 03/2023 - altera a denominação da rua conhecida como 

projetada, para Sebastião Tertuliano do nascimento, bairro dom Bosco. Aprovado. Projeto 

de lei legislativo n° 03/2023 - nº processo: 446/2022 - autor: vereador Edson nogueira - 

altera a denominação da rua conhecida como projetada, para Sebastião Tertuliano do 

nascimento, bairro dom Bosco. Aprovado em regime de urgência. Projeto de lei legislativo 

n° 27/2022 - nº processo: 446/2022 - autor: vereador Edgar do esporte - visa garantir o 

direito ao acompanhamento especializado por equipe multidisciplinar nas escolas públicas 

e privadas de cariacica para a pessoa com transtorno do espectro autista - TEA, e dá outras 

providências. Aprovado em 1ª discussão e votação. Projeto de lei legislativo n° 72/2022 - 

nº processo: 1234/2022 - autor: vereador Cesar Lucas - declara utilidade pública, o instituto 
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socioeducativo mais querer, e dá outras providências. Projeto de lei legislativo n° 82/2022 

- nº processo: 1283/2022 - autor: vereador Romildo Alves - dispõe sobre a obrigatoriedade 

da cesan fazer o reparo e intervenção no vazamento de água potável ou esgoto em até no 

máximo 12 horas após ser notificada. Aprovado em 1ª discussão e votação. Projeto de lei 

legislativo n° 97/2022 - nº processo: 1570/2022 - autor: vereador netinho - Denomina “rua 

José Lourenço passos”, a atual rua “sem nome”, localizada próxima a rua João rodrigues 

filho e rua Carolina suides, bairro Cariacica sede (região de morrinhos) – zona urbana, neste 

município. Aprovado em 1ª discussão e votação. Projeto de lei legislativo n° 104/2022 - nº 

processo: 1894/2022 - autor: vereador Cleidimar alemão - altera a denominação da praça 

localizada na rua Antônio Rosetti, que passará a chamar-se praça Adones Gonçalves, 

localizada no bairro Santana - Cariacica -es. Aprovado em 1ª discussão e votação. Projeto 

de decreto legislativo n° 02 /2023 - nº processo: 90/2023 - autor: vereador Renato machado 

- art. 1º fica concedido “título de honra ao mérito” ao (a) senhor (a) Aldair franco riggio, 

cargo: (artífice de obras e serviços públicos) pelos relevantes serviços prestados ao 

município de Cariacica durante as fortes chuvas. Projeto de decreto legislativo n° 03 /2023 

- nº processo: 91/2023 - autor: vereador Renato machado - fica concedido “título de honra 

ao mérito” ao (a) senhor (a) Chelston Rainier rodrigues de amorim, cargo: (assessor adjunto 

i) pelos relevantes serviços prestados ao município de Cariacica durante as fortes chuvas. 

Retirado de pauta por ausência do autor.  Projeto de decreto legislativo n° 04 /2023 - nº 

processo: 92/2023 - autor: vereador Renato machado - fica concedido “título de honra ao 

mérito” ao (a) senhor (a) Edson Esperidião, cargo: (subsec de serviços municipais) pelos 

relevantes serviços prestados ao município de Cariacica durante as fortes chuvas. Retirado 

de pauta por ausência do autor. Projeto de decreto legislativo n° 05 /2023 - nº processo: 

93/2023 - autor: vereador Renato machado - fica concedido “título de honra ao mérito” ao 

(a) senhor (a) Edvaldo costa Maggioni, cargo: (gerente de conservação de parques) pelos 

relevantes serviços prestados ao município de Cariacica durante as fortes chuvas. Retirado 

de pauta por ausência do autor.  Projeto de decreto legislativo n° 06 /2023 - nº processo: 

94/2023 - autor: vereador Renato machado  - fica concedido “título de honra ao mérito” ao 

(a) senhor (a) Elcimar machado de faria, cargo: (assessor especial de engenharia e obras) 
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pelos relevantes serviços prestados ao município de Cariacica durante as fortes chuvas. 

Retirado de pauta por ausência do autor.  Projeto de decreto legislativo n° 07 /2023 - nº 

processo: 95/2023 - autor: vereador Renato machado - fica concedido “título de honra ao 

mérito” ao (a) senhor (a) Euclenir zebende da costa, cargo: (assessor técnico) pelos 

relevantes serviços prestados ao município de Cariacica durante as fortes chuvas. Retirado 

de pauta por ausência do autor. Projeto de decreto legislativo n° 08 /2023 - nº processo: 

96/2023 - autor: vereador Renato machado - fica concedido “título de honra ao mérito” ao 

(a) senhor (a) Fabio da rocha Honório, cargo: (assessor adjunto i) pelos relevantes serviços 

prestados ao município de Cariacica durante as fortes chuvas. Retirado de pauta por 

ausência do autor. Projeto de decreto legislativo n° 09 /2023 - nº processo: 97/2023 - autor: 

vereador Renato machado - fica concedido “título de honra ao mérito” ao (a) senhor (a) 

Felipe monteiro do nascimento, cargo: (coord de acompan de contratos e serviços) pelos 

relevantes serviços prestados ao município de cariacica durante as fortes chuvas. Retirado 

de pauta por ausência do autor. Projeto de decreto legislativo n° 10 /2023 - nº processo: 

98/2023 - autor: vereador Renato machado - fica concedido “título de honra ao mérito” ao 

(a) senhor (a) Jose Milton rocha costa, cargo: (gerente de serviços públicos) pelos 

relevantes serviços prestados ao município de Cariacica durante as fortes chuvas. Retirado 

de pauta por ausência do autor. Projeto de decreto legislativo n° 11 /2023 - nº processo: 

99/2023 - autor: vereador Renato machado - fica concedido “título de honra ao mérito” ao 

(a) senhor (a) Manoel Simões pereira, cargo: (assessor técnico) pelos relevantes serviços 

prestados ao município de Cariacica durante as fortes chuvas. Retirado de pauta por 

ausência do autor.  Projeto de decreto legislativo n° 12 /2023 - nº processo: 100/2023 - 

autor: vereador Renato machado - fica concedido “título de honra ao mérito” ao (a) senhor 

(a) Marcelo Martins Tavares, cargo: (coord de manutenção de vias pavimentadas) pelos 

relevantes serviços prestados ao município de Cariacica durante as fortes chuvas. Retirado 

de pauta por ausência do autor.  Projeto de decreto legislativo n° 13 /2023 - nº processo: 

101/2023 - autor: vereador Renato machado - fica concedido “título de honra ao mérito” 

ao (a) senhor (a) marcos Paulo Aranda, cargo: (secretário municipal de serviços) pelos 

relevantes serviços prestados ao município de Cariacica durante as fortes chuvas. Retirado 
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de pauta por ausência do autor.  Projeto de decreto legislativo n° 14 /2023 - nº processo: 

102/2023 - autor: vereador Renato machado - fica concedido “título de honra ao mérito” 

ao (a) senhor (a) patrícia raquel bezerra Lopes, cargo: (assessor adjunto II) pelos relevantes 

serviços prestados ao município de Cariacica durante as fortes chuvas. Retirado de pauta 

por ausência do autor.  Projeto de decreto legislativo n° 15 /2023 - nº processo: 103/2023 - 

autor: vereador Renato machado - fica concedido “título de honra ao mérito” ao (a) senhor 

(a) Renan Pimentel dos santos, cargo: (artifice de obras e serviços públicos) pelos 

relevantes serviços prestados ao município de Cariacica durante as fortes chuvas. Retirado 

de pauta por ausência do autor. Projeto de decreto legislativo n° 16 /2023 - nº processo: 

104/2023 - autor: vereador Renato machado - fica concedido “título de honra ao mérito” 

ao (a) senhor (a) sergio Barbosa pimenta, cargo: (gerente de conservação) pelos relevantes 

serviços prestados ao município de Cariacica durante as fortes chuvas. Retirado de pauta 

por ausência do autor. Projeto de decreto legislativo n° 17 /2023 -nº processo: 105/2023 - 

autor: vereador Renato machado - fica concedido “título de honra ao mérito” ao (a) senhor 

(a) Tarlinson Silveira Martins dos santos, cargo: (coordenador de manutenção de regional 

I) pelos relevantes serviços prestados ao município de Cariacica durante as fortes chuvas. 

Retirado de pauta por ausência do autor.  Projeto de decreto legislativo n° 18 /2023 - nº 

processo: 106/2023 - autor: vereador Renato machado - fica concedido “título de honra ao 

mérito” ao (a) senhor (a) Tiago da silva Pessanha, cargo: (assessor adjunto i) pelos 

relevantes serviços prestados ao município de Cariacica durante as fortes chuvas. Retirado 

de pauta por ausência do autor. 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. 
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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 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. As proposições foram 

aprovados. 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 
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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 

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. Retirado de pauta por 

ausência do autor. 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 
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- 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 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. Moção nº 27/2023 – nº processo: 228/2023 – autor: 

vereador Lelo Couto - Moção de aplauso e congratulação em alusão ao dia do corredor de 

rua - homenageado Marko Aurélio Couto. Moção nº 28/2023 – processo nº: 229/2023 – 

autor: vereador Lelo Couto - Moção de aplauso e congratulação em alusão ao dia do 

corredor de rua - homenageada Rosimar Firmino Barbosa Ferreira. Moção nº 30/2023 – 

processo nº 231/2023 – autor: vereador Juares do Salão - MOÇÃO DE APLAUSOS e 

CONGRATULAÇÃO ao Sr. Enicio Pereira Maximiano, idealizador da “Corrida da 

Casinha” que está na sua 7ª edição na cidade de Cariacica. Tal homenagem se dará 

efetivamente, em Sessão Solene que será realizada no dia 03/03/2023. Moção nº 31/2023 

– processo nº 233/2023 – autor: vereador Juares do Salão - a 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”. NAYARA 

ALICE VIEIRA ONOFRE DE OLIVEIRA. Moção nº 32/2023 – processo nº 234/2023 – 

autor: vereador Amarildo Araújo - Moção de congratulação ao senhor marcos de jesus 

monteiro, em homenagem ao dia dos "corredores de rua de Cariacica". Moção nº 33/2023 

– processo nº 235/2023 – autor: vereador Amarildo Araújo - Moção de congratulação à 

senhora Marilena brandão de jesus candeias, em homenagem ao dia dos "corredores de rua 

de Cariacica". Moção nº 34/2023 – processo nº 236/2023 – autor: vereador Amarildo 

Araújo - Moção de congratulação ao senhor Geison Ladislau amorim, em homenagem ao 

dia dos "corredores de rua de Cariacica". Moção nº 35/2023 – processo nº 237/2023 – autor: 

vereador Juares do Salão - MOÇÃO DE APLAUSOS e CONGRATULAÇÃO aos 
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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”. OZIEL MARIA DE JESUS. Moção 

nº 36/2023 – processo nº 238/2023 – 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”. HENRIQUE RIBEIRO. 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. Retirado de pauta por 

ausência do autor. 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. Retirado de pauta por ausência do autor.  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. Retirado de 

pauta por ausência do autor. 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. Retirado de pauta por 

ausência do autor.  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. Retirado de pauta por ausência do autor. Indicação n° 

64 /2023 - nº Processo: 88/2023 - Autor: Vereador Netinho - Proceder com os serviços de 
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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) 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 
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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 

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. Retirado de pauta por ausência do autor. 

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. 

Retirado de pauta por ausência do autor.  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. Retirado de pauta por ausência do autor. 
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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. Retirado de pauta por ausência do autor.  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. Retirado de pauta por 

ausência do autor. 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. 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 
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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 - 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 

aprovadas.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

RENATO MACHADO 
 

Presidente em exercício 
 
 
 

 

          EDGAR PEDRO TEIXEIRA          FLÁVIO ROBERTO DA SILVA 
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