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Ata da 6ª (Sexta) Sessão Ordinária do Exercício Legislativo de dois mil e vinte e três, 19ª 

(Décima Nona) Legislatura da Câmara Municipal de Cariacica, em 06 de março de 2023. 

Às quinze horas do dia seis 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 Renato Machado em exercício, 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 

(ausência justificada), Flávio Preto, Irmã Dulce, Juares do Salão (ausência justificada), 

Juquinha, Lei, Lelo Couto (ausência justificada), Léo do IAPI, Marcelo Zonta, Mauro 

Durval, Netinho, Romildo Alves e Sérgio Camilo, Renato Machado.  Havendo quórum o 

Senhor Presidente em exercício declarou aberta a sessão em nome de “Deus”. Neste 

instante o Vereador Flávio Preto solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do Jovem 

Guilherme Gadiole morador da comunidade de Bela Aurora que foi vítima de um grave 

acidente, os Vereadores Amarildo e Romildo parabenizam o Vereador Netinho pelo dia do 

seu aniversário, o Vereador Juquinha solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do 

Senhor Sérgio espantalho morador da região de Itaquari, e por fim Vereador Lei pede um 

minuto de silêncio pelo falecimento do Senhor Pastor Pedro Alvarenga da pracinha de Porto 

Santana, um grande evangelista. Neste momento o Presidente em exercício solicitou ao 1º 

Secretário que fizesse a leitura bíblica: “Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se 

humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o 

ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra”. 2 Crônicas 7:14. Logo após o Senhor 

Presidente em exercício solicitou a leitura do expediente que constou de: Projeto de lei 

executivo n° 7 /2023 - nº processo: 148/2023 - autor: executivo municipal - Mensagem n. 

013/2023 - projeto de lei n. 007, de 16 de fevereiro de 2023 - dispõe sobre a realização de 

processo seletivo simplificado para contratação de contador para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público da procuradoria geral. (Regime de urgência). 

Encaminhado para as comissões de justiça, finanças e segurança pública. Projeto de lei 

legislativo n° 10 /2023 - nº processo: 223/2023 - autor: vereador Cleidimar alemão - declara 
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de utilidade pública, o instituto novo viver, fundada em 17/01/2008 localizado na travessa 

a, nº 22, bairro de vila Merlo - Cariacica - espírito santo - cep 29156-406. Encaminhado 

para a comissão de justiça. Projeto de lei legislativo n° 11 /2023 - nº processo: 257/2023 - 

autor: vereador Netinho - garante o direito de prioridade de matrículas de irmãos na mesma 

unidade escolar da rede municipal de educação do município de Cariacica. Encaminhado 

para as comissões de justiça e educação. Projeto de lei legislativo n° 12 /2023 - nº processo: 

259/2023 - autor: vereador Lelo couto - dispõe sobre a criação do "dia da fibromialgia" no 

município de cariacica e dá outras providências. Encaminhado para comissão de Justiça. 

Projeto de lei legislativo n° 13 /2023 - nº processo: 260/2023 - autor: vereador Lelo couto 

- institui no município de cariacica a "política municipal de proteção aos direitos da pessoa 

com fibromialgia", e dá outras providências. Encaminhado para as comissões de Justiça e 

Direitos Humanos. Projeto de lei legislativo n° 14 /2023 - nº processo: 261/2023 - autor: 

vereador Lelo couto - dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento preferencial aos 

portadores de fibromialgia e a inclusão do símbolo mundial da fibromialgia nas placas ou 

avisos de atendimento preferencial no município de cariacica e dá outras providências. 

Encaminhado para as comissões de Justiça e Direitos Humanos. Projeto de decreto 

legislativo n° 30 /2023 - nº processo: 256/2023 - autor: vereador Renato machado - fica 

concedido “título de honra ao mérito” ao senhor Jairo Freitas dos santos, por considerar em 

reconhecimento a sua trajetória como investigador da polícia civil e pelos serviços 

prestados no município de cariacica. Encaminhado para comissão de Justiça. Moção n° 37 

/2023 - nº processo: 239/2023 - autor: vereador Flávio preto - moção de aplausos e 

congratulação em alusão solene pelo dia do bibliotecário, os servidores da secretaria 

municipal de educação e secretaria municipal de cultura e turismo do município de 

cariacica da referida classe, por considerar estes profissionais de suma importância, pelos 

relevantes serviços prestados ao município. Indicação n° 14 /2023 - nº processo: 15/2023 - 

Autor: Vereador Renato Machado - A presente indicação objetiva a possibilidade de 

proceder com a solicitação de drenagem e pavimentação, na rua Antenor Caldas, bairro 

Santa Bárbara, neste município. Indicação n° 20 /2023 - nº processo: 21/2023 - Autor: 

Vereador Renato Machado - A presente indicação objetiva a possibilidade de proceder com 
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a drenagem e recapeamento asfáltico, na rua Três de Outubro, bairro Rio Branco, neste 

município. Indicação n° 23 /2023 - nº processo: 24/2023 - Autor: Vereador Renato 

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

geomanta, na Avenida Fernando Antônio, bairro Bandeirantes, neste município. Indicação 

n° 69 /2023 - nº processo: 110/2023 - Autor: Vereador Renato Machado - A presente 

indicação objetiva a possibilidade de proceder com a solicitação de construção de 01 (uma) 

praça com playground, na rua Cachoeirinha, no bairro Valparaíso, neste município. 

Indicação n° 71 /2023 - nº processo: 113/2023 - Autor: Vereador Renato Machado - A 

presente indicação objetiva a possibilidade de proceder com a construção de um vestiário 

no campo de futebol, que fica localizado, na rua Castelo, no bairro de Bandeirantes, neste 

município.  Indicação n° 104 /2023 - nº processo: 161/2023 - Autor: Vereador Juares do 

Salão - Proceder com a limpeza geral (capina e varrição) e pintura de meio fio em toda 

extensão da rua Vinte do bairro Rio Marinho, neste município. Indicação n° 105 /2023 - nº 

processo: 162/2023 - Autor: Vereador Juares do Salão - Proceder com a limpeza geral 

(capina e varrição) e pintura de meio fio em toda extensão da rua Vinte e Um do bairro Rio 

Marinho, neste município. Indicação n° 106 /2023 - nº processo: 163/2023 - Autor: 

Vereador Juares do Salão - Proceder com a limpeza geral (capina e varrição) e pintura de 

meio fio em toda extensão da Rua Três do bairro Rio Marinho, neste município. Indicação 

n° 107 /2023 - nº processo: 164/2023 - Autor: Vereador Juares do Salão - Proceder com a 

limpeza geral (capina e varrição) e pintura de meio fio em toda extensão da rua Seis do 

bairro Rio Marinho, neste município. Indicação n° 108 /2023 - nº processo: 165/2023 - 

Autor: Vereador Juares do Salão - Proceder com a limpeza geral (capina e varrição) e 

pintura de meio fio em toda extensão da rua Quatro do bairro Rio Marinho, neste município. 

Indicação n° 147 /2023 - nº processo: 226/2023 - Autor: Vereador Netinho - Solicita que 

seja providenciado junto ao setor competente, a limpeza, manutenção e dragagem de canal 

de esgoto (valão), localizado na rua Manoel Coelho – bairro: Porto de Cariacica (região de 

Beiro Sul), neste município. Indicação n° 148 /2023 - nº processo: 227/2023 - Autor: 

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

extensão da Estrada de Roças Velhas localizada no bairro Santa Luzia, neste município. 
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Indicação n° 149 /2023 - nº processo: 232/2023 - Autor: Vereador Netinho - Proceder com 

a construção de 01 (um) redutor de velocidade (lombada), na avenida Obed Emerich, entre 

os supermercados Central e Internacional, bairro Campo Verde, neste município. Indicação 

n° 150 /2023 - nº processo: 240/2023 - Autor: Vereador Flávio Preto - Proceder com o 

serviço de patrolamento e aplicação de revsol, na rua Fio de Seda – atrás do Sitio Torezani, 

no bairro Santa Barbara, neste município. Indicação n° 151 /2023 - nº processo: 241/2023 

- Autor: Vereador Flávio Preto - Recapeamento asfáltico (operação tapa buraco) e revisol 

na rua Condé Humberto, no bairro Boa Sorte, no município de Cariacica. Indicação n° 152 

/2023 - nº processo: 242/2023 - Autor: Vereador Flávio Preto - Proceder com a reforma da 

praça do Caramuru e reforma com a cobertura da quadra poliesportiva de Caramuru, 

localizada na rua Bananal, bairro Bela Aurora, neste município. Indicação n° 153 /2023 - 

nº processo: 243/2023 - Autor: Vereador Flávio Preto - Proceder com a reforma da praça 

de Bela Aurora com a manutenção e substituição dos bancos e mesas deteriorados, 

localizada na rua Vitória, bairro Bela Aurora, neste município. Indicação n° 154 /2023 - nº 

processo: 244/2023 - Autor: Vereador Flávio Preto - Proceder com a limpeza e conservação 

de área pública, localizada na rua H, esquina com rua Moacir Alves Ribeiro, bairro Jardim 

de Alah, neste município. Indicação n° 155 /2023 - nº processo: 246/2023 - Autor: Vereador 

Lei - Proceder com o serviço de construção de grelhas da rua Maria Siqueira Dias, bairro 

Porto de Santana, neste município. Indicação n° 156 /2023 - nº processo: 247/2023 - Autor: 

Vereador Lei - Proceder com o serviço de instalação de grelha na rua Maria Siqueira Dias, 

bairro Porto de Santana, neste município. Indicação n° 157 /2023 - nº processo: 248/2023 

- Autor: Vereador Lei - Proceder com o serviço de recapeamento alfáltico na Av. Nossa 

Senhora da Penha, bairro Flexal II, neste município. Indicação n° 158 /2023 - nº processo: 

249/2023 - Autor: Vereador Lei - Proceder com o serviço de recapeamento alfáltico na Av. 

Nova Canaã, bairro Nova Canaã, neste município. Indicação n° 159 /2023 - nº processo: 

250/2023 - Autor: Vereador Lei - Proceder com o serviço de recapeamento alfáltico na Av. 

Amélia Siqueira, bairro Flexal I, neste município. Indicação n° 160 /2023 - nº processo: 

251/2023 - Autor: Vereador Marcelo Zonta - indicar a instalação de um braço com 

luminária no poste que fica na rua Padre Anchieta esquina com a travessa Padre Anchieta, 
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ao lado do Felipe radiadores, no bairro Dom Bosco – Cariacica ES. Indicação n° 161 /2023 

- nº processo: 252/2023 - Autor: Vereador Marcelo Zonta - Indicar a instalação de um braço 

com luminária no poste que fica na rua Dom Pedro II esquina com a rua Monte Belo, no 

bairro Cruzeiro do Sul – Cariacica ES. Indicação n° 162 /2023 - nº processo: 253/2023 - 

Autor: Vereador Marcelo Zonta - Indicar – recapeamento asfáltico da rua Abílio Pontini, 

bairro São Geraldo II – Cariacica E/S. Indicação n° 163 /2023 - nº processo: 254/2023 - 

Autor: Vereador Marcelo Zonta - De indicar – recapeamento asfáltico da rua São Jorge, 

bairro São Geraldo II – Cariacica E/S. Indicação n° 164 /2023 - nº processo: 255/2023 - 

Autor: Vereador Marcelo Zonta - Indicar – recapeamento asfáltico da rua Santa Helena, 

bairro São Geraldo II – Cariacica E/S. Indicação n° 165 /2023 - nº processo: 258/2023 - 

Autor: Vereador Lelo Couto - Indicar ao Executivo Municipal, a realização do que se segue: 

Instituição de Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) no município de Cariacica, com 

as opções de pagamentos à vista e integral ou parcelado de créditos fiscais inscritos ou não 

em dívida ativa, com redução de multas, parcelamento e refinamento de débitos para com 

a Fazenda Pública Municipal. Todas as proposições foram devidamente encaminhadas para 

Ordem do Dia. O Presidente em exercício anunciou a hora dos oradores e concedeu a 

palavra aos Vereadores devidamente inscritos. Com a palavra Vereador Cleidimar Alemão 

iniciou destacando uma pessoa especial em sua vida, que faz parte do seu dia a dia, sua 

filha Bruna que está completando 26 anos, advogada do Procon, e em nome da comunidade 

de Nova Rosa da Penha, destaca sua amiga Flávia Blanc que compõe a assessoria e que 

comanda aquela região, parabeniza também o Vereador Netinho pelo seu aniversário, que 

é um grande líder e amigo, destaca também O projeto de utilidade pública sobre o instituto 

novo viver localizado em vila Merlo Espirito Santo, e diz que quer desde já dizer que esta 

casa de leis tem um comprometimento social e que é uma satisfação ser autor deste projeto, 

diz também que no final do ano fará uma emenda para o Projeto, destinando recursos para 

continuar esse Projeto de Deus, destaca o líder político Pastor Daniel e diz que o mesmo é 

bem-vindo nesta casa de leis, faz menção pelo sétimo Projeto anjos da madrugada que hoje 

não faz mais parte, mas destaca que o lindo projeto continua e entrega kits escolares. Com 

a palavra Vereador Marcelo Zonta inicia cumprimentando a liderança de campo verde, os 
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que seguem em suas redes sociais e à todos os presentes, e diz que precisa cobrar mais uma 

vez melhorias na prestação de serviço de instalação de água pela Cesan, deseja seus 

agradecimentos a Luciana Tibério que faz o trabalho de notificar essas empresas pelo falta 

na prestação de serviços. Com a palavra Vereador Flávio Preto inicia cumprimentando os 

nobres pares e todos os presentes, saúda os cariaciquenses e lideranças e os que 

acompanham nas redes sociais, como Presidente da Comissão da Mulher diz que sua equipe 

está se empenhando para que seja realizada na quadra de Bela Aurora uma palestra no 

próximo dia 08 e convidar não só as mulheres, mas a família, para buscar mecanismos para 

os problemas que vem sendo enfrentados pelas mulheres sejam solucionados, faz também 

um convite para o dia 08 de março através do fórum de mulheres de Cariacica, o ato em 

memória das vítimas de feminicídio,  a Unidade de Saúde de Bela Aurora faz convite para 

dia 16 de março às 16:30 horas para o encontro de gestantes onde irão discutir vários temas 

voltados ao mês da mulher. Relata que esteve com o Secretário de Saúde passando algumas 

demandas que lhe foram cobradas por munícipes, pois o mesmo é da área da saúde, relata 

também que hoje chegou mais um clínico e um farmacêutico na unidade de saúde de Bela 

Aurora. Com a palavra o Vereador Renato Machado inicia sua fala dizendo ser muito 

importante a presença de todos que participam da sessão e diz que quem acompanha tem 

responsabilidade com a Cidade, agradece a presença do jornal grande vitória e da matéria 

que saiu, agradece aos colegas vereadores que fazem seu papel, retrata aos nobres 

vereadores, Sergio Camilo, Marcelo Zonta e Romildo Alves, mencionando a rua Antenor 

caldas em Santa Barbara que foi prometido drenagem e pavimentação e o Prefeito Euclério 

Sampaio que tem feito um excelente trabalho diz que será feito essa rua e não só elas, outras 

que ao redor que precisam de melhorias. Menciona a emenda feita para comunidade de 

Valparaíso que além do requerimento do alambrado do campo, receber uma praça na região 

e portanto colocaram recursos para o sonho da região se torne realidade. 
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Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente em exercício 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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