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Ata da 7ª (sétima) Sessão Extraordinária do Exercício Legislativo de dois mil e vinte e 

três, 19ª (Décima Nona) Legislatura da Câmara Municipal de Cariacica, em 08 de março 

de 2023. Às quinze horas do dia oito 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, Cesar Lucas, Cleidimar Alemão, Edgar do Esporte, 

Edson Nogueira (Ausência Justificada), Flávio Preto, Irmã Dulce, Juares do Salão, 

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

Durval, Renato Machado (Ausência Justificada), Romildo Alves e Sérgio Camilo 

(Ausência Justificada).  Havendo quórum o Senhor Presidente declarou aberta a sessão 

em nome de “Deus”. Neste instante o senhor presidente Lelo Couto solicitou um minuto 

de silêncio pelo falecimento da senhora Maria de Lourde, mais conhecida como 

Lourdinha. O Vereador Flávio Preto solicitou um minuto de silêncio em memória de 

todas as mulheres que foram vítimas de violência e tiveram suas vidas ceifadas, citando 

Marielle Franco e Maria News. Requerimento Aprovado. Após o Senhor Presidente 

solicitou ao 1º Secretário que fizesse a leitura bíblica: “Portanto, se alguém está em 

Cristo, nova criatura é. O velho já passou; eis que o novo chegou.” 2 Coríntios 5:17. 

Neste momento o Senhor Presidente Lelo Couto registrou a presença do representante 

do Rede Sustentabilidade, senhor Paulo César. Com a palavra o Vereador César Lucas 

parabenizou a todas as mulheres pelo Dia da Mulher. Com a palavra a Vereadora Irmã 

Dulce discursou acerca de sua história de vida, sendo mãe de 15 filhos, 3 vivos e 12 

mortos, vítima de violência em seu casamento, e todas as dificuldades que passou até 

aqui. Destacando que se libertou de tudo aquilo não por sorte, mais sim por ser guerreira, 

ressaltando no dia da Mulher, que todas as mulheres nasceram para vencer. Neste 

momento o Senhor Presidente solicitou a leitura da ordem do dia: Projeto de Lei 

Executivo n° 7 /2023 - nº processo: 148/2023 - Autor: Executivo Municipal - Mensagem 
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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 

a necessidade temporária de excepcional interesse público da procuradoria geral. 

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 2ª discussão. 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 2ª discussão. 

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 ubana, neste município. Retirado de pauta por ausência do autor. 

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 2ª discussão. Projeto de Lei Legislativo n° 61 /2022 - nº 

processo: 1104/2022 - Autor: Vereador Sérgio Camilo Gomes - Dispõe sobre a 

proibição da cobrança da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública – 

COSIP em logradouros que não dispõem desse serviço no âmbito do município de 

Cariacica/ES. Retirado de pauta por ausência do autor. Projeto de Lei Legislativo n° 69 

/2022 - nº processo: 1192/2022 - Autor: Vereador Juquinha - Alterar a denominação do 

centro de especialidades odontológicas, localizado na rua Guarapari, em Itaciba, que 

passará a se chamar Centro de Especialidades Odontológicas João Coutinho da Silva. 

Aprovado em 1ª discussão. Projeto de Lei Legislativo n° 91 /2022 - nº processo: 

1423/2022 - Autor: Vereador Flávio Preto - Declara de Utilidade Pública a ABCRM – 
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Associação Beneficente Cultural e Religiosa Maricará, com sede neste município e dá 

outras providências. Aprovado em 1ª discussão. Projeto de Lei Legislativo n° 1 /2023 - 

nº processo: 26/2023 - Autor: Vereador Lelo Couto - Dispõe sobre a criação do Dia do 

Cultivo da Banana Orgânica e Tradicional no município de Cariacica e dá outras 

providências. Aprovado em 1ª discussão. Projeto de Decreto Legislativo n° 2 /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. Retirado de pauta por ausência do autor.  Projeto de Decreto 

Legislativo n° 3 /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° 4 /2023 - nº processo: 92/2023 - Autor: Vereador Renato 

Machado - Fica concedido “Título de Honra ao Mérito” ao (a) senhor (a) Edson 

Esperidiao, 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° 5 /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° 6 /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) pelos relevantes serviços prestados ao município de Cariacica 

durante as fortes chuvas. Retirado de pauta por ausência do autor. Projeto de Decreto 

Legislativo n° 7 /2023 - nº processo: 95/2023 - Autor: Vereador Renato Machado - Fica 

concedido “Título de Honra ao Mérito” ao (a) senhor (a) Euclenir Zebende da Costa, 
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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° 8 /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° 9 /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 de pauta 

por ausência do autor. Projeto de Decreto Legislativo n° 14 /2023 - nº processo: 
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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: (Artífice 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° 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. Retirado de pauta por ausência do autor.  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 
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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° 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° 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 
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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° 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° 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. Retirado de pauta por ausência do autor.  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. Retirado de pauta por ausência do 

autor. Indicação n° 149 /2023 - nº processo: 232/2023 - Autor: Vereador Netinho - 
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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. Retirado de pauta por ausência do autor. 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° 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, 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: 
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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 

aprovadas. 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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