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Com o desmembramento do território de Cariacica 
do município de Vitória, através do Decreto núme-
ro 57, de 30 de novembro de 1890, assinado pelo 
governador Constante Sodré, aconteceu a eman-
cipação político-administrativa do território de 
Cariacica, que passou a ser considerado município. 
Antes deste ato, era chamado de Distrito de São 
João Batista de Cariacica.

Somente no dia 30 de dezembro de 1890, é que 
houve a instalação oficial do município. Nesta data 
foi instalada a Câmara Municipal, ou seja, o Poder 
Legislativo Municipal Cariaciquense, juntamente 
com o Poder Executivo Municipal, que tem como 
repartição principal a Prefeitura.
 
Quando foi instalada, a Câmara Municipal era de-
nominada Paço Municipal, que quer dizer Palácio 
Municipal e os seus representantes, que hoje são 
conhecidos como vereadores, naquela época, 
eram chamados de governadores.
 
A Câmara Municipal foi instalada com nove gover-
nadores permanecendo na Sede do município até 
outubro de 1978, quando foi transferida, definitiva-
mente, para o bairro de Campo Grande, na gestão 
do presidente, Elson Nascimento.
 

A transferência da Câmara para Campo Grande co-
meçou no ano de 1973, durante a administração 
do presidente Gelson da Silva Souza. A Resolução 
de número 103/73 permitiu a retirada da Câmara do 
primeiro Distrito (Cariacica -Sede) para o segundo 
Distrito (Itaquari). Naquele bairro permaneceu pou-
co tempo, cerca de um ano, pois o presidente se-
guinte, vereador Antônio Leandro da Silva, cumpriu 
uma decisão judicial em 24 de julho de 1975, tendo 
a Sede do Legislativo retornado ao primeiro Distrito.
 
Depois de estabelecida em Campo Grande, no ano 
de 1978, teve seu funcionamento em vários ende-
reços na Av. Expedido Garcia. Somente a partir de 
agosto de 1998 passou a ter as instalações em pré-
dio próprio, localizado, no Km 3,5 da Rodovia BR 
262, em Campo Grande, onde mantém o Plenário 
e toda sua estrutura organizacional administrativa, 
prestando importantes serviços ao cidadão caria-
ciquense, de segunda a sexta-feira, no horário das 
08 às 18 horas.
 
Atualmente, a Câmara é composta por 19 verea-
dores com mandato de 4 anos. Esses vereadores 
realizam reuniões todas as segundas, a partir das 
15 horas no Plenário Vicente Santório Fantini, loca-
lizado no próprio prédio da Câmara.
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VEREADOR 
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AGRICULTURA, 
PESCA E 

ABASTECIMENO
ANTIDROGAS

CONTRA 
CRIMES 

VIRTUAIS

PRESIDENTE
RENATO MACHADO

SECRETÁRIO
NETINHO

REL ATOR
PAULO FOTO

SUPLENTE
CÉSAR LUCAS

PRESIDENTE
SÉRGIO CAMILO

SECRETÁRIO
CLEIDIMAR ALEMÃO

REL ATOR
LEI

SUPLENTE
MARCELO ZONTA

PRESIDENTE
LEI

SECRETÁRIO
PAULO FOTO

REL ATOR
CLEIDIMAR ALEMÃO

SUPLENTE
MAURO DURVAL
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ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

DIREITO 
DA MULHER

DEFESA AO
CONSUMIDOR

PRESIDENTE
CLEIDIMAR ALEMÃO

SECRETÁRIO
ROMILDO ALVES

REL ATOR
NETINHO

SUPLENTE
RENATO MACHADO

PRESIDENTE
FLÁVIO PRETO

SECRETÁRIO
NETINHO

REL ATOR
EDGAR DO ESPORTE

SUPLENTE
JUQUINHA

PRESIDENTE
CÉSAR LUCAS

SECRETÁRIO
ROMILDO ALVES

REL ATOR
RENATO MACHADO

SUPLENTE
CLEIDIMAR ALEMÃO
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DIREITOS
HUMANOS

EDUCAÇÃO, 
SAÚDE E 

TURISMO

FINANÇAS E
ORÇAMENTO

PRESIDENTE
JUARES DO SALÃO

SECRETÁRIO
JUQUINHA

REL ATOR
ANDRÉ LOPES

SUPLENTE
PAULO FOTO

PRESIDENTE
JUQUINHA

SECRETÁRIO
EDGAR DO ESPORTE

REL ATOR
ANDRÉ LOPES

SUPLENTE
LÉO DO IAPI

PRESIDENTE
MARCELO ZONTA

SECRETÁRIO
JUAREZ DO SALÃO

REL ATOR
LEI

SUPLENTE
MAURO DURVAL
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HABITAÇÃO 
E URBANISMO

LEGISLAÇÃO, 
JUSTIÇA E 

REDAÇÃO FINAL

OBRAS E
SERVIÇOS

PRESIDENTE
ANDRÉ LOPES

SECRETÁRIO
RENATO MACHADO

REL ATOR
MAURO DURVAL

SUPLENTE
JUAREZ DO SALÃO

PRESIDENTE
LÉO DO IAPI

SECRETÁRIO
ROMILDO ALVES

REL ATOR
CLEIDIMAR ALEMÃO

SUPLENTE
EDSON NOGUEIRA

PRESIDENTE
MAURO DURVAL

SECRETÁRIO
RENATO MACHADO

REL ATOR
EDSON NOGUEIRA

SUPLENTE
CÉSAR LUCAS
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PROTEÇÃO E 
DEFESA DO 

MEIO AMBIENTE

SANEAMENTO 
E VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA

SEGURANÇA
PÚBLICA

PRESIDENTE
NETINHO

SECRETÁRIO
MAURO DURVAL

REL ATOR
EDGAR DO ESPORTE

SUPLENTE
ANDRÉ LOPES

PRESIDENTE
JUAREZ DO SALÃO

SECRETÁRIO
ROMILDO ALVES

REL ATOR
MARCELO ZONTA

SUPLENTE
PAULO FOTO

PRESIDENTE
SÉRGIO CAMILO

SECRETÁRIO
EDSON NOGUEIRA

REL ATOR
MARCELO ZONTA

SUPLENTE
EDGAR DO ESPORTE
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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023

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 Jo-
vem 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 exer-
cício 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 legisla-
tivo n° 10 /2023 - nº processo: 223/2023 - autor: vereador Cleidimar alemão - declara de utilidade pública, 
o instituto novo viver, fundada em 17/01/2008 localizado na travessa a, nº 22, bairro de vila Merlo - Caria-
cica - 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 matrí-
culas 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. Encaminha-
do 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 co-
missões 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.
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Encaminhado para comissão de Justiça. Moção n° 37 /2023 - nº processo: 239/2023 - autor: vereador Flá-
vio 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 caria-
cica 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 pavimenta-
ção, 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 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 pos-
sibilidade 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 - Au-
tor: 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. In-
dicação 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. Indicação n° 149 /2023 - nº processo: 232/2023 - Autor: Vereador Neti-
nho - 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 mu-
nicípio. 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, locali-
zada 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 mu-
nicípio. 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.
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Indicação n° 155 /2023 - nº processo: 246/2023 - Autor: Vereador Lei - Proceder com o serviço de cons-
trução 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: Verea-
dor 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, ao lado do Felipe radia-
dores, no bairro Dom Bosco – Cariacica ES. Indicação n° 161 /2023 - nº processo: 252/2023 - Autor: Verea-
dor 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 pro-
cesso: 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 – recape-
amento 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 anun-
ciou a hora dos oradores e concedeu a palavra aos Vereadores devidamente inscritos. Com a palavra Ve-
reador 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, des-
taca 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 Ve-
reador Marcelo Zonta inicia cumprimentando a liderança de campo verde, os 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 em-
penhando 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 enfrenta-
dos 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.
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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 far-
macêutico 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. 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 apro-
vada será devidamente assinada pelo Presidente, 1º e 2º Secretários da Mesa Diretora.

KARLO AURÉLIO VIEIRA DO COUTO
Presidente

EDGAR PEDRO TEIXEIRA
1º Secretário

FLÁVIO ROBERTO DA SILVA
 2º Secretário
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ATA

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 verifica-
ção 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 Lour-
de, mais conhecida como Lourdinha. O Vereador Flávio Preto solicitou um minuto de silêncio em memó-
ria 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 Executi-
vo 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 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 Legis-
lativo 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 denomina-
ção 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 – Associação Beneficente Cultural e Religiosa Maricará, com sede neste muni-
cípio e dá outras providências. Aprovado em 1ª discussão.
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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 pro-
vidências. 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 concedi-
do “Título de Honra ao Mérito” ao (a) senhor (a) Chelston Rainier Rodrigues de Amorim, cargo: (Asses-
sor 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 Legislati-
vo 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 Re-
nato 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 Ca-
riacica 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, 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 Adjun-
to 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 Pú-
blicos) 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: 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.
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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 concedi-
do “Título de Honra ao Mérito” ao (a) senhor (a) Tarlinson Silveira Martins dos Santos, cargo: (Coordena-
dor 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 De-
creto 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. Reti-
rado 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 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 exten-
são 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.
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Indicação n° 107 /2023 - nº processo: 164/2023 - Autor: Vereador Juares do Salão - Proceder com a lim-
peza 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 - Pro-
ceder 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 - Pro-
ceder 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 (va-
lão), 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 - 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 patrola-
mento 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, locali-
zada 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 mu-
nicípio. 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 esqui-
na 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. Indi-
cação 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.
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Todas as proposições foram devidamente aprovadas. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Pre-
sidente 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.

KARLO AURÉLIO VIEIRA DO COUTO
Presidente

EDGAR PEDRO TEIXEIRA
1º Secretário

FLÁVIO ROBERTO DA SILVA
 2º Secretário
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RESUMO DE CONTRATO

Contrato nº 004/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023
Processo Adm. nº 251/2023
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
Contratada: WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
CNPJ: 18.065.260/0001-00
Objeto: Prestação de Serviços de Confecção e fornecimento, sob demanda, de placas de homenagens, 
plaquetas, molduras e medalhas de mérito, placas de sinalização e placas de identificação interna, afim 
de atender a Câmara Municipal de Cariacica, de acordo com as especificações, características, condições 
e quantidades estabelecidas no Termo de Referência.
Valor: R$ 42.170,00 (quarenta e dois mil, cento e setenta reais).

Cariacica, 14 de março de 2023

KARLO AURÉLIO VIEIRA DO COUTO
Presidente da Câmara Municipal de Cariacica
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Autoras: 
Eloá Abgail Oliveira Eler
Daniellen Welsing Nogueira
Isadora Dalvi Bergamini

O pôr do sol no horizonte
É ave, é fogo, é mensageiro
É a paixão dos verdes montes 
Cariacica, amor verdadeiro! (2x)

Cariacica, Cariacica!
Minha história se mistura ao seu legado 
Cariacica, Cariacica!
No coração tenho o seu nome eternizado.

Do Moxuara eu posso ver
A Sede onde a cidade alvoreceu
A emoção não sou capaz de conter 
Pelas ruas vejo, ela cresceu!

O pássaro de fogo em noite de São João 
Voa entre as montanhas do amor
São os índios em uma linda união
Que celebram o milagre com louvor.

Cariacica, Cariacica!
Minha história se mistura ao seu legado 
Cariacica, Cariacica!
No coração tenho o seu nome eternizado.

A fortaleza do seu manguezal
Raiz do povo, a sua resistência
As águas calmas, meu grande quintal 
Duas Bocas, minha referência.

Em sua tradição a casaca e o tambor 
O berço cultural em nosso lar
Os mestres do congo entoam o amor 
João Bananeira nos ensina a brincar.

O pôr do sol no horizonte
É ave, é fogo, é mensageiro
É a paixão dos verdes montes 
Cariacica, amor verdadeiro!

Cariacica, Cariacica!
Minha história se mistura ao seu legado 
Cariacica, Cariacica!
Vivo aqui e sempre fico ao seu lado. (2x)

_Hino de Cariacica
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