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Ata da 83ª (octogésima terceira) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da Legislatura 

2017/2020, realizada no dia 19 de novembro de 2018, às dezoito horas, no Plenário Hélio Santana de 

Araújo, sob a Presidência do vereador Alcântaro Victor Lazzarini Campos. Aos dezenove dias do 

mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a 

presença dos vereadores Adeir Antônio Lozer, Alberto Lopes, Alcântaro Victor Lazzarini Campos, 

Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Pereira Vieira, Carlos de Souza, Celson Silva Dias, 

Dileuza Marins Del Caro, Eliomar Antônio Rossato, Fábio Netto da Silva, Hilário Antônio Nunes 

Loureiro, José Gomes dos Santos, Marcelo Cabral Severino, Mônica Souza Pontes Cordeiro, Paulo 

Flávio Machado, Ronivaldo Garcia Cravo e Romildo Broetto, deixando de comparecer o vereador 

Paulo Flávio Machado. O senhor Presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o 2º Secretário 

para fazer a leitura da ata da Sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. O senhor 

presidente declarou aprovada a ata nos termos do § 1º do artigo 88 do Regimento Interno. A 1ª 

Secretária informou não haver matéria a ser lida no Pequeno Expediente. No Grande Expediente 

pronunciaram os vereadores: Dileuza Marins Del Caro, Alberto Lopes, Marcelo Cabral Severino e 

Eliomar Antônio Rossato. Na Fase das Lideranças fizeram uso da palavra os vereadores Mônica de 

Souza Pontes Cordeiro – líder do PDT  e Marcelo Cabral Severino – Líder do PSL. A 1ª Secretária 

fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo número legal, passou-se a Ordem do Dia. O senhor 

Presidente fez a comunicação da pauta. O vereador José Gomes dos Santos requereu a inclusão em 

pauta dos Projetos de Lei nºs 023 e 026/2018 e o vereador Romildo Broetto do Projeto de Lei nº 

025/2018, todos de autoria do Poder Legislativo, que colocados em discussão e votação foram 

aprovados. Os Projetos de Lei nºs 023, 024, 025 e 026/2018, de autoria do Poder Legislativo em 

apresentação em plenário foram encaminhados as Comissões. O Vereador Eliomar Antônio Rossato 

requereu e foi aprovado o pedido de adiamento de discussão por 04 (quatro) dias do Projeto de Lei 

nº.058/2017 de autoria do Poder Executivo, que colocado em discussão e votação foi aprovado. Em 

Primeiro Turno foi aprovado o Projeto de Resolução nº.005/2018 de autoria da Mesa Diretora. Em 

Segundo Turno foi aprovado o Projeto de Lei nº.049/2018 de autoria do Poder Executivo e o Projeto 

de Lei nº.021/2018 de autoria do Poder Legislativo. O vereador Fábio Netto da Silva requereu ao 

Secretário Municipal de Transportes e Serviços Urbanos que informe quais medidas foram adotadas para a devida 

implantação do sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos no Município de Aracruz; quais medidas foram 

adotadas para sanar a falta de fiscalização relativa ao contrato de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana do 

Município e qual andamento do processo licitatório para a contratação dos serviços de manejo de resíduos sólidos e 

limpeza urbana do Município, inclusive fornecendo cópia do processo licitatório a partir do último edital publicado, 

dos recursos interpostos e respostas proferidas, informando ainda o motivo pelo qual a licitação se encontra 

paralisada, que colocados em discussão e votação foram aprovados. Em seguida requereu aos Órgãos em que fora 

enviados o Relatório da CPI do lixo, informações sobre quais ações foram adotadas e ao Ministério Público do 

Estado do Espírito Santo, por intermédio da Promotoria de Justiça da Comarca de Aracruz, cópias de todos os 

Termos de Ajustamento de Conduta celebrados com o Poder Executivo Municipal  desde 2013 até a presente data, 

que colocados em discussão e votação foram aprovados. Na Fase das Comunicações usaram da palavra os 

vereadores Marcelo Cabral Severino, Carlos de Souza e Alcântaro Victor Lazzarini Campos. Nada 

mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores 

vereadores para a Sessão Ordinária a realizar-se no dia 26 de novembro de 2018. Ato contínuo passou 

a homenagem aos Conselheiros Tutelares, com entrega de certificados aos mesmos. E para constar, 

eu Dileuza Marins Del Caro, 1ª Secretária, de acordo com o art. 23 inciso VI do Regimento Interno, 

fiscalizei a elaboração da presente Ata, que após lida e aprovada segue assinada. 
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