Câmara Municipal de Aracruz
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Ata da 64ª (sexagésima quarta) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da
Legislatura 2017/2020, realizada no dia 25 de junho de 2018, às dezoito horas, no Plenário
Hélio Santana de Araújo, sob a Presidência do vereador Alcântaro Victor Lazzarini Campos.
Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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, Romildo
Broetto e Ronivaldo Garcia Cravo. O senhor Presidente declarou aberto os trabalhos e
convidou o 2º Secretário para fazer a leitura da ata da 13ª Sessão Extraordinária, que após lida
foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do § 1º do
artigo 88 do Regimento Interno. O vereador Alexandre Ferreira Manhães requereu e foi
aprovado um minuto de silêncio pelo falecimento da Senhora Neuza Domingas Trivilin
Sfalsin. A 1ª Secretária informou não haver matéria a ser lida no Pequeno Expediente. No
Grande Expediente usaram da palavra os vereadores Romildo Broetto, Dileuza Marins Del
Caro, Alcântaro Victor Lazzarini Campos, Eliomar Antônio Rossato e Marcelo Cabral
Severino. Na Fase das Lideranças se pronunciaram os vereadores Paulo Flávio Machado, líder
do PRB e Adeir Antônio Lozer, líder do PTB. 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 Marcelo Cabral Severino requereu a inclusão em pauta do
Projeto de Lei nº 036/2018 - Autoriza o repasse de valores para a Associação Vidas, de autoria
do Poder Executivo, em regime de urgência. O vereador Fábio Netto da Silva suscitou questão
de ordem quanto a aplicação do artigo 32 da Lei Orgânica, solicitando que seja submetido a
discussão e votação a retirada do pedido de urgência, solicitado pelo Executivo Municipal ao
Projeto de Lei nº 036/2018. Nos termos do artigo 109, IV do Regimento Interno, o senhor
presidente submeteu o pedido de urgência à discussão e votação, obtendo oito votos contrários
ao pedido de urgência dos vereadores Alexandre Ferreira Manhães, Carlos de Souza, Celson
Silva Dias, Dileuza Marins Del Caro, Fabio Netto da Silva, Hilário Antônio Nunes Loureiro,
José |Gomes do Santos e Romildo Broetto. Nos termos do artigo 125 do Regimento Interno o
senhor Presidente exercitou o voto de desempate votando contrário ao pedido de urgência,
ficando aprovado a retirada do pedido de urgência. Em seguida o senhor presidente submeteu o
pedido de inclusão em pauta do Projeto de Lei nº 036/2018, que após discussão e votação foi
aprovado. Os Projetos de Lei nºs 032 e 036/2018 de autoria do Poder Executivo e os Projetos
de Lei nºs 016 e 017/2018 de autoria do Poder Legislativo, em apresentação em plenário foram
encaminhados às Comissões. Em Primeiro Turno foi aprovado o Projeto de Lei nº 012/2018,
de autoria do Poder Legislativo Executivo, com os respectivos pareceres. Em Segundo Turno
foram aprovados os Projetos de Lei nºs 026/2018 com as Emendas Modificativas nºs 001 e
002/2018; 031/2018, ambos de autoria do Poder Executivo e o Projeto de Lei nº 007/2018 –
com Emenda Supressiva nº 001/2018, de autoria do Poder Legislativo, com os respectivos
pareceres. A vereadora Dileuza Marins Del Caro requereu a Secretária de Educação
informações sobre a situação do transporte escolar dos alunos da Escola Municipal Indígena
“Dorvelina Coutinho”, da reserva indígena de Comboios; o vereador Fábio Netto da Silva
requereu ao Secretário de Transporte informações sobre os custos das operações tapa buraco
realizadas pelo município de janeiro/2016 até a presente data; ao Presidente do CIM
POLINORTE informações sobre o contrato de credenciamento entre CIM POLINORTE, ao
Secretário de Desenvolvimento Econômico, cópia de todo o processo referente ao
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empreendimento Carta Fabril, ao Secretario de Agricultura cópia dos processos de proprietários
rurais que requereram horas de máquinas, quais atendidos e quais as pendências existentes e relatório
de execução dos serviços desde janeiro de 2016, a Secretária de Saúde informações sobre o número de
vagas que foram disponibilizadas para o Município de Aracruz no mutirão já realizado e qual o
número de vagas que serão disponibilizadas no mutirão que será lançado no dia 26 de junho de 2018,
ao Secretário de Administração cópia dos contratos celebrados com as empresas que realizam serviços
de videomonitoramento bem como contrato de manutenção das câmeras, ao Secretário de Finanças que
informe quais empresas aqui sediadas recolhem mensalmente mais de cinquenta mil reais de Imposto
sobre Serviços e os valores recolhidos desde 2014 e o vereador Marcelo Cabral Severino requereu

informações ao Secretário de Administração sobre os resultados obtidos após a edição do
Decreto Municipal n° 33.179, de 25/08/2017, que dispõe sobre medidas visando manter o
equilíbrio orçamentário municipal de Aracruz, que colocados em discussão e votação foram
aprovados. O vereador Fábio Netto da Silva requereu ao Presidente da Câmara o
encaminhamento do Projeto de Lei das diretrizes orçamentárias à Procuradoria para parecer
jurídico e o adiamento do prazo para apresentação de emendas até dia 28 de junho, quintafeira, ficando deliberado o encaminhamento e a dilação do prazo. Na Fase das Comunicações
usaram da palavra os senhores vereadores Mônica Souza Pontes Cordeiro, Dileuza Marins Del
Caro, Carlos de Souza, Marcelo Cabral Severino, Alcântaro Victor Lazzarini Campos,
Romildo Broetto e José Gomes dos Santos. Na forma do art. 176 da Resolução 492/90,
alterado através da Resolução nº 655/2012, foi deferido o pedido, fazendo uso da palavra na
Tribuna Popular o senhor João Rodrigues, sobre assuntos voltados à comunidade. De acordo
com o artigo 177, alínea “c”, do Regimento Interno, se manifestaram os líderes de bancada
Dileuza Marins Del Caro, Fábio Netto da Silva, 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 02 de julho de
2018. 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.

Alcântaro Victor Lazzarini Campos
Presidente da Câmara

Dileuza Marins Del Caro
1ª Secretária

Ronivaldo Garcia Cravo
2º Secretário
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