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ATA NA ÍNTEGRA DA 111ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARACRUZ, DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2019, 

ÀS 18:00 HORAS, NO PLENÁRIO HÉLIO SANTANA DE ARAUJO, SOB A 

PRESIDÊNCIA DO VEREADOR PAULO FLÁVIO MACHADO. 

 

 

PRESIDENTE – Boa noite a todos e a todas. Com a graça e a paz do Nosso Senhor e Salvador 

Jesus Cristo, declaro aberta a 111ª (centésima décima primeira) Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Aracruz da Legislatura 2017/2020. Convido o Segundo Secretário, Eliomar Antônio 

Rossato, para fazer a Leitura da 110ª (centésima décima) Sessão. Entendeu, Bibi? Fazer a Leitura 

da Ata da 110ª (centésima décima) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracruz da 

Legislatura 2017/2020. ROMILDO BROETTO – Presidente, pela ordem. No momento oportuno, 

Senhor Presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação de Um Minuto de Silêncio devido ao 

falecimento de um amigo. PRESIDENTE – Concedido. ROMILDO BROETTO – Pastor Davi, 

Pastor Davi da, pai do Tenente Farias da Igreja Assembleia de Barra do Sahy, falecido na última 

terça-feira, por isso eu peço Um Minuto de Silêncio, por gentileza. PRESIDENTE – Concedido. 

ELIOMAR ANTÔNIO ROSSATO – Pela ordem, Presidente. Queria aproveitar o momento e 

também pedir Um Minuto de Silêncio para o falecimento da Páscoa Brunoro Forechi, mãe do ex-

Vereador Iramar Forechi. PRESIDENTE – Concedido. Passamos para a leitura da Ata. 

SEGUNDO SECRETÁRIO (ELIOMAR ANTÔNIO ROSSATO) – Boa noite, Presidente. 

Demais Vereadores, público presente, boa noite. Ata da 110ª (centésima décima) Sessão Ordinária 

da Câmara Municipal de Aracruz, da Legislatura 2017/2020, realizada no dia 08 de julho de 2019, 

às dezoito horas, no Plenário Hélio Santana de Araújo, sob a Presidência do Vereador Paulo Flávio 

Machado. Ao oitavo dia do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, 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 de 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 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.  O Vereador Eliomar 

Antônio Rossato requereu e foi aprovado um Minuto de Silêncio pelo falecimento da senhora Ana 

Maria Malovini Frigini. O 1º Secretário fez a leitura constante no Pequeno Expediente. No Grande 

Expediente usaram da palavra os Vereadores Ronivaldo Garcia Cravo, Dileuza Marins Del Caro, 

Marcelo Cabral Severino, Romildo Broetto, Alcântaro Victor Lazzarini Campos, Carlos Alberto 

Pereira Vieira, Eliomar Antônio Rossatto e José Gomes dos Santos. Na Fase das Lideranças usou 

da palavra a Vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Líder do PDT. O 1º Secretário fez a 

chamada dos Senhores Vereadores. Havendo número legal, passou-se a Ordem do Dia. O Senhor 

Presidente fez a comunicação da pauta. A Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 002/2019, de 

autoria do Poder Legislativo, em apresentação em Plenário, foi encaminhado à Comissão Especial. 

Ato continuo, o Senhor Presidente solicitou aos líderes a indicação dos membros para compor a 

Comissão Especial. O Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2019 de autoria da Vereadora Dileuza 

Marins Del Caro foi encaminhado às Comissões. Em Primeiro Turno foi aprovada a devolução do 

Projeto de Lei nº 019/2019 de autoria do Poder Executivo. O Projeto de Lei nº 020/2019 e o Projeto 

de Lei nº 030/2019, em Regime de Urgência, foram aprovados com as Emendas e respectivos 

pareceres. Em Segundo Turno foi rejeitado o Projeto de Lei nº 052/2018, de autoria do Poder 

Executivo, com as Emendas Aditivas nº 001 e 002/2018 com  nove  votos contrários dos Vereadores 

Ronivaldo Garcia Cravo, Carlos Alberto Pereira Vieira, Alberto Lopes, José Gomes dos Santos, 
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Hilário Antônio Nunes Loureiro, Carlos de Souza, Eliomar Antônio Rossato e Paulo Flávio 

Machado.  O Projeto de Lei nº 053/2018, de autoria do Poder Executivo, foi rejeitado com as 

Emendas Aditivas de nºs 001 e 002/2018, com 09 (nove) votos contrários dos Vereadores Ronivaldo 

Garcia Cravo, Carlos Alberto Pereira Vieira, Alberto Lopes, José Gomes dos Santos, Hilário 

Antônio Nunes Loureiro, Carlos de Souza, Eliomar Antônio Rossato e Paulo Flávio Machado. Na 

Fase das Comunicações usaram da palavra os Vereadores Dileuza Marins Del Caro, Alcântaro 

Victor Lazzarini Campos, Romildo Broetto, José Gomes dos Santos, Marcelo Cabral Severino, 

Eliomar Antônio Rossato e Paulo Flávio Machado. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 

deu por encerrado os trabalhos, convidando os senhores Vereadores para a Sessão Ordinária a 

realizar-se no dia 15 de julho de 2019, às 18 horas. E para constar, eu Eliomar Antônio Rossato, 2º 

Secretário, de acordo com o art. 23, inciso VI, do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração da 

presente Ata, que após lida e aprovada segue assinada. PRESIDENTE – Coloco a ata em discussão. 

Em votação. Os Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 

Aprovado. PRESIDENTE – Convido o Primeiro Secretário, Vereador José Gomes dos Santos, para 

fazer a leitura do Pequeno Expediente. PRIMEIRO SECRETÁRIO (JOSÉ GOMES DOS 

SANTOS) – Boa noite, Senhor Presidente, colegas Vereadores, Vereadora Mônica, Vereadora 

Dileuza, público presente, boa noite a todos. Senhor Presidente, tenho aqui três ofícios 

encaminhados à Câmara Municipal. À Secretaria, Presidência da Câmara Municipal de Vereadores 

de Aracruz. Assunto: Crédito, Recursos Financeiros, Orçamento Geral da União, Contrato de 

Repasse OGU, Ministério das Cidades, Contrato de nº 830583-2016, Operação 1028936-31. 

Notificamos à Vossa Excelência o Crédito de Recursos Financeiros sob bloqueio em 01/07/2019 no 

valor de, no valor de R$ 2.637,02 (dois mil seiscentos e trinta e sete reais e dois centavos) na conta 

vinculada ao Contrato de Repasse de nº 830583-2016 firmado com o Município de Aracruz, 

assinado em 22/11/2016 no âmbito do Programa Planejamento Urbano sobre a gestão do Ministério 

das Cidades que tem por objetivo a implantação de drenagem em ruas do Município de Aracruz, 

atenciosamente Andressa, coordenadora da filial. À Câmara Municipal de Vereadores de Aracruz. 

Assunto: Crédito de Recursos Financeiros, Orçamento Geral da União, Contrato de Repasses do 

Orçamento Geral da União, Ministério das Cidades, Contrato de nº 834869-2016, Operação 103496-

95. Notificamos à Vossa Excelência o Crédito de Recursos Financeiros sob bloqueio em 01/07 no 

valor de R$ 262.343,84 (duzentos e sessenta e dois mil e trezentos e quarenta e três reais e oitenta e 

quatro centavos) na conta vinculada ao Contrato de Repasse de nº 834869-2016 firmado com o 

Ministério, firmado com o Município de Aracruz assinado em 20/12/2016 no âmbito do Programa 

Planejamento Urbano sob a gestão do Ministério das Cidades que tem por objetivo a implantação 

de pavimentação. Atenciosamente, Andressa, coordenadora de filial. À Câmara Municipal de 

Vereadores de Aracruz. Assunto: Crédito de Recursos Financeiros, Orçamento Geral da União, 

Contrato de Repasse OGU, Ministério das Cidades com Contrato de nº 825781-2015, Operação 

1028398-04. Notificamos a Vossa Excelência o Crédito de Recursos Financeiros sob bloqueio em 

09/07/2019 no valor de R$ 129.558,00 (cento e vinte e nove mil e quinhentos e cinquenta e oito 

reais) na conta vinculada ao Contrato de Repasse de nº 825781-2015 firmado com o Fundo 

Municipal de Saúde de Aracruz assinado em 31/12/2015 no âmbito do Programa Aperfeiçoamento 

do SUS, sob a gestão do Ministério da Saúde que tem por objetivo a reforma da Unidade de Atenção 

Especializada em Saúde. Atenciosamente, Andressa da Cruz, coordenadora de filial. Só isso, Senhor 

Presidente. PRESIDENTE – Passamos para o Grande Expediente. Com a palavra o Vereador 

Ronivaldo Cravo. Tempo de uma hora pra falar. RONIVALDO GARCIA CRAVO – Boa noite a 

todos, público presente. Quero cumprimentar o Presidente da Câmara. Cumprimentando ele, eu 

cumprimento os demais Vereadores. Hoje eu quero aqui parabenizar os alunos da Escolinha de 

Futebol de Guaraná, da categoria fraldinha, pela conquista da taça bronze na primeira edição da 

Aracup 2019 no campeonato ocorrido no último fim de semana no Batalhão e no Campo do 

Geraldão. Quero agradecer também ao Secretário de Esporte, quero agradecer o apoio da Setrans e 
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toda sua equipe. Quero aqui em especial hoje agradecer à Secretária de Assistência Social Rosilene, 

depois de 4 (quatro) anos a nossa comunidade vai ter o prazer de reabrir e funcionar o novo CRAS, 

onde vai ficar o CRAS, o Apoio e o Correio. Muito obrigado a Secretária pelo empenho. Também 

quero agradecer o Secretário de Obras, Calixto, pelo brilhante trabalho e está entregando a calçada 

cidadã pra nossa comunidade, onde foi feito a Escola Mario Leal, a calçada, a Escola Mario Leal 

anexo, a Delegacia da nossa comunidade e também ao CRAS e o Apoio e ao Correio que foi feito 

toda a calçada. Quero agradecer também à minha equipe de trabalho, o Chefe do Apoio da nossa 

comunidade que não mede esforços pra tá ajudando aquela comunidade. E dar os parabéns especiais 

aos pais desses alunos da escolinha que hoje conta com mais de 110 (cento e dez) crianças. É um 

trabalho de curto, médio e longo prazo pra tirar nossas crianças das ruas e dar algo pra eles estarem 

fazendo porque a mente ocupada, todo mundo já sabe o ditado. Então, desde já agradeço a todos e 

uma ótima noite a todos. PRESIDENTE – Passamos para a Fase das Lideranças.  Com a palavra o 

Vereador Adeir Antônio Lozer. Dispensado. Com a palavra o Vereador Romildo Broetto, 

lideranças. Dispensado. Com a palavra o Vereador Dileuza Marins Del Caro, Líder do PSB. 

DILEUZA MARINS DEL CARO – Permissão pra falar da bancada, Senhor Presidente? 

PRESIDENTE – Concedido. DILEUZA MARINS DEL CARO – Aproveitando os 

agradecimentos ali que o Vereador Ronivaldo fez, eu também quero agradecer finalmente a troca 

das lâmpadas ali na entrada de Vila do Riacho e a poda daquelas árvores que estavam colocando em 

risco as nossas vidas porque estava muito escuro ali. Graças a Deus foi resolvido o problema através 

da Secretaria de Meio Ambiente, Obras e a Escelsa com muita dificuldade pra atender pra desligar 

a energia ali pra terminar aquela poda, mas foi concluído, ficam nossos agradecimentos. E eu 

gostaria de falar aqui de um assunto muito importante, muito sério: a nossa comunidade de Vila do 

Riacho está passando por um surto de dengue, inclusive na minha rua, pessoas da minha família, 

minha vizinhança, várias pessoas com dengue, o que muito tem nos causado preocupação. E nós 

pedimos então a Secretária de Saúde, encaminhei hoje até por WhatsApp pra ela, pra intensificar a 

fiscalização através dos agentes de endemias e outras providências cabíveis, tendo em vista que, 

segundo informações, o carro fumacê não está atendendo ao Município. Então assim, é muito 

preocupante, mas nós cada um fazendo o seu papel, cumprindo o seu papel, orientando os nossos 

vizinhos, a gente consegue combater um pouco esse mal que é tão grave podendo levar até à morte. 

E ainda, falando em saúde, nós ali na comunidade de Vila do Riacho estávamos passando, os 

usuários da unidade de saúde, colegas Vereadores, vinham passando por diversos constrangimentos 

ali por uma profissional que deveria atender a população e mal atendia e humilhava e hoje, graças 

a Deus, foi o último dia desta profissional lá na nossa unidade de saúde. Um pedido que fizemos a 

Secretária porque nosso povo merece respeito e se ela não fosse retirada da unidade de saúde, através 

da Secretaria, com certeza a população ia se unir pra tomar algumas providências porque às pessoas 

o servidor público ele tem que estar ali para servir, servir e bem servir. Então, a pessoa vai na 

unidade de saúde, não vai passear, ela vai lá porque está passando por algum problema. Esta 

funcionária chegou ao ponto de arrastar uma criança de 4 (quatro) anos com 39º (trinta e nove graus) 

de febre de dentro do consultório médico dizendo que ali não era pronto socorro e várias outras 

situações que ali aconteceram e vinha acontecendo, mas, pra honra e glória do Senhor, hoje essa 

profissional foi retirada de lá e eu espero que não seja colocada em outra comunidade porque 

ninguém merece esse tipo de profissional para maltratar. Primeiro ela tem que aprender o que é ser 

humanidade, ser humano e ser um servidor para depois ela ir trabalhar servindo à população. Muito 

obrigada e boa noite a todos. PRESIDENTE – Com a palavra o Vereador José Gomes dos Santos, 

Líder do PRTB. Dispensado. Convido o Primeiro Secretário, Vereador José Gomes dos Santos, para 

fazer a leitura da chamada dos Senhores Vereadores. PRIMEIRO SECRETÁRIO (JOSÉ 

GOMES DOS SANTOS) – Adeir Antônio Lozer? ADEIR ANTÔNIO LOZER – Presente. 

PRIMEIRO SECRETÁRIO – Vereador Beto Negreiro? ALBERTO LOPES – Presente. 

PRIMEIRO SECRETÁRIO – Alcântaro Victor Lazzarini Campos? ALCÂNTARO VICTOR 
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LAZZARINI CAMPOS – Presente. PRIMEIRO SECRETÁRIO – Vereador Alexandre Ferreira 

Manhães? ALEXANDRE FERREIRA MANHÃES – Presente. PRIMEIRO SECRETÁRIO – 

Carlos Alberto Pereira Vieira? CARLOS ALBERTO PEREIRA VIEIRA – Presente. 

PRIMEIRO SECRETÁRIO – Carlos de Souza? CARLOS DE SOUZA – Presente. PRIMEIRO 

SECRETÁRIO – Celson Silva Dias? CELSON SILVA DIAS – Presente. PRIMEIRO 

SECRETÁRIO – Dileuza Marins Del Caro? DILEUZA MARINS DEL CARO – Presente. 

PRIMEIRO SECRETÁRIO – Eliomar Antônio Rossato? ELIOMAR ANTÔNIO ROSSATO – 

Presente. PRIMEIRO SECRETÁRIO – Fábio Netto da Silva? PRESIDENTE – Está ali, olha. 

Presente. FÁBIO NETTO DA SILVA – Presente. PRIMEIRO SECRETÁRIO – Hilário Nunes 

Antônio? Hilário Antônio Nunes Loureiro? José Gomes dos Santos? JOSÉ GOMES DOS 

SANTOS – Presente. PRIMEIRO SECRETÁRIO – Marcelo Cabral Severino? MARCELO 

CABRAL SEVERINO – Presente. PRIMEIRO SECRETÁRIO – Mônica de Souza Pontes 

Cordeiro? MÔNICA DE SOUZA PONTES CORDEIRO – Presente. PRIMEIRO 

SECRETÁRIO – Paulo Flávio Machado? PAULO FLÁVIO MACHADO – Presente. 

PRIMEIRO SECRETÁRIO – Romildo Broetto? ROMILDO BROETTO – Presente. 

PRIMEIRO SECRETÁRIO – Ronivaldo Garcia Cravo. RONIVALDO GARCIA CRAVO – 

Presente. PRIMEIRO SECRETÁRIO – Senhor Presidente, presentes 16 (dezesseis) Vereadores. 

PRESIDENTE – Havendo número legal, passamos para a Ordem do Dia. Comunicação da Pauta. 

111ª (centésima décima primeira) Sessão Ordinária. Legislatura 2017/2020. A data é de 15 de julho 

de 2019 às 18:00 horas. Votação em Primeiro Turno: 1ª Proposição: Projeto de Lei nº 017/2019 – 

com Substitutivo. A Ementa altera a Lei nº 2.895, de 30 de março de 2006, que dispõe sobre os 

princípios gerais da Administração, definindo a nova estrutura organizacional da Prefeitura 

Municipal de Aracruz. O autor é o Poder Executivo Municipal e o Quórum é maioria simples. 2ª 

Proposição: Projeto de Lei nº 018/2019. A Ementa revoga a Lei nº 4.226, de 12/04/2019. O autor é 

o Poder Executivo Municipal e o quórum é maioria simples. 3ª Proposição: Projeto de Lei nº 

022/2019. A Ementa altera Lei nº 3.862, de 12/11/2014, que dispõe sobre a criação de cargos de 

agentes de sistema de segurança e supervisor de segurança, na forma da Lei nº 2.994/2007 e do art. 

37, inciso IX, da CF/88. O autor é o Poder Executivo Municipal e o quórum é maioria simples. 4ª 

Proposição: Projeto de Lei nº 029/2019 com Substitutivo. A Ementa dispõe sobre a abertura de 

crédito adicional especial. Autor: Poder Executivo Municipal, o quórum é maioria simples. 5ª 

Proposição: Projeto de Lei nº 033/2019. A Ementa dispõe sobre a abertura de crédito adicional 

especial. Leia-se: Acrescenta inciso ao art. 5º, da Lei n.º 3.652, de 05/03/2013, que reorganiza a 

estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Aracruz/ES. O autor é o Poder Executivo 

Municipal e o quórum é a maioria simples. Votação em Segundo Turno: 6ª Proposição: Projeto de 

Lei nº 020/2019. A Ementa dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o 

exercício de 2020. O autor é o Poder Executivo Municipal. O quórum é a maioria Simples. 7ª 

Proposição: Projeto de Lei nº 030/2019. O Regime é de Urgência. A Ementa altera a Lei Municipal 

nº 3.673, de 04 de junho de 2013. Autor é o Poder Executivo Municipal. O quórum é a maioria 

simples. Votação em Primeiro Turno: Projeto de Lei nº 017/2019. Altera a Lei nº 2.895, de 30 de 

março de 2006, que dispõe sobre os princípios gerais da Administração Pública, definindo a nova 

estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Aracruz. Autor: Poder Executivo Municipal. O 

parecer da Comissão de Justiça é favorável a matéria com Substitutivo e Emenda. Em discussão o 

parecer. Em votação. Os Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças é favorável ao Projeto com Substitutivo 

e Emendas. Em discussão o parecer. Em votação. Os Vereadores que aprovam permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Em discussão a Emenda Modificativa nº 

052/”2018” ao Substitutivo do Projeto de Lei nº 017/2019. A Emenda tem por objetivo alterar a 

ordem numérica dos artigos do Projeto de Lei nº 017/2019. Continua em discussão. Em votação. Os 

Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Em 
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discussão o Substitutivo do Projeto de Lei nº 017/2019. O Substitutivo altera a Lei nº 3.536/2011 

com o objetivo de criar o cargo de Agente do Sistema de Segurança e a Lei nº 2.895/2006 que 

institui a função gratificada para o referido cargo. Continua em discussão. Em votação. Os 

Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o 

Projeto de Lei nº 017 com Substitutivo e Emenda. Em discussão o Projeto de Lei nº 017 com 

Substitutivo e Emenda. O Projeto altera a Lei nº 3.536/2011 com o objetivo de criar o cargo de 

Agente do Sistema de Segurança e a Lei nº 2.895/2006 que institui a função gratificada para o 

referido cargo. Continua em discussão. Em votação. Os Vereadores que aprovam permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem. Aprovado em Primeiro Turno o Projeto de Lei nº 017/2019 

de autoria do Poder Executivo Municipal com Substitutivo e a Emenda Modificativa nº 052/2019. 

Projeto de Lei nº 018/2019. Revoga a Lei nº 4.226, de 12/04/2019 que autoriza o repasse de valores 

para a JASCOM – Jovens Amigos a Serviço da Comunidade. O autor é o Poder Executivo 

Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável ao projeto. Em discussão. Em votação. Os 

Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Em 

discussão o Projeto de Lei nº 018/2019. O Projeto tem por objetivo a revogação da Lei 4.226/2019 

que autoriza o repasse de valores para a JASCOM – Jovens Amigos a Serviço da Comunidade. 

Continua em discussão. JOSÉ GOMES DOS SANTOS – Senhor Presidente, só pra o público 

presente ficar ciente, é porque nós aprovamos o repasse para a JASCOM de Jacupemba, porém 

faltou documentação na instituição e aí a gente está aqui revogando a Lei de repasse. Só isso, 

Presidente. PRESIDENTE – Continua em discussão. Em votação. Os Vereadores que aprovam 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado em Primeiro Turno o Projeto 

de Lei nº 018/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei nº 022/2019. Altera a 

Lei nº 3.862, de 12/11/2014 que dispõe sobre a criação de cargos de Agentes de Sistema de 

Segurança e Supervisor de Segurança, na forma da Lei nº 2.994/2007 e do art. 37, inciso IX, da 

CF/88 e dá outras providências. O autor é o Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de 

Justiça é favorável à matéria. Em discussão o parecer. Em votação. Os Vereadores que aprovam 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de 

Finanças é favorável à matéria. Em discussão o parecer. Em votação. Os Vereadores que aprovam 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Em discussão o Projeto de 

Lei nº 022/2019, o Projeto tem por finalidade a criação de cargos de Agentes de Sistema de 

Segurança e Supervisor de Segurança que atuam na Central de Vídeo Monitoramento e da 

possibilidade de pagamento de adicional de periculosidade. Continua em discussão. Em votação. 

Os Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado 

em Primeiro Turno o Projeto de Lei nº 022/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto 

de Lei nº 029/2019. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. O autor é o Poder 

Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável à matéria com Substitutivo. Em 

discussão o parecer. Em votação. Os Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças é favorável ao Projeto 

com Substitutivo. Continua em discussão o parecer. Em votação. Os Vereadores que aprovam 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Em discussão o Substitutivo 

do Projeto de Lei nº 029/2019. O Substitutivo exclui o artigo 3º do Projeto de Lei por tratar de 

matéria não orçamentária. Continua em discussão. Em votação. Os Vereadores que aprovam 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Em discussão o Projeto de 

Lei nº 029/2019 com Substitutivo. O Projeto de Lei trata da abertura de crédito adicional especial 

para incluir na Secretaria de Administração e Recursos Humanos a rubrica referente a contribuições. 

Continua em discussão. ALCÂNTARO VICTOR LAZZARINI CAMPOS – Senhor Presidente, 

pela ordem. Só pra registrar aqui, esse Projeto de Lei é de suma importância, algo que a gente já 

vem cobrando nessa Casa uma maior atenção e celeridade do Poder Público e finalmente nessa data 

a gente vê, ainda que parcialmente, mas também muito importante essa possibilidade de realocação 
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para que o Projeto Betânia que aqui hoje está representado e eu quero mais uma vez destacar na 

figura da Dora, meu pai e minha mãe não vieram hoje, mas sinto minha família afetiva aqui 

representada pelo Tio Toninho e Tia Vera, cumprimentar a todos do Projeto Betânia, a Emenda, 

esse Projeto de crédito adicional especial para destinar R$ 487.000,00 (quatrocentos e oitenta e sete 

mil reais) e segundo nos foi informado, Vereador Bibi que acompanha de perto também, Vereador 

Fábio e os demais Vereadores, está incluído aí os R$ 100.000,00 (cem mil reais) daqueles R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) do Deputado Federal Evair de Melo, e aí esses R$ 100.000,00 

(cem mil reais) está incluindo neste valor de R$ 487.000,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil reais) 

que vai ser destinado ao Projeto Betânia, que é um projeto fantástico para nossa cidade dispensa 

maiores comentários nessa ocasião. Só pedir, Senhor Presidente, que a Prefeitura também agilize 

em relação às demais entidades, algo que a gente já vem debatendo e cobrando que a Emenda do 

Deputado Federal Evair de Melo venha efetivamente a ser destinada às outras entidades. E também 

fazer um requerimento à Vossa Excelência, acredito que já deve ter até pensado, mas se for possível 

fazer uma Sessão Extraordinária, o requerimento, pra que possa votar esse Projeto que é importante, 

o Projeto também dos agentes de vídeo monitoramento que estão aí no anseio de que seja aprovado 

o mais breve possível em Segundo Turno. Muito obrigado, Senhor Presidente. PRESIDENTE – Já 

está marcado uma Sessão para quarta-feira às 14 horas. ALCÂNTARO VICTOR LAZZARINI 

CAMPOS – Obrigado, Presidente. PRESIDENTE – Continua em discussão. Em votação. 

DILEUZA MARINS DEL CARO – Pela ordem, Senhor Presidente. Pode pôr em votação. 

PRESIDENTE – Perdão. DILEUZA MARINS DEL CARO – Só queria também acrescentar aqui 

a fala do nobre colega Alcântaro Filho. O Projeto Betânia é um projeto de suma importância, tem 

desenvolvido um trabalho excelente com os dependentes químicos. Fica aqui os parabéns a toda 

equipe, os nossos cumprimentos e com certeza isso é pouco para o trabalho que vocês desenvolvem 

lá. Então, nós pedimos aos nobres pares que aprovem tanto no Primeiro como no Segundo Turno 

este Projeto porque é o Projeto de suma importância para o nosso Município. Nós esperamos muito 

tempo pra ter um projeto que atendesse à dependência química e hoje nós temos esse projeto com 

excelência no nosso Município. E também em relação a equipe do vídeo monitoramento como 

também as agentes de saúde e endemias, fica aqui o nosso grande abraço e vamos também, é uma 

grande conquista para vocês também. Boa noite, obrigada. PRESIDENTE – Em votação. Os 

Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado em 

Primeiro Turno o Projeto de Lei nº 029/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de 

Lei nº 033/2019. Acrescenta inciso ao art. “5º”, da Lei n.º 3.652, de 05/03/2013, que reorganiza a 

estrutura administrativa do Poder Executivo do Município de Aracruz/ES. O autor é o Poder 

Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável ao Projeto. Em discussão o 

parecer. Em votação. Os Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças é favorável ao Projeto. Em discussão o 

parecer. Em votação. Os Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem. Aprovado. Em discussão o Projeto de Lei nº 033/2019. O Projeto de Lei trata da 

inclusão do inciso XI do art. “5º”, da Lei n.º 3.652/2013, criando atribuições para a Secretaria 

Municipal de Administração. Continua em discussão. Em votação. Os Vereadores que aprovam 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado em Primeiro Turno o Projeto 

de Lei nº 033/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal. Votação em Segundo Turno: Projeto 

de Lei nº 020/2019. Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o 

Exercício de 2020 com Emenda. O autor é o Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão 

de Finanças é favorável ao Projeto com Emenda Modificativa. Em discussão o parecer. Em votação. 

Os Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. 

Em discussão a Emenda Modificativa nº 031/2019. A Emenda altera a redação do artigo 25 

permitindo a abertura de crédito adicional suplementar até o limite de 20% (vinte por cento) do total 

das despesas fixadas. Continua em discussão. FÁBIO NETTO DA SILVA – Senhor Presidente, 
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para discutir a Emenda apresentada. Trata-se de Projeto da LDO, a qual é composta de 41 artigos e 

este Vereador apresentou essa Emenda ao artigo 25, a qual foi submetida na Comissão de Finanças 

e devidamente esclarecido para alterar o percentual de remanejamento que nós podemos autorizar 

o Executivo de 30% (trinta por cento) para 20% (vinte por cento). Primeiro Turno as razões 

apresentadas foram acolhidas por este Vereador e eu peço voto dos nobres pares para continuar 

mantendo a alteração prevista na Emenda Modificativa nº 031 pelas razões apresentadas em 

Primeiro Turno. PRESIDENTE – Continua em discussão. Em votação. Os Vereadores que 

aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Em discussão o 

Projeto de Lei nº 020/2019 com Emenda. O Projeto trata das diretrizes para elaboração da Lei 

Orçamentária do Município de Aracruz. Continua em discussão. Em votação. Os Vereadores que 

aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado em Segundo Turno 

o Projeto de Lei nº 020/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal com Emenda Modificativa 

de nº 031/2019. Projeto de Lei nº 030/2019. Altera a Lei Municipal nº 3.673 de 04 de junho de 

2013, com Emenda. O autor é o Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é 

favorável ao projeto com Emenda. Em discussão o parecer. Em votação. Os Vereadores que 

aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. O parecer da 

Comissão de Finanças é favorável ao projeto com Emenda. Em discussão o parecer. Em votação. 

Os Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. 

O parecer da Comissão de Saúde, Educação e Meio Ambiente é favorável ao projeto com Emenda. 

Em discussão o parecer. Em votação. Os Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem. Aprovado. Em discussão a Emenda Modificativa nº 033/2019. Inclui 

a alteração da redação do caput do artigo 18 da Lei 3.673/2013 que estabelece os vencimentos dos 

agentes comunitários de saúde e dos agentes ambientais eliminando os supervisores por estar 

previsto no § 3º do referido artigo. Continua em discussão. Em votação. Os Vereadores que aprovam 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Em discussão o Projeto de 

Lei nº 030/2019 com Emenda. O Projeto tem por finalidade adequar a Legislação Municipal as 

modificações trazidas pela Lei Federal nº 11.350/2006 e nº 13.708/2018 quanto ao piso salarial da 

categoria. Continua em discussão. Em votação. FÁBIO NETTO DA SILVA – Senhor Presidente, 

encaminho o meu voto favorável, mas quero deixar registrado uma preocupação que surgiu nessa 

semana com relação ao § 3º do artigo 18 da Lei nº 3.673, não altera em hipótese nenhuma o § 3º 

que fala dos coordenadores. Então, o Projeto está sendo aprovado, mas prevalece a Lei nº 3.673 com 

relação § 3º do artigo 18. PRESIDENTE – Continua em discussão. ELIOMAR ANTÔNIO 

ROSSATO – Pela ordem, Presidente. Queria aqui mais uma vez parabenizar a categoria dos agentes 

de saúde e endemias. Parabenizar também a Secretária e ao Prefeito que em momento nenhum botou 

alguma objeção, que é uma luta de muitos anos de cada categoria, um direito adquirido e que várias 

vezes foi levantado no passado esse Projeto e nunca caminhou. Então, queria aqui agradecer e 

parabenizar todos da categoria, à Secretária e ao Prefeito pelo Projeto que aqui posto em votação e 

desde já peço os votos favoráveis dos nobres colegas. ALCÂNTARO VICTOR LAZZARINI 

CAMPOS – Senhor Presidente, de igual forma quero aqui também encaminhar o voto favorável, 

mas não poderia deixar de destacar a atitude democrática das servidoras e servidores, das agentes 

de saúde e de endemias, que estiveram durante muito tempo buscando, através dessa Câmara 

Municipal, terem voz na representatividade de valorização de um trabalho que é exercido com muito 

amor e carinho. Então, nada mais justo do que hoje essa Câmara, independente de situação ou 

oposição, reconhecer o trabalho de vocês. Tenho certeza que mais uma vez vai em Segundo Turno 

ser aprovado à unanimidade em reconhecimento ao trabalho de vocês e que possam continuar com 

o muito amor, muito zelo, muito carinho porque vocês efetivamente são o braço da Prefeitura, do 

Poder Público, a razão de estarmos aqui porque vocês que lidam dia a dia com a área mais delicada 

da nossa cidade e das pessoas que é a saúde. Parabéns pelo trabalho, que Deus abençoe essa 

categoria e sintam-se reconhecidas e carinhosamente abraçadas por essa Casa nesta data. Parabéns. 
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DILEUZA MARINS DEL CARO – Pela ordem, Senhor Presidente. PRESIDENTE – Por favor, 

não pode se manifestar em plenário. Obrigado. DILEUZA MARINS DEL CARO – Pela ordem, 

Senhor Presidente. Também já encaminho o meu voto favorável e parabenizo a luta desta categoria. 

Digo a vocês que é pouco, ainda é pouco pelo trabalho de vocês, muitas pessoas não reconhecem o 

trabalho, mas quem vê os agentes no sol, na chuva, trabalham de sol a sol, seja o tempo bom ou 

ruim vocês estão ali trabalhando; tem um trabalho intenso; tem o cadastro das famílias; vocês 

conhecem cada pessoa da comunidade onde vocês atuam; vocês colaboram muito em alguns 

momentos que precisa da localização de alguém; enfim vocês são pessoas importantíssimas porque 

vocês têm o cadastro e informações de pessoas que muitos não têm. Então assim, muitas vezes a 

gente precisa localizar alguém e através do agente de saúde, do agente de endemias que a gente às 

vezes localiza. Então assim, parabéns, vocês têm um grande valor no trabalho de vocês dentro do 

nosso Município. Meu grande abraço a cada um de vocês. ROMILDO BROETTO – Presidente, 

pela ordem. PRESIDENTE – Pois não. Eu peço ao plenário pra colaborar porque o artigo 182 não 

permite manifestação em plenário. Conto com a colaboração de cada um de vocês, obrigado. 

Vereador. ROMILDO BROETTO – Presidente, obrigado. PRESIDENTE – Mas, o Regimento 

Interno fala. Por favor, conto com a colaboração de vocês. ROMILDO BROETTO – Apenas, 

Presidente, só para registrar aí os meus parabéns pra todos os agentes de saúde e endemias. Dizer 

que a gente já poderia ter aprovado este Projeto anteriormente, mas graças a Deus está sendo em 

boa hora. Que possam vir Projetos para outras categorias da Prefeitura, dos funcionários pra que, 

porque vocês é que, da forma que já foi falado pela Vereadora Dileuza, Vereador Alcântaro, 

Vereador Bibi, vocês movem o Município, fazem o Município progredir. Parabéns a todos vocês. 

Meu voto é favorável. CARLOS DE SOUZA – Pela ordem, Presidente. Também gostaria de deixar 

aqui e dizer que também sou favorável. Eu que sou Presidente dessa Comissão, Comissão de Saúde, 

e hoje estou aqui, não é, a gente votando no Segundo Turno esse Projeto de tão importante pro nosso 

Município. Eu que acompanho de perto os agentes de saúde de endemias no dia a dia, a gente sabe 

da luta deles. Essa conquista é deles, eles que vêm lutando, nós aqui só estamos cumprindo o nosso 

papel de poder estar aí ajudando eles naquilo que eles estão precisando. Então, meus parabéns a 

todos vocês. MÔNICA DE SOUZA PONTES CORDEIRO – Pela ordem, Senhor Presidente. 

Mais uma vez, boa noite a todos, público presente, principalmente as agentes comunitárias, agentes 

de endemias. Só gostaria de me associar à palavra dos Vereadores que me antecederam, 

parabenizando vocês pelo trabalho, a valorização que hoje vocês foram reconhecidas. E dizer assim, 

a Vereadora Dileuza no Grande Expediente falou do surto de dengue, das endemias, dizer assim do 

trabalho que vocês têm feito em todo Município hoje, tantas as agentes de saúde quanto as agentes 

de endemias. Às vezes não são tão bem recebidas, portas fechadas, quando vai orientar uma pessoa 

a pessoa está achando que vocês não estão fazendo o papel de vocês e com muita dificuldade ainda 

porque a gente sabe que vocês estão de porta em porta orientando e a dificuldade que tem enfrentado 

junto a alguns postos que não estão notificando as pessoas que estão chegando com suas queixas. E 

muitas das vezes as agentes indicam a pessoa para estar no posto e as pessoas, isso está acontecendo 

muito na minha comunidade, as pessoas não estão sendo notificadas, dificultando ainda mais o 

trabalho de vocês. Mas, que a gente sabe o quanto vocês são guerreiras, estão na rua aí, como disse 

o outro Vereador conhece todo esse Município, parabéns e sejam todas sempre muito bem-vindas a 

esta Casa. Não só esse Projeto, mas que vocês possam estar presentes toda segunda-feira. Em nome 

de todas, Rose, meus parabéns, estendendo a todas as agentes comunitárias. Um grande abraço pra 

vocês. CARLOS ALBERTO PEREIRA VIEIRA – Pela ordem, Presidente. Também não posso 

deixar de falar, parabenizar vocês pelo Projeto, pela conquista. Sabemos que a luta de vocês não é 

fácil, sol a chuva. E como já falei vocês são muito importantes nessa área da saúde que vocês são 

as pessoas que têm contato direto com a sociedade, com a população, então pode contar com o voto 

desse Vereador. Também quero dizer que não só, as outras categorias também, que possa vir pra 

esse Plenário e que possam também ser contempladas porque eu acho que todos servidores públicos 
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estão defasados seus salários e é muito importante que seja valorizado o serviço de cada servidor do 

nosso Município. Muito obrigado e uma boa noite a todos. MARCELO CABRAL SEVERINO – 

Pela ordem, Senhor Presidente. Só aproveitar a oportunidade também e encaminhar o meu voto 

favorável. Nós acompanhamos o trabalho dos agentes há algum tempo, sabemos das dificuldades 

que eles vinham enfrentando e ainda o tem e algumas conquistas já foram concedidas a eles porque 

desde o início dessa gestão nós vimos a luta e eles pedindo diálogo com o Executivo e tiveram e 

conquistaram uniformes, estão conquistando as bolsas que eles queriam que a gente viu que estava 

no trabalho que eles não tinham condições. Mas, graças a Deus, se uniram, se fecharam, se 

organizaram, trabalharam de forma passiva, apresentaram as demandas e nós estamos aqui hoje com  

a certeza de que esta Casa vai votar 100% (cem por cento) maciçamente pra que o Projeto [seja] 

passe nesse Segundo Turno que eles sejam beneficiados porque é o direito deles. Parabéns pela luta 

de vocês. Parabéns mesmo, tá. Sucesso. JOSÉ GOMES DOS SANTOS – Senhor Presidente, 

apenas pra declarar meu voto favorável e parabenizar tanto a equipe de agentes de saúde quanto a 

de ambiental pela conquista merecida. Todos aqui já colocaram o seu posicionamento. Parabenizar 

também os funcionários ali do vídeo monitoramento que uma forma pacífica e ordeira tem 

conquistado seu espaço. E parabenizar também o nosso Prefeito, a gente não poderia deixar de 

parabenizar, pelo carinho especial que teve com todas as equipes que aqui tratadas nesses grandes 

Projetos aqui, importantes pro nosso Município. Só isso Presidente. PRESIDENTE – Só pra falar 

mais um pouquinho sobre o Projeto de vocês, também entrou na discussão, não é. Estivemos 

reunidos lá com vocês naquele dia no gabinete. Eu entendo que todos os Vereadores quando se trata 

de remuneração dos funcionários públicos, aqui ninguém é contra nada, todo mundo sempre visa o 

melhor pra vocês, até porque na palavra de Deus no Livro de Primeiro Timóteo, capítulo 18, diz 

“que todo trabalhador é digno de seu salário.” E nessa Casa tudo que for pra valorização dos 

funcionários nós, eu tenho a certeza que todos aqui irão apoiá-los. Continua em discussão. Em 

votação. Os Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 

Aprovado em Segundo Turno o Projeto de Lei nº 030/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal 

com Emenda Modificativa nº 033/2019. Passamos para a Fase dos Requerimentos. ROMILDO 

BROETTO – Presidente, eu apenas gostaria de formular um voto de pesar aos familiares do Senhor 

Davi Cardoso dos Santos pelo falecimento ocorrido no dia 08/07 e que esta Casa possa enviar ao 

endereço dos familiares. PRESIDENTE – Considere-se feito, Vereador. ROMILDO BROETTO 

– Obrigado, Presidente. PRESIDENTE – Não só o seu, mas como o pedido do Vereador Bibi 

Rossato a família receberá os votos de pesares. ROMILDO BROETTO – Obrigado. 

PRESIDENTE – Passamos para a Fase das Comunicações. Com a palavra o Vereador Romildo 

Broetto. ROMILDO BROETTO – Permissão pra falar da bancada? PRESIDENTE – Concedido. 

ROMILDO BROETTO – Obrigado, Presidente. Apenas registrar e agradecer a presença especial 

da nossa amiga Dora e de todos os colaboradores do Projeto Betânia, um projeto que este Vereador 

já visitou por várias vezes, acompanhou junto com o ex-Deputado Federal Marcus Vicente 

batalhando por Emendas para aquele projeto. Então, agradecer a presença de todos vocês que Deus 

possa continuar abençoando a cada um de vocês, os seus familiares, dando força, sabedoria, 

capacidade e paciência, muita paciência para que vocês possam continuar fazendo esse brilhante 

trabalho pelos nossos tão queridos aracruzenses e vizinhos, não é, que não são só aracruzenses que 

se cuidam nesse brilhante projeto. Agradecer a presença de todos os funcionários da Prefeitura, 

funcionários da Câmara, aqueles que nos assistem pela internet. Deixo aqui um abraço especial a 

Rosilda de Barra do Sahy que prestigia a nós, Vereadora Mônica, toda Sessão, ela e o esposo. Meu 

irmão Cal, beijo no coração. Boa noite. Obrigado a todos. PRESIDENTE – Com a palavra o 

Vereador Carlos de Souza. CARLOS DE SOUZA – Boa noite, Presidente. Cumprimentando o 

Presidente, cumprimento os nobres, colegas, amigos Vereadores, público presente. Agradecer a 

presença de todos vocês que estão marcando presença aqui hoje, é muito importante vocês estarem 

nessa Casa de Leis acompanhando. Nós Vereadores ficamos muito satisfeitos com a presença do 
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público nesta Casa de Leis. Agradecer também os agentes do vídeo monitoramento que estão 

marcando presença. Obrigado por vocês estarem marcando presença. Uso a tribuna dessa Casa para 

agradecer aí o Secretário Calixto, o Prefeito por ter atendido uma necessidade da comunidade de 

Santa Cruz que é aquela calçada cidadã ali em Nova Santa Cruz. Era um só daquela comunidade de 

muito e muito tempo que vinha buscando e não tinha conseguido e, graças a Deus, agora foi 

realizada essa construção da calçada cidadã, então a gente quer parabenizar eles que tenham feito 

esse trabalho lá em Santa Cruz. Não só em Santa Cruz, mas eu acredito que em vários lugares do 

Município. Também agradecer o calçadão ali de Santa Cruz que foi feito esse pedido também, não 

só por mim, mas também pelo Vereador Romildo, e foi feito, não é Romildo, graças a Deus a gente 

só tem a agradecer a Deus. Também eu quero aqui agradecer ao Secretário Paulo Neres que começou 

aquela recuperação da estrada do Rio Preto, agora está no Bairro São Francisco, indo agora pra 

Itaparica. A gente só tem a agradecer esse desempenho de todos os Secretários desse Município que 

têm trabalhado em função do desenvolvimento do Município. Por hoje é só, um forte abraço. Deus 

abençoe a todos. PRESIDENTE – Com a palavra o Vereador Bibi Rossato. ELIOMAR 

ANTÔNIO ROSSATO – Mais uma vez, boa noite, Presidente, demais Vereadores e público 

presente. Queria aqui parabenizar a comunidade do Córrego Guaxima, Vereador Alexandre, onde 

neste domingo fez uma grandiosa festa da comunidade da paróquia lá, a todos que estiveram de 

frente com a realização dessa linda festa. Queria aqui parabenizar o evento que tiveram esse final 

de semana no município de Aracruz, o Aracup, futebol infantil, um grande evento. Queria aqui 

saudar e parabenizar ao Emerson, Secretário de Esportes, ao Prefeito que dando esse suporte, a 

Secretaria de Esporte pra realizar esse evento. Queria aqui parabenizar o Emerson não só pelo 

futebol, Alexandre, mas em todas as áreas que a gente já viu passar vários Secretários, mas um 

gostava de vôlei, direcionava mais pro vôlei; outro gostava de futebol, direcionava mais pro futebol 

e o Secretário, com aval do Prefeito Municipal, vem dando suporte em várias áreas do esporte, 

atendendo a várias modalidades. Então, parabéns ao Secretário, ao Prefeito por estar dando esse 

suporte na Secretaria de Esportes. Meus parabéns. E queria aqui, mais uma vez, reforçar o pedido 

do enquadramento salarial, Vereador Alexandre, onde foi repartido em três projetos, onde dois, um 

está na Procuradoria, outro na Controladoria, breve breve vai estar apresentado essa Casa de Leis. 

Queria aqui saudar o Paulo do vídeo monitoramento. Saudando o Paulo, cumprimento todos os 

funcionários do vídeo monitoramento. Desde já agradecer a presença de vocês e quarta-feira 

estaremos aí juntos também para aprovar esse Projeto o mais rápido possível. Meus parabéns. Muito 

obrigado a todos, fiquem com Deus. Por hoje é só. PRESIDENTE – Para o uso da minha fala eu 

vou só trazer uma boa notícia pra vocês que estão nos ouvindo e assistindo essa Sessão é que hoje 

recebemos uma boa notícia: a repactuação das ações da vigilância sanitária volta para o nosso 

Município de Aracruz. Pouco a pouco estamos voltando a ser referência na saúde no estado. Antes 

era tudo feito em Colatina, agora volta pra Aracruz. Uma boa notícia para nós. Convoco os 

Vereadores para quarta-feira, dia 17 de julho às 14:00 horas, para uma Sessão Extraordinária aqui 

nessa Casa. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos dessa Sessão e tenham todos 

um boa noite e fiquem com Deus. 
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