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COMISSÕES PERMANENTES
2020
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMBROS EFETIVOS
José Gomes dos Santos
Eliomar Antonio Rossato
Alexandre Ferreira Manhães

SUPLENTES
Ronivaldo Garcia Cravo
Marcelo Cabral Severino
Carlos de Souza

REPRESENTAÇÃO
PARTIDARIA
PRTB/PRP
PSL/PSL
MDB /PP

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E TOMADAS DE CONTAS.
MEMBROS EFETIVOS
Adeir Antonio Lozer
Carlos Alberto P. Vieira
Fabio Netto

SUPLENTES
Hilário Antônio Loureiro
Celson Silva Dias
Mônica Pontes Cordeiro

REPRESENTAÇÃO
PARTIDÁRIA
PTB/PP
PRP/PRB
PC do B/PDT

COMISSÃO DE DEFESA DO CIDADÃO E HONRARIAS
MEMBROS EFETIVOS
Celson Silva Dias
Romildo Broetto
Marcelo Cabral Severino

SUPLENTES
Alberto Lopes
Mônica Pontes Cordeiro
Dileuza Marins Del Caro

REPRESENTAÇÃO
PARTIDARIA
PRB /PRB
PV/PDT
PSL/PSB

COMISSÃO DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO
MEMBROS EFETIVOS
Ronivaldo Garcia Cravo
Hilário Antônio Loureiro
Alberto Lopes

SUPLENTES
Eliomar Antônio Rossato
Carlos de Souza
José Gomes da Silva

REPRESENTAÇÃO
PARTIDÁRIA
PRP/PSL
PP/PP
PRB/PRTB

RECOMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
REGISTRO EM ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA MESA DIRETORA
REALIZADA NO DIA 02/03/2020
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QUANTITATIVOS DAS TRAMITAÇÕES
LEGISLATIVO MUNICIPAL
PROJETOS DE LEI ORIUNDOS DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL
ANO
APROVADOS
DEVOLVIDOS
EM TRAMITAÇÃO
INEXISTENTE
REJEITADOS
ARQUIVADOS
TOTAL

2020

PROJETOS DE LEI ORIUNDOS DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
ANO
APROVADOS
ARQUIVADO
EM TRAMITAÇÃO
AGUARDANDO SANÇÃO
REJEITADOS
VETADO
TOTAL

2020

LEIS
LEIS
SANCIONADAS
PROMULGADAS
TOTAL

QUANTIDADE

RESOLUÇÕES
LEIS
TOTAL

QUANTIDADE
2
SUBSTITUTIVO

AUTOR
TOTAL

EXECUTIVO
7

LEGISLATIVO
3
5
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PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA
AUTORIA
PODER EXECUTIVO
PODER LEGISLATIVO
TOTAL

1
1
VETOS

APROVADOS
REJEITADOS
TRAMITAÇÃO
TOTAL

1
6
1
8

PROJETOS DE RESOLUÇÃO
APROVADOS
REJEITADOS
EM TRAMITAÇÃO
TOTAL

2
2
RESOLUÇÃO

PROMULGADAS
TOTAL

2
2

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
APROVADOS/PROMULGADOS
REJEITADOS
EM TRAMITAÇÃO
ARQUIVADOS
TOTAL

1
25
26

ATOS
INICIAL

FINAL
2.602

2.711
PORTARIAS

INICIAL

FINAL
3.823

3.948
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REQUERIMENTOS
INICIAL

FINAL
001

157
INDICAÇÕES

INICIAL

FINAL
001

290

PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

2018
Nº do
Projeto
054
062

Nº do Votação em Votação em
Processo 1º Truno
2º Truno

Ementa
Cria o IPTU social e aprova a planta genérica
de valores, no âmbito do município de Aracruz.
Dispõe sobre o gerenciamento dos resíduos dos
serviços de saúde, desde a sua geração até a
disposição final.

873
913

Trâmite/
Lei
Arquivado
29/12/2020
Arquivado
29/12/2020

15/04/2019

2019
016

Dispõe sobre o Programa Auxílio Moradia, no
âmbito do município de Aracruz.

01/06/2020

267

024

035

Dispõe sobre a concessão onerosa de uso de
espaços públicos (box's) no centro de comércio
“Eloísio Geraldo Guzzo”, no mercado municipal
“Santo Cerri” e no terminal rodoviário “João
Ubaldo do nascimento” do município de
Aracruz-es, para exploração comercial.
Dispõe sobre o uso intensivo do viário urbano
municipal para exploração de atividade
econômica privada de transporte individual
remunerado de passageiros através de
plataformas digitais de transporte.

25/05/2020

Veto
Emenda
Supressiva
nº 22
16/06/2020

Lei nº 4.319
10/08/2020

Arquivado
29/12/2020

439

02/03/2020
575

27/02/2020

Vetado
Emendas
14/04/2020

Lei nº 4.309
19/06/2020
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042

043

044

045

047

056

057

058

059

060
061

062

063

Disciplina o transporte e a exploração de
atividade recreativa ou de excursão por meio de
veículos automotores e rebocáveis caracterizados
ou modificados no município de Aracruz.
Dispõe sobre a regulamentação do uso especial
de bem público municipal por particulares, na
forma do artigo 74 da Lei Orgânica de Aracruz.
Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal
de Habitação de Interesse Social – CMHIS e do
Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social – FMHIS, e altera o item 02 do artigo 289
da Lei nº 2.895 de 30/03/2006, que instituiu o
Conselho Municipal de Habitação e Trabalho.
Revisa a Lei Municipal nº 3.143/2008, que
dispõe sobre o desenvolvimento municipal de
Aracruz, institui o Plano Diretor Municipal.
Dispõe sobre a extinção da unidade escolar
Centro de Educação Municipal de Jovens e
Adultos – CEMJA – “Professora Maria José
Ghidetti Rocha”
Dispõe sobre a aplicação de recursos advindos
dos Royalties e participações especiais oriundos
da extração de petróleo e gás, cria o Conselho
Municipal de Petróleo e Gás, cria o Fundo
Municipal de Petróleo e Gás.
Dispõe sobre o serviço de plantão presencial a
ser prestado pelos servidores do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto-SAAE do
município de Aracruz.
Autoriza o chefe do Poder Executivo a outorgar
concessão de uso de Imóvel de propriedade do
Município de Aracruz à Associação de
Pescadores de Barra do Riacho – ASPEBR.
Regulamenta o SUSP - Sistema Único de
Segurança Pública no município de Aracruz e
cria a Política Municipal de Segurança Pública e
Defesa Social (PMSPDS).
Dispõe sobre Regularização Fundiária –
REURB, no município de Aracruz/ES.
Dispõe sobre a denominação de logradouro
público no distrito sede do município de
Aracruz/ES.
Dispõe sobre a denominação de logradouro
público no loteamento residencial Green Park
situado no distrito sede do município de
Aracruz/ES.
Dispõe sobre a denominação de logradouro

Arquivado
29/12/2020

661

662

21/12/2020 23/12/2020

Pedido de
Devolução
Of. Nº 002/2020

663

681

Lei nº 4.359
30/12/2020

06/07/2020 13/07/2020

Lei nº 4.317
05/08/2020

816

Arquivado
29/12/2020

926

Devolvido
08/06/2020
Of. GAB CÂM
nº 129/2020

927

01/06/2020 08/06/2020

Lei nº 4.310
26/06/2020

Arquivado
29/12/2020

943

933

07/12/2020 14/12/2020

Lei nº 4.349
21/12/2020

934

08/09/2020 14/09/2020

Lei nº 4.326
24/09/2020

950

06/04/2020 22/04/2020

Lei nº 4.299
28/04/2020

951

03/02/2020 10/02/2020

Lei nº 4.289
12/02/2020.

952

Arquivado
8
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064

065

066

067

068

070

071

072

073
074

público no bairro barra do riacho situado no
distrito sede do município de Aracruz/ES.
Dispõe sobre a denominação de logradouro
público no distrito sede do município de
Aracruz/ES.
Dispõe sobre a denominação de logradouro
público no distrito sede do município de
Aracruz/ES.
Dispõe sobre a denominação de logradouro
público no distrito sede do município de
Aracruz/ES.
Dispõe sobre a denominação de logradouro
público localizado no Bairro Recanto Feliz no
Distrito de Guaraná.
Autoriza a celebração de convênio entre o
Município de Aracruz/ES e a Agência de
Regulação de Serviços Públicos - ARSP,
autarquia de regime especial vinculada à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento –
SEDES, nos termos do § 2º do art. 26 da Lei
Municipal nº 4.097 de 29/12/2016.
Autoriza o Poder Executivo a conceder Bolsa de
formação aos profissionais da Secretaria
Municipal de Saúde, vinculados ao programa de
qualificação da atenção primária à Saúde.
Autoriza o Executivo municipal a ceder espaço
público para uso do Governo do Estado do
Espírito Santo através da secretaria de estado de
educação – SEDU.
Dispõe e autoriza a contratação pelo Poder
Público Municipal de estagiários em parceria
com Instituições de Ensino e agentes de
integração, adequando-se às normas da Lei
Federal nº 11.788 de 25 de setembro de 2008.
Dispõe sobre a concessão de Abono de Falta aos
Servidores Municipais de Aracruz.
Altera a Lei nº 3.745, de 29 de novembro de
2013, que dispõe sobre consignação em Folha de
Pagamento, nos termos do art. 87, da Lei n.º
2.898/06, no âmbito do Poder Executivo do
município de Aracruz.

29/12/2020

953

03/02/2020 10/02/2020

Lei nº 4.290
12/02/2020.

954

03/02/2020 10/02/2020

Lei nº 4.291
12/02/2020.

955

03/02/2020 10/02/2020

Lei nº 4.292
12/02/2020.

956

03/02/2020 10/02/2020

Lei nº 4.293
12/02/2020.

980

27/02/2020 02/03/2020

Lei 4.295
10/03/2020

989

14/02/2020 17/02/2020

Lei nº 4.294
18/02/2020.

1026

18/05/2020 01/06/2020

Lei nº 4.306
09/06/2020

1049

24/08/2020 31/08/2020

Lei nº 4.324
11/09/2020

07/2020

Devolvido
16/03/2020

08/2020 06/07/2020 13/07/2020

Lei nº 4.316
28/07/2020

2020
001

002

Altera a Lei nº. 3.765, de 19/12/2013, que dispõe
sobre o Fundo Municipal de Habitação de
Interesse Social – FMHIS de Aracruz.
Altera a Lei n.º 4.142, de 10 de novembro de

083
084

11/05/2020 18/05/2020
-

-

Lei nº 4.302
22/05/2020
Devolvido
9

Rua Professor Lobo. 550 – Centro – Aracruz – E/S – CEP 29.190-062 Tel.: (27) 3256-9491 Telefax: (27) 3256-9492
Deptº Legislativo – (27) 3256-9461 - CNPJ: 39.616.891/0001-40 – Site: www.aracruz.es.leg.br, e-mail legislativo@aracruz.es.leg.br

Câmara Municipal de Aracruz
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
2017, que dispõe sobre a autorização ao Poder
Executivo municipal para apoiar tecnicamente e
financeiramente o Corpo de Bombeiros do
Estado do Espírito Santo.

03/08/2020
Of. GAB CÂM
nº 199/2020

003
004

005

006

007

008
009

010
011
012

INEXISTENTE
Autoriza a contratação temporária de
profissionais no âmbito da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social e Trabalho, na forma
que especifica.
Autoriza a celebração de Termo de Cooperação
entre o município de Aracruz/ES e o Instituto
Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em
Saúde - ICEPI, unidade administrativa integrante
da estrutura da Secretaria de Estado da Saúde –
SESA, nos termos do inciso XVII do art. 22 da
Lei Orgânica do município de Aracruz/ES.
Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal
de Habitação de Interesse Social de Aracruz –
CMHIS, altera o item 02 do artigo 289 da Lei nº
2.895 de 30/03/2006.
Autoriza o Poder Executivo a conceder Bolsa de
formação aos profissionais de Saúde, vinculados
ao programa de qualificação da atenção primária
à saúde.
Dispõe sobre receita visando equalizar déficit
atuarial do Regime Próprio de Previdência.
Altera a Lei Municipal n.º 2.924, de 06 de junho
e 2006, que dispõe sobre o Plano de custeio do
Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de Aracruz - IPASMA.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial.
Dispõe sobre alteração da Lei nº2.898/06.
Altera a Lei n.º 3.652, de 05 de abril de 2013,
Lei n.º 3.792, de 14/04/2014 e Lei n.º 4.155, de
22/12/2017.

094

27/04/2020 04/05/2020

Lei nº 4.300
11/05/2020

099

18/05/2020 25/05/2020

Lei nº 4.304
28/05/2020

139

25/05/2020 01/06/2020

Lei nº 4.307
15/06/2020

Arquivado
29/12/2020

140

141

17/08/2020 24/08/2020

Lei nº 4.321
27/08/2020

142

26/03/2020 27/03/2020

Lei nº 4.297
30/03/2020.

150

01/06/2020 08/06/2020

220

24/08/2020 31/08/2020

188

06/07/2020 03/08/2020

Lei nº 4.308
18/06/2020
Lei nº 4.323
11/09/2020
Lei nº 4.318
10/08/2020

013

INEXISTENTE

014

INEXISTENTE

015

016

Autoriza o SAAE a celebrar convênio de acordo
e evento com instituições de ensino pública e
privada.
Dispõe sobre o plano municipal de
enfrentamento as violências contra crianças e
adolescentes (2020-2030), institui a comissão
municipal de enfrentamento as violências contra

Arquivado
29/12/2020

221

189

08/09/2020

14/09/2020

Lei nº 4.325
21/09/2020.
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crianças e adolescentes
017
018

019
020
021
022

023
024

025

026
027

028

029

Modifica regras do Regime Próprio de
Previdência Social do Município de Aracruz
Autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto
- SAAE a conceder isenção da tarifa de água e
esgoto à famílias com baixo consumo nos meses
que menciona em decorrência dos efeitos
econômicos do covid-19.
Altera a parágrafo único do art. 1º da Lei
2.528/2002.
Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei
Orçamentária para o exercício de 2021.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial.
Dispõe sobre a concessão de isenção temporária
e emergencial da contribuição para o custeio do
serviço de Iluminação Pública - CIP aos
contribuintes enquadrados na (i) classe
residencial - baixa renda - grupo "b" (baixa
tensão) e na (II) classe residencial - grupo "b"
(baixa tensão), como medida de enfrentamento
do estado de calamidade pública decorrente da
pandemia de Covid-19.
Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei
orçamentária para o exercício de 2021 – LDO.
Revoga as Leis Municipais n.º 3.551 de
09/03/2012 e n.º 3.641 de 26/12/2012, promove
a afetação de imóvel público.
Altera a Lei n.º 3.356, de 20/10/2010, que dispõe
sobre o Plano de Carreira e Remuneração dos
profissionais do magistério da educação básica
pública municipal de Aracruz/ES.
Dispõe sobre a concessão de abono de falta aos
servidores municipais de Aracruz.
Revoga o inciso I do artigo 20, da Lei nº 4.007
de 02/12/2015, que dispõe sobre a Política
Municipal dos Direitos da criança e do
adolescente e dá outras providências.
Revoga o inciso I do artigo 3º, da Lei nº 4.069 de
22/06/2016, que dispõe sobre a criação do Fundo
Municipal para Defesa dos Direitos da pessoa
idosa e dá outras providências.
Revoga o inciso I do artigo 70, da Lei nº 4.153
de 21/12/2017, que dispõe sobre o Sistema
Municipal de Cultura de Aracruz - SMCA, de
seus princípios, objetivos, estrutura, organização,
gestão, interrelações entre os seus componentes,

Arquivado
29/12/2020

222

197

15/04/2020 16/04/2020

223

06/07/2020 03/08/2020

282

Lei nº 4.301
14/05/2020.
Lei nº 4.320
10/08/2020
Devolvido
02/06/2020
Lei nº 4.311
02/07/2020

288

22/06/2020 29/06/2020

309

06/07/2020 13/07/2020

Lei nº 4.313
17/07/2020

340

13/07/2020 15/07/2020

Lei nº 4.314
21/07/2020.

345

28/09/2020 05/10/2020

Lei nº 4.335
23/10/2020

369

13/10/2020 19/10/2020

Lei nº 4.334
23/10/2020

370

05/10/2020 13/10/2020

Lei nº 4.331
16/10/2020

419

Arquivado
29/12/2020

418

Arquivado
29/12/2020

425

Arquivado
29/12/2020
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recursos humanos, financiamento.
030

031

032

033

034

035
036
037

038
039

040
041
042

043
044

Dispõe sobre o Plano de custeio do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do
Município de Aracruz - IPASMA.
Dispõe sobre o estatuto dos profissionais do
Magistério da educação básica pública municipal
de Aracruz/ES.
Institui o teletrabalho no âmbito do Poder
Executivo Municipal e altera a Lei nº 2.898, de
31 de março de 2006.
Dispõe sobre o recebimento de doações de bens
móveis, imóveis e de serviços de pessoas físicas
ou jurídicas de direito privado pelos órgãos e
pelas entidades da administração pública
municipal direta, autárquica e fundacional.
Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo
Municipal para apoiar tecnicamente e
financeiramente o corpo
de Bombeiros Militar do Estado do Espirito
Santo.
Dispõe sobre o resgate da enfiteuse no
Município de Aracruz.
Autoriza a contratação temporária de guardavidas na forma que especifica.
Altera a Lei n.º 3.745, de 29 de novembro de
2013, que dispõe sobre consignação em folha de
pagamento, nos termos do art. 87, da Lei n.º
2.898/06, no âmbito do Poder Executivo do
Município de Aracruz.
Estima a receita e fixa a despesa do município de
Aracruz para o exercício financeiro de 2021.
Dispõe sobre a aplicação no âmbito do
município de Aracruz/ES das ações emergenciais
destinadas ao setor cultural instituídas pela Lei
Federal n.º 14.017, de 29 de junho de 2020. –
REGIME DE URGÊNCIA.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial.
Autoriza o SAAE a celebrar convênio com a
CESAN.
Dá nova redação, com vistas a correção de erro
material, ao artigo da Lei nº 4.334, de
23/10/2020.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial e dá outras providências.
Altera a redação da alínea “e” do inciso I do art.
4º da lei municipal n.º 3.974, de 25/09/2015.

Arquivado
29/12/2020

436

437

07/12/2020 21/12/2020

Lei nº 4.352
29/12/2020

438

30/11/2020 07/12/2020

VETO
Em Tramitação

Arquivado
29/12/2020

463

472

26/10/2020 03/11/2020

483

Lei nº 4.337
11/11/2020
Devolução
19/10/2020
Lei nº 4.336
23/10/2020

484

13/10/2020 19/10/2020

517

07/12/2020 21/12/2020

Lei nº 4.353
29/12/2020

553

30/11/2020 07/12/2020

Lei nº 4.347
16/12/2020

554

23/11/2020 25/11/2020

Lei nº 4.340
26/11/2020

564

03/11/2020 09/11/2020

591

21/12/2020 29/12/2020

598

07/12/2020 21/12/2020

610

21/12/2020 23/12/2020

611

07/12/2020 21/12/2020

Lei nº 4.338
11/11/2020
Lei nº 4.358
30/12/2020
Lei nº 4.354
29/12/2020
Lei nº 4.344
11/12/2020
Lei nº 4.355
29/12/2020
12
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045

046
047

048
049

050

Autoriza o Poder Executivo a suplementar o
orçamento – 2020 em mais 10% (dez por cento)
do total de despesa fixada para o exercício.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial.
Dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora
no município de Aracruz/ES, estabelecendo
parâmetros para utilização sonora, revoga a lei
municipal n.º 3.543, de 26 de dezembro de 2011,
e dá outras providências.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial.
Atualiza os valores do Quadro de Evolução do
Patrimônio Líquido do Anexo de Metas Fiscais
da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2021
(Lei Municipal nº 4.314 de 21/07/2020).
Autoriza o Poder Executivo a realizar dação em
pagamento em bens imóveis como forma de
amortização do déficit previdenciário do
Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de Aracruz, nos termos
do art. 57-a da lei nº 3.297/2010 e dá outras
providências.

612

14/12/2020 21/12/2020

Rejeitado
21/12/2020

618

07/12/2020 14/12/2020

Lei nº 4.348
17/12/2020
Arquivado
29/12/2020

619

637

14/12/2020 21/12/2020

Lei nº 4.356
29/12/2020

645

21/12/2020 23/12/2020

Lei nº 4.357
29/12/2020

Arquivado
29/12/2020

646

PROJETOS DE LEI DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÊNICA
Proposta
de
Emenda

Processo

Ementa

Autor

Votação
em 1º
Turno

Votação
em 2º
Turno

Emenda à
Lei
Orgânica

2019
001

345

002

949

Altera a redação do art. 117 da
Lei Orgânica de Aracruz-ES.
Dá nova redação ao inciso XXIII
do artigo 55 da Lei Orgânica do
Município de Aracruz.

Poder
Executivo
Poder
Executivo

11/12/2019

Em
tramitação
Arquivado
03/12/2020

13
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001

302

002

476

Altera a redação do § 1º do
artigo 32 da Lei Orgânica
Municipal.
Altera o "caput" do artigo 13 da
Lei Orgânica do município de
Aracruz/ES, para reduzir o
número de vereadores desta casa
de leis de 17 para 13.

Poder
Legislativo

Em
tramitação

Poder
Legislativo

Arquivado
02/12/2020

2020
001

399

Dispõe sobre a supressão do
artigo 62 da Lei Orgânica do
Município de Aracruz.

Poder
Executivo

Arquivado
29/12/2020

PROJETOS DE RESOLUÇÃO

2020
Projeto Processo
001

252/19

002

251/19

Ementa

Autor

1°
2º
Turno
Turno
07/12/2020 14/12/2020

Aprova o parecer final da
Comissão
Comissão
Parlamentar
de Parlamentar de
Inquérito criada nos termos do
Inquérito
Requerimento nº 037/2019, para
apurar fatos relacionados ao
serviço de transporte público
municipal.
Aprova o parecer final da
Comissão
07/12/2020 14/12/2020
Comissão
Parlamentar
de Parlamentar de
Inquérito criada nos termos do
Inquérito
Requerimento n° 035, de 03 de
março de 2019, para apurar
indícios de irregularidade na
gestão
da
saúde
pública
municipal.

Resolução
689

690

RESOLUÇÃO PUBLICADA

2020
Processo

Ementa

Autor

Publicada

Resolução
14
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252/2019

251/2019

Concede licença a vereador para assumir o cargo de
secretário municipal de Aracruz.
Cessa os efeitos da Resolução nº 687, de
31/03/2020.
Aprova o parecer final da Comissão Parlamentar de
inquérito criada nos termos do Requerimento nº
037/2019, para apurar fatos relacionados ao serviço
de transporte público municipal.
Aprova o parecer final da Comissão Parlamentar de
Inquérito criada nos termos do Requerimento n°
035, de 03 de março de 2019, para apurar indícios
de irregularidade na gestão da saúde pública
municipal.

Mesa Diretora

31/03/2020

687

Mesa Diretora

16/07/2020

688

Mesa Diretora

15/12/2020

689

Mesa Diretora

15/12/2020

690

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
Projeto Processo

EMENTA

AUTOR

TURNO
ÚNICO

TRÂMITE/
DECRETO

2018
011

307

012

308

015

347

016

348

017

415

018

789

019

804

020

822

021

932

022

933

Concede Título de Cidadão Aracruzense Alcântaro Filho
ao senhor Sebastião Antônio Neto
Concede Título de Cidadão Aracruzense Alcântaro Filho
ao Senhor Dant Nicchio Sathler
Concede Prêmio Destaque Mulheres Romildo Broetto
Aracruzenses a senhora Amanda Rosário
Correia Paganoto
Concede o “Prêmio Destaque Homens Romildo Broetto
Aracruzenses” ao senhor Ricardo
Bolonese Rosário.
Concede Título de Cidadão Aracruzense José Gomes dos
ao senhor Edmilson Rosa Lima.
Santos
Concede o “Prêmio Destaque Homens Carlos de Souza
Aracruzenses” ao senhor Diego Santana
Pinto.
Concede título de cidadão Aracruzense Carlos de Souza
ao senhor Antônio Viana.
Concede título de cidadão Aracruzense
Mônica
ao senhor José Rodolfo Assad
Cordeiro
Cavalcante.
Concede título de cidadão Aracruzense
Alexandre
ao senhor Erlandino Simas
Manhães
Concede título de cidadão Aracruzense
Alexandre
ao senhor Valdilio da Cunha Flores
Manhães

Arquivado
29/12/2020
Arquivado
29/12/2020
Arquivado
29/12/2020
Arquivado
29/12/2020
Arquivado
29/12/2020
Arquivado
29/12/2020
Arquivado
29/12/2020
Arquivado
29/12/2020
Arquivado
29/12/2020
Arquivado
29/12/2020

2019
15
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001

095

002

311

003

388

004

387

005

459

006

526

007

541

008

655

009

674

010

857

011

870

012

893

013

894

Concede Título de Cidadão Aracruzense Romildo Broetto
ao Senhor Dantas Campostrini Vieira
Concede Título de Cidadão Aracruzense
José Gomes
ao Senhor Carlos Henrique Rossmann
Concede Título de Cidadão Aracruzense
Alexandre
ao Senhor, Rodnei Marcos Vitor.
Manhães
Concede o “Prêmio de Honra ao mérito
Alexandre
Desportivo” ao Senhor, Marcelo Ferreira
Manhães
Loureiro.
Concede “prêmio destaque mulheres José Gomes dos
aracruzenses” a senhora Eliana Bianchi
Santos
Gomes.
Concede título de cidadão aracruzense Romildo Broetto
ao senhor Dantas Campostrini Vieira.
Concede o Título de Cidadão Dileuza Marins
Aracruzense ao Senhor Dr. João
Del Caro
Francisco Filho
Concede o Título de Cidadão Alcântaro Filho
Aracruzense
ao senhor Pedro Paulo Gracina
Concede o Título de Mulher Destaque à Dileuza Marins
Senhora Dra. Amanda da Silva Barbosa.
Del Caro
Concede título de cidadão aracruzense a Carlos Alberto
senhora Alda Regina Monteiro Gomes
Pereira Vieira
Toledo.
Concede Título de Cidadão Aracruzense Carlos Alberto
ao senhor Alvaro Candido da Silva.
Pereira Vieira
Concede Título de Cidadão Aracruzense Alcântaro Filho
ao senhor Udson da Silva Machado.
Concede “Prêmio destaque homens
Mônica de
aracruzenses” ao Sr. Julio Cesar Soares
Souza Pontes
pelos relevantes serviços prestados a este
Cordeiro
município, conforme o disposto na Lei
nº 3.941/2015.

Arquivado
29/12/2020
Arquivado
29/12/2020
Arquivado
29/12/2020
Arquivado
29/12/2020
Arquivado
29/12/2020
Arquivado
29/12/2020
Arquivado
29/12/2020
Arquivado
29/12/2020
Arquivado
29/12/2020
Arquivado
29/12/2020
Arquivado
29/12/2020
Arquivado
29/12/2020
Arquivado
29/12/2020

2020
001

124

002

470

Aprova as contas da Prefeitura
Comissão de
Municipal de Aracruz, referente ao
Finanças
exercício de 2017, de Responsabilidade
do senhor Jones Cavaglieri.
Concede Título de Cidadão Aracruzense Romildo Broetto
ao Senhor Rafael Henrique Guimarães
Teixeira de Freitas.

10/08/2020

Decreto
Legislativo
956
Arquivado
29/12/2020

ATOS DA MESA DIRETORA
Ato
2.602
2.603

Data
Discriminação
02/01/2020 Exonera servidores de cargo de provimento em comissão.
03/01/2020 Nomeia servidor para cargo de provimento em comissão.
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2.604

06/01/2020

2.605
2.606
2.607
2.608
2.609
2.610
2.611
2.612
2.613
2.614
2.615

07/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
31/01/2020
06/02/2020
10/02/2020
11/02/2020
13/02/2020
13/03/2020
16/03/2020

2.616
2.617
2.618
2.619
2.620

18/03/2020
18/03/2020
31/03/2020
01/04/2020

2.621
2.622
2.623
2.624
2.625

07/04/2020
8/04/2020
14/04/2020
15/04/2020

2.626
2.627
2.628
2.629

30/04/2020
04/05/2020
14/05/2020

2.630
2.631

20/05/2020

2.632
2.633
2.634
2.635
2.636
2.637
2.638
2.639
2.640
2.641
2.642
2.643
2.644
2.645
2.646
2.647

08/06/2020
08/06/2020
08/06/2020
08/06/2020
15/06/2020
22/06/2020
23/06/2020
23/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
01/07/2020
16/07/2020
17/07/2020
17/07/2020

18/03/2020

07/04/2020

22/04/2020

19/05/2020

29/05/2020

Autoriza o instituto de previdência e assistência dos servidores do município de Aracruz –
IPASMA a utilizar o estacionamento da câmara municipal de Aracruz/ES.
Nomeia servidor para cargo de provimento efetivo.
Dispõe sobre lotação de servidor no gabinete da presidência da câmara municipal de Aracruz.
Exonera a servidora de cargo de provimento em comissão.
Exonera o servidor de cargo de provimento em comissão.
Nomeia servidor para cargo de provimento em comissão.
Exonera o servidor de cargo de provimento em comissão.
Nomeia servidor para cargo de provimento em comissão.
Nomeia servidora para cargo de provimento em comissão.
Exonera servidor de cargo de provimento em comissão.
Exonera a servidora de cargo de provimento em comissão.
Dispõe sobre atualização das medidas de prevenção à infecção e à propagação do covid-19 no
âmbito da câmara municipal de Aracruz e dá outras providências.
Nomeia servidora para cargo de provimento em comissão.
Nomeia servidora para cargo de provimento em comissão.
Prorroga prazo previsto nos artigos 1º e 9º do ato nº 2.615, de 18/03/2020.
Exonera servidores de cargo de provimento em comissão.
Dispõe sobre atualização das medidas de prevenção à infecção e à propagação do covid-19 no
âmbito da câmara municipal de Aracruz e dá outras providências.
Nomeia servidor para cargo de provimento em comissão.
Exonera a servidora de cargo de provimento em comissão.
Nomeia servidora para cargo de provimento em comissão.
Nomeia servidora para cargo de provimento em comissão.
Dispõe sobre atualizações das medidas de prevenção à infecção e à propagação do covid-19 no
âmbito da câmara municipal de Aracruz e da outras providências.
Nomeia servidora para cargo de provimento em comissão.
Prorroga prazo previsto no artigo 9º do ato nº 2.625, de 22/04/2020.
Prorroga prazo previsto no artigo 9º do ato nº 2.625, de 22/04/2020.
Dispõe sobre atualizações das medidas de prevenção à infecção e à propagação do covid-19 no
âmbito da câmara municipal de Aracruz e da outras providências.
Nomeia servidor para cargo de provimento em comissão.
Dispõe sobre atualizações das medidas de prevenção à infecção e à propagação do covid-19 no
âmbito da câmara municipal de Aracruz e da outras providências.
Exonera servidor de cargo de provimento em comissão.
Concede progressão salarial a servidora no exercício do cargo de provimento efetivo.
Concede progressão salarial a servidora no exercício do cargo de provimento efetivo.
Concede progressão salarial a servidor no exercício do cargo de provimento efetivo.
Prorroga prazo previsto no artigo 9º do ato nº 2.631, de 29/05/2020.
Exonera servidor de cargo de provimento em comissão.
Nomeia servidores para cargo de provimento em comissão.
Exonera servidora de cargo de provimento em comissão.
Nomeia servidora para cargo de provimento em comissão.
Nomeia servidora para cargo de provimento em comissão.
Exonera servidora de cargo de provimento em comissão.
Prorroga prazo previsto no artigo 9º do ato nº 2.631, de 29/05/2020.
Nomeia servidora para cargo de provimento em comissão.
Prorroga prazo previsto no artigo 9º do ato nº 2.631, de 29/05/2020.
Exonera servidora de cargo de provimento em comissão.
Dispõe sobre lotação de servidores para cargo de provimento em comissão.

17
Rua Professor Lobo. 550 – Centro – Aracruz – E/S – CEP 29.190-062 Tel.: (27) 3256-9491 Telefax: (27) 3256-9492
Deptº Legislativo – (27) 3256-9461 - CNPJ: 39.616.891/0001-40 – Site: www.aracruz.es.leg.br, e-mail legislativo@aracruz.es.leg.br

Câmara Municipal de Aracruz
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
2.648
2.649
2.650
2.651
2.652
2.653
2.654
2.655
2.656
2.657
2.658
2.659
2.660
2.661
2.662
2.663
2.664
2.665
2.666
2.667
2.668
2.669
2.670
2.671
2.672
2.673
2.674
2.675
2.676
2.677
2.678
2.679
2.680
2.681
2.682
2.683
2.684
2.685
2.686

17/07/2020
21/07/2020
30/07/2020
05/08/2020
06/08/2020
12/08/2020
19/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
14/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
25/09/2020
29/09/2020
29/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
01/10/2020
02/10/2020
05/10/2020
05/10/2020
06/10/2020
06/10/2020
06/10/2020
07/10/2020
08/10/2020
13/10/2020
13/10/2020
14/10/2020

Exonera servidor de cargo de provimento em comissão.
Nomeia servidora para cargo de provimento em comissão.
Prorroga prazo previsto no artigo 9º do ato nº 2.631, de 29/05/2020.
Nomeia servidor para cargo de provimento em comissão.
Exonera servidora de cargo de provimento em comissão.
Prorroga prazo previsto no artigo 9º do ato nº 2.631, de 29/05/2020.
Exonera servidor de cargo de provimento em comissão.
Prorroga prazo previsto no artigo 9º do ato nº 2.631, de 29/05/2020.
Nomeia servidor para cargo de provimento em comissão.
Prorroga prazo previsto no art. 9º do ato 2.631, de 29/05/2020 e dá outras providências.
homologa efetivação de servidora aprovada em concurso público, o qual cumpriu
probatório na forma da lei.
Homologa efetivação de servidora aprovada em concurso público, o qual cumpriu
probatório na forma da lei.
Homologa efetivação de servidor aprovado em concurso público, o qual cumpriu
probatório na forma da lei.
Homologa efetivação de servidor aprovado em concurso público, o qual cumpriu
probatório na forma da lei.
Homologa efetivação de servidora aprovada em concurso público, a qual cumpriu
probatório na forma da lei.
Homologa efetivação de servidor aprovado em concurso público, o qual cumpriu
probatório na forma da lei.
Homologa efetivação de servidora aprovada em concurso público, a qual cumpriu
probatório na forma da lei.
Homologa efetivação de servidor aprovado em concurso público, o qual cumpriu
probatório na forma da lei.
Homologa efetivação de servidor aprovado em concurso público, o qual cumpriu
probatório na forma da lei.
Homologa efetivação de servidor aprovado em concurso público, o qual cumpriu
probatório na forma da lei.
Homologa efetivação de servidor aprovado em concurso público, o qual cumpriu
probatório na forma da lei.
Homologa efetivação de servidor aprovado em concurso público, o qual cumpriu
probatório na forma da lei.
Exonera servidor de cargo de provimento em comissão.
Exonera servidora de cargo de provimento em comissão.
Dispõe sobre a veiculação de propaganda eleitoral na sede do poder legislativo.
Exonera servidor de cargo de provimento em comissão.
Exonera servidora de cargo de provimento em comissão.
Nomeia servidora para cargo de provimento em comissão.
Nomeia servidora para cargo de provimento em comissão.
Exonera servidores de cargo de provimento em comissão.
Exonera servidoras de cargo de provimento em comissão.
Nomeia servidores para cargo de provimento em comissão.
Nomeia servidores para cargo de provimento em comissão.
Nomeia servidor para cargo de provimento em comissão.
Exonera servidor de cargo de provimento em comissão.
Nomeia servidora para cargo de provimento em comissão.
Nomeia servidor para cargo de provimento em comissão.
Exonera servidor de cargo de provimento em comissão.
Nomeia servidores para cargo de provimento em comissão.

estágio
estágio
estágio
estágio
estágio
estágio
estágio
estágio
estágio
estágio
estágio
estágio
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2.687
2.688

15/10/2020 Designa pregoeiro e equipe de apoio.
Concede licença sem remuneração a servidora de provimento efetivo para tratar de interesse
29/10/2020
particular.
03/11/2020 Exonera servidores de cargo de provimento em comissão.
05/11/2020 Designa pregoeiro e equipe de apoio.
05/11/2020 Nomeia servidor para cargo de provimento em comissão.
18/11/2020 Exonera servidor de cargo de provimento em comissão.
20/11/2020 Nomeia servidor para cargo de provimento em comissão.
23/11/2020 Exonera servidor de cargo de provimento em comissão.
23/11/2020 Nomeia servidora para cargo de provimento em comissão.
24/11/2020 Nomeia servidor para cargo de provimento em comissão.
14/12/2020 Concede progressão salarial a servidor no exercício do cargo de provimento efetivo.
14/12/2020 Concede progressão salarial a servidor no exercício do cargo de provimento efetivo.
14/12/2020 Concede progressão salarial a servidor no exercício do cargo de provimento efetivo.
14/12/2020 Concede progressão salarial a servidor no exercício do cargo de provimento efetivo.
14/12/2020 Concede progressão salarial a servidor no exercício do cargo de provimento efetivo.
14/12/2020 Concede progressão salarial a servidor no exercício do cargo de provimento efetivo.
14/12/2020 Concede progressão salarial a servidor no exercício do cargo de provimento efetivo.
14/12/2020 Concede progressão salarial a servidor no exercício do cargo de provimento efetivo.
14/12/2020 Concede progressão salarial a servidor no exercício do cargo de provimento efetivo.
14/12/2020 Concede progressão salarial a servidor no exercício do cargo de provimento efetivo.
14/12/2020 Concede progressão salarial a servidor no exercício do cargo de provimento efetivo.
14/12/2020 Concede progressão salarial a servidor no exercício do cargo de provimento efetivo.
14/12/2020 Concede progressão salarial a servidor no exercício do cargo de provimento efetivo.
21/12/2020 Exonera servidores de cargo de provimento em comissão.
21/12/2020 Exonera servidor de cargo de provimento em comissão.

2.689
2.690
2.691
2.692
2.693
2.694
2.695
2.696
2.697
2.698
2.699
2.700
2.701
2.702
2.703
2.704
2.705
2.706
2.707
2.708
2.709
2.710
2.711

PORTARIAS
Número

Data

Discriminação

3.823
3.824
3.825

02/01/2020
02/01/2020
03/01/2020

3.826

06/01/2020

3.827
3.828

13/01/2020
13/01/2020

3.829
3.830
3.831

13/01/2020
13/01/2020
15/01/2020

3.832

15/01/2020

3.833

16/01/2020

Suspende gozo de férias de servidora.
Concede gozo de férias a servidora de provimento efetivo.
Designa servidor para responder pelo Departamento Legislativo, da Câmara
Municipal de Aracruz, em caráter de substituição.
Dispõe sobre licença para tratamento de saúde de servidora ocupante de cargo
efetivo.
Suspende gozo de férias de servidora.
Designa servidor para responder pela Seção I – Tesouraria, da Câmara Municipal de
Aracruz, em caráter de substituição.
Concede afastamento do trabalho, por motivo de falecimento de pessoa da família.
Designa servidor para ir a Vitória - ES.
Dispõe sobre licença para tratamento de saúde de servidor ocupante de cargo em
comissão.
Dispõe sobre licença para tratamento de saúde de servidor ocupante de cargo em
comissão.
Designa servidor para ir a Vitória - ES.
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3.834
3.835
3.836

22/01/2020
22/01/2020
27/01/2020

3.837
3.838
3.839

29/01/2020
29/01/2020
31/01/2020

3.840
3.841

03/02/2020
04/02/2020

3.842

04/02/2020

3.843
3.844

06/02/2020
11/02/2020

3.845

12/02/2020

3.846
3.847

13/02/2020
17/02/2020

3.848
3.849
3.850
3.851
3.852
3.853
3.854
3.855
3.856
3.857
3.858
3.859
3.860
3.861

17/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
20/02/2020
20/02/2020
20/02/2020
20/02/2020
20/02/2020
21/02/2020
27/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
04/03/2020
04/03/2020

3.862
3.863
3.864

05/04/2020
12/03/2020
12/03/2020

3.865

12/03/2020

3.866

16/03/2020

3.867
3.868

18/03/2020
6/04/2020

Concede gozo de férias a servidores de provimento em comissão.
Concede férias aos servidores de provimento efetivo e em comissão.
Fixa o calendário de pagamento dos vereadores, servidores e estagiários para o
exercício 2020 no âmbito da Câmara Municipal de Aracruz.
Concede recesso a estagiária.
Designa servidor para ir a Linhares-es.
Designa servidores para participar do curso “prestação de contas anual do exercício
2019”.
Dispõe sobre licença de servidor por motivo de doença em pessoa da família.
Dispõe sobre licença para tratamento de saúde de servidora ocupante de cargo
efetivo.
Dispõe sobre licença para tratamento de saúde de servidor ocupante de cargo em
comissão.
Suspende gozo de férias da servidora.
Dispõe sobre licença para tratamento de saúde de servidora ocupante de cargo
efetivo.
Prorroga prazo para posse de candidato aprovado em concurso público e nomeado
por meio do ato nº 2.605/2020.
Designa servidor para ir a Linhares-es.
Dispõe sobre o expediente dos dias 24 e 26/02/2019 e estabelece o horário de
expediente na Câmara Municipal de Aracruz-es, nos dias 21 e 27/02/2020.
Suspende gozo de férias de servidor.
Concede férias aos servidores de provimento efetivo e em comissão.
Concede gozo de férias a servidor de provimento em comissão.
Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de contrato.
Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de contrato.
Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de contrato.
Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de contrato.
Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de contrato.
Concede gozo de férias a servidora de provimento efetivo.
Concede gozo de férias a servidora de provimento efetivo.
Concede gozo de férias a servidora de provimento em comissão.
Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de contrato.
Concede licença a servidora de cargo de provimento em comissão.
Designa servidor para assessorar a comissão especial constituída pela Resolução nº
683/2019, da Câmara Municipal de Aracruz, em caráter de substituição.
Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de contrato.
Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de contrato.
Dispõe sobre licença para tratamento de saúde de servidora ocupante de cargo
efetivo.
Dispõe sobre licença para tratamento de saúde de servidora ocupante de cargo
efetivo.
O excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Aracruz, estado do
espírito santo, no uso de suas atribuições legais.
Concede férias aos servidores de provimento em comissão.
Dispõe sobre o expediente dos dias 09 e 20/04/2020.
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3.869
3.869
3.870
3.871

7/04/2020
7/04/2020
28/04/2020
28/04/2020

3.872
3.873
3.874
3.875
3.876
3.877

6/05/2020
15/05/2020
19/05/2020
19/05/2020
21/05/2020
27/05/2020

3.878
3.879
3.880

28/05/2020
2/06/2020
3/06/2020

3.881

3/06/2020

3.882
3.883

3/06/2020
4/06/2020

3.884
3.885
3.886
3.887
3.888
3.889

8/06/2020
17/06/2020
18/06/2020
18/06/2020
23/06/2020
25/06/2020

3.890

25/06/2020

3.891
3.892
3.893
3.894
3.895
3.896
3.897
3.898
3.899
3.900

25/06/2020
2/07/2020
9/07/2020
9/07/2020
14/07/2020
15/07/2020
20/07/2020
21/07/2020
27/07/2020
28/07/2020

3.901

28/07/2020

3.902
3.903
3.904

3/08/2020
5/08/2020
18/08/2020

Concede afastamento do trabalho, por motivo de falecimento de pessoa da família.
Concede afastamento do trabalho, por motivo de falecimento de pessoa da família.
Concede férias aos servidores de provimento efetivo.
Atualiza o valor do auxílio para pagamento de plano de saúde dos servidores do
poder Legislativo.
Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de contrato.
Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de contrato.
Concede férias aos servidores de provimento efetivo e em comissão.
Concede gozo de férias ao servidor de provimento efetivo.
Concede licença paternidade a servidor de cargo de provimento em comissão.
Designa servidor para responder pela seção de apoio ao plenário da Câmara
Municipal de Aracruz, em caráter de substituição.
Designa servidora para acompanhar e fiscalizar a execução de contrato.
Concede recesso a estagiária.
Autoriza cancelamento despesa inscrita em restos a pagar não processado,
empenhada no Exercício de 2019.
Autoriza cancelamento despesa inscrita em restos a pagar não processado,
empenhada no Exercício de 2019.
Concede gozo de férias ao servidor de provimento em comissão.
Designa servidor para responder pelo setor de almoxarifado da Câmara Municipal
de Aracruz, em caráter de substituição.
Dispõe sobre o expediente do dia 12/06/2020.
Dispõe sobre licença de gestação de servidora ocupante de cargo efetivo.
Concede férias aos servidores de provimento efetivo.
Concede gozo de férias a servidora de provimento efetivo.
Concede férias à servidora de provimento em comissão.
Dispõe sobre licença para tratamento de saúde de servidor ocupante de cargo
efetivo.
Designa servidor para responder pelo Departamento Financeiro e Contábil da
Câmara Municipal de Aracruz, em caráter de substituição.
Concede afastamento do trabalho, por motivo de falecimento de pessoa da família.
Dispõe sobre o expediente do dia 03/07/2020.
Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de contrato.
Cessa os efeitos das Portarias nºs 3.889/2020 e 3.890/2020, em 07/07/2020.
Concede férias à servidora de provimento em comissão.
Concede férias às servidoras de provimento em comissão.
Concede recesso a estagiária.
Concede licença paternidade a servidor de cargo de provimento em comissão.
Dispõe sobre o expediente do dia 31/07/2020.
Designa servidor para assumir a responsabilidade pela guarda e zelo de bens
patrimoniais.
Designa servidora para assumir a responsabilidade pela guarda e zelo de bens
patrimoniais.
Concede afastamento do trabalho, por motivo de falecimento de pessoa da família.
Concede gozo de férias a servidor de provimento efetivo.
Concede férias ao servidor de provimento efetivo.
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3.905
3.906
3.907

18/08/2020
20/08/2020
31/08/2020

3.908
3.909
3.910
3.911
3.912
3.913

9/09/2020
15/09/2020
16/09/2020
16/09/2020
21/09/2020
21/09/2020

3.914
3.915
3.916
3.917
3.918
3.919
3.920
3.921

22/09/2020
28/09/2020
28/09/2020
30/09/2020
1/10/2020
6/10/2020
13/10/2020
13/10/2020

3.922
3.923

13/10/2020
15/10/2020

3.924

16/10/2020

3.925
3.926
3.927
3.928
3.929
3.930

20/10/2020
20/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
27/10/2020
03/11/2020

3.931
3.932
3.933
3.934
3.935
3.936
3.937
3.938
3.939

09/11/2020
10/11/2020
18/11/2020
23/11/2020
25/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
02/12/2020
04/12/2020

3.940
3.941
3.942

07/12/2020
09/12/2020
09/12/2020

Concede gozo de férias a servidor de provimento em comissão.
Dispõe sobre o expediente do dia 21/08/2020.
Designa servidor para responder pelo Departamento financeiro e contábil da Câmara
Municipal de Aracruz, em caráter de substituição.
Dispõe sobre o expediente do dia 11/09/2020.
Concede gozo de férias a servidora de provimento efetivo.
Concede gozo de férias a servidor de provimento em comissão.
Concede férias aos servidores de provimento efetivo e em comissão.
Concede férias ao servidor de provimento em comissão.
Autoriza o chefe do Departamento administrativo exercer suas atividades sob o
regime de “home office”.
Suspende gozo de férias de servidora.
Altera a redação dos artigos 3º e 10 da Portaria nº 3.911, DE 16/09/2020.
Altera a redação do artigo 1º da Portaria nº 3.912, de 21/09/2020.
Concede gozo de férias aos servidores de provimento em comissão.
Dispõe sobre o expediente do dia 02/10/2020.
Concede licença paternidade a servidor de cargo de provimento em comissão.
Concede gozo de férias a servidor de provimento em comissão.
Transfere o ponto facultativo em comemoração ao dia do Servidor Público
Municipal de 28/10/2020 para 30/10/2020.
Constitui comissão de Inventário do Patrimônio Público e Almoxarifado.
Designa servidora como responsável pela gestão dos recursos financeiros do
suprimento de fundos instituído pela Lei nº 3.574, de 04/05/2012, em caráter de
substituição por motivo de férias.
Designa servidora para responder pela Secretaria Geral da Câmara Municipal De
Aracruz, em caráter de substituição.
Concede recesso a estagiária.
Concede férias aos servidores de provimento efetivo e em comissão.
Concede gozo de férias aos servidores de provimento efetivo e em comissão.
Dispõe sobre o expediente do dia 23 de outubro de 2020.
Concede gozo de férias a servidora de provimento efetivo.
Designa servidor para responder pelo Departamento Legislativo, da Câmara
Municipal de Aracruz, em caráter de substituição.
Dispõe sobre revogação do art. 5º da portaria nº 3.927/2020.
Concede afastamento do trabalho, por motivo de falecimento de pessoa da família.
Concede gozo de férias aos servidores de provimento efetivo e em comissão.
Concede férias aos servidores de provimento efetivo.
Concede afastamento do trabalho, por motivo de falecimento de pessoa da família.
Concede gozo de férias ao servidor de provimento efetivo.
Concede férias à servidora de provimento efetivo.
Concede licença paternidade a servidor de cargo de provimento em comissão.
Designa servidor para responder pelo setor de almoxarifado da câmara municipal de
Aracruz, em caráter de substituição.
Dispõe sobre o expediente dos dias 24 e 31 de dezembro de 2020.
Concede gozo de férias a servidores de provimento em comissão.
Concede licença a servidor de cargo de provimento efetivo.
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3.943

09/12/2020

3.944

09/12/2020

3.945
3.946
3.947

14/12/2020
16/12/2020
21/12/2020

Dispõe sobre licença para tratamento de saúde de servidor ocupante de cargo
efetivo.
Designa servidor para responder pelo departamento financeiro e contábil da câmara
municipal de Aracruz, em caráter de substituição.
Concede gozo de férias a servidores de cargo de provimento em comissão e efetivo.
Concede férias às servidoras de provimento efetivo e em comissão.
Designa servidores para o exercício de serviço extraordinário no dia 1º de janeiro de
2021.

REQUERIMENTOS
Nº
001

Data
Discriminação
21/01/2020 Requer a realização de Sessão Solene em homenagem a Primeira Igreja
Evangélica Assembleia de Deus.

002

21/01/2020 Requer a realização de Sessão Solene em homenagem a Primeira Igreja
Batista em Aracruz – PIBARA.

003

21/01/2020 Requerem que oficie o Senhor Prefeito Municipal o Senhor Secretário
Municipal de Desenvolvimento Econômico para informar por quais
motivos as áreas que integram o Centro Empresarial de Vila do Riacho
ainda não foram regularizadas para permitir aos empresários investirem ou
fomentarem os investimentos já existentes com a devida segurança jurídica;
2-) Se foi instaurado projeto de regularização fundiária do Centro
Empresarial de Vila do Riacho, tal qual foi feito para o Centro Empresarial
do Bairro Bela Vista, na sede; 3-) Se o MP propôs ao Município assinatura
de TAC para regularização do Centro Empresarial de Vila do Riacho; 4-)
Se é do conhecimento do Prefeito e do Secretário de Desenvolvimento
Econômico que várias empresas que compõem o Centro Empresarial de
Vila do Riacho estão avaliando deixar o Município de Aracruz em razão
dos entraves para a regularização das áreas em favor das empresas
beneficiadas; 5-) Em caso de resposta positiva ao questionamento acima,
informar quais medidas estão sendo tomadas pelo Município para evitar a
evasão de receita, o desemprego e os prejuízos para o comércio local que
ocorrerão com a saída das empresas; 6-) Se atualmente o Conselho de
Desenvolvimento Econômico está ativo; quem o compõe.”.
24/01/2020 Requer que se oficie a Secretária Municipal de Saúde, para que informe
quantos casos de dengue foram registrados no município nos últimos 6
meses e, se houve incidência de aumento dos casos nesse período, quais
foram as causas; - Quais os inseticidas atualmente utilizados no combate à
dengue no município; - Se os inseticidas utilizados para o combate à
dengue estão dentro do prazo de validade, considerando notícias de que o
denominado Piripoxifem está com a validade vencida desde novembro de
2019; - Se os agentes de saúde ambiental e demais servidores que têm
contato com os inseticidas estão sendo submetidos regularmente ao teste de
colinesterase, informando quando foram submetidos aos testes pela última

004

Autor
Alexandre
Ferreira
Manhães
Alexandre
Ferreira
Manhães

Dileuza
Marins Del
Caro e
Alexandre
Ferreira
Manhães

Dileuza
Marins Del
Caro
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005

03/02/2020

006

04/02/2020

007

05/02/2020

008

05/02/2020

009

05/02/2020

010

05/02/2020

011

10/02/2020

vez.
Requeiro que oficie o Sr. Prefeito Municipal de Aracruz, para que informe
qual o andamento do Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e
Adolescente de Aracruz – 2017/2026 e qual o andamento do Plano Decenal
de Atendimento Socioeducativo do Município de Aracruz – 2016/2025.
A vereadora abaixo assinada, nos termos do artigo 103 do Regimento
Interno desta Casa de Leis e do artigo 22, item XX da Lei Orgânica
Municipal, com as advertências do artigo 23, caput do mesmo Diploma,
requer que se oficie os Senhores Jones Cavaglieri e Luciano Forrechi,
respectivamente prefeito e secretário municipal de administração, para
prestar informações sobre o Convênio 04/2019 assinado entre o Município
e a Associação dos Servidores Municipais de Aracruz – ASMARES, nos
seguintes termos: 1-) fornecer cópia integral do processo administrativo
que resultou no Convênio 04/2019, inclusive do estatuto da Asmares; 2-)
informar se a Asmares já disponibilizou as operações de crédito aos
servidores municipais e, por conseguinte, se já houve descontos referentes à
consignação em folha de pagamento.
Considerando o art. 107, §§ 1º, 2º e 3º da Resolução nº 492/90 c/c o art. 22,
inciso XXI da Lei Orgânica Municipal, vem mui respeitosamente, requerer
a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Educação, que informe a este Vereador, no prazo
estabelecido no art. 55, inc. XXII, com as advertências do artigo 53, I e II,
ambos da Lei Orgânica Municipal, quais metas do Plano Municipal de
Educação foram cumpridas pela atual gestão (exercícios de 2016 à 2020).
CONSIDERANDO o art. 107, §§ 1º, 2º e 3º da Resolução nº 492/90 c/c o
art. 22, inciso XXI da Lei Orgânica Municipal, vem mui respeitosamente,
requerer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, através
da Secretaria Municipal de Saúde, que informe a este Vereador, no prazo
estabelecido no art. 55, inc. XXII, com as advertências do artigo 53, I e II,
ambos da Lei Orgânica Municipal, qual o horário de atendimento ao
público da referida Secretaria, considerando que este Vereador se dirigiu ao
órgão 2 (duas) vezes no decorrer da semana, entres os horários de 12h e
14h e não havia atendimento.
Requer que o Prefeito Municipal, Sr. Jones Cavaglieri, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, a contar do recebimento do presente, informe se houve a
decretação de estado de emergência ou de calamidade pública no
Município de Aracruz a fim de permitir que as famílias prejudicadas pelas
chuvas possam receber os benefícios legais criados pelo Governo do
Estado.
Requer que o Sr. Luiz Fernando Meier, Secretário de Habitação e Defesa
Civil, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do
presente, informe se houve a elaboração do relatório de ocorrências e danos
provocados pelas referidas chuvas e, na sequência, o seu encaminhamento
para a Defesa Civil Estadual. Em caso negativo, que sejam enumeradas as
razões; ou, em caso positivo, que seja apresentada cópia do referido
relatório.
Requerer se oficie os Senhores Jones Cavaglieri e Clenir Sani Avanza,

Dileuza
Marins Del
Caro
Dileuza
Marins Del
Caro

Fábio Netto
da Silva

Fábio Netto
da Silva

Mônica
Cordeiro

Mônica
Cordeiro

Dileuza
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012

013

014
015

016

017

018

019

020

respectivamente Prefeito e Secretária Municipal de Saúde, para prestar
informações sobre o Centro de Hemodialise.
10/02/2020 Requerimento que se oficie aos senhores Senhores Jones Cavaglieri, Ilza
Rodrigues Realli e João Paulo Calixto da Silva, respectivamente Prefeito,
Secretária Municipal de Educação e Secretário Municipal de Obras e
Infraestrutura, para prestar informações sobre o CMEB "Álvaro Souza".
10/02/2020 Requerer que os Senhores Jones Cavaglieri e Clenir Sani Avanza prestem
informações.
10/02/2020 Requer que informe a este vereador o motivo pelo qual ainda não se deu o
cumprimento à nova redação do art. 120 da Lei Orgânica Municipal.
10/02/2020 Considerando o artigo 107, §§ 1º, 2º e 3º do Regimento Interno desta Casa
de Leis c/c o artigo 22, inciso XXI da Lei Orgânica Municipal, vêm
respeitosamente requerer à Vossa Excelência que solicite ao Poder
Executivo Municipal, por meio da secretaria responsável, no prazo
estabelecido no artigo 55, inciso XXII, com as advertências do artigo 53,
incisos I, II e III, ambos da Lei Orgânica Municipal, que encaminhe as
cópias integrais dos autos de constatação e infração lavrados em desfavor
da empresa INDÚSTRIA DE MADEIRA E TRATAMENTO LTDA EPP,
bem como cópia integral do Termo de Compromisso Ambiental que
extinguiu a punibilidade da referida empresa frente às sansões
administrativas aplicadas.
10/02/2020 Considerando o artigo 107, §§ 1º, 2º e 3º do Regimento Interno desta Casa
de Leis c/c o artigo 22, inciso XXI da Lei Orgânica Municipal, vêm
respeitosamente requerer à Vossa Excelência que solicite ao Poder
Executivo Municipal, por meio da secretaria responsável, no prazo
estabelecido no artigo 55, inciso XXII, com as advertências do artigo 53,
incisos I, II e III, ambos da Lei Orgânica Municipal, que informe o
responsável técnico pelo projeto de plataformas elevadas para guardavidas, na orla de Aracruz, apresentando cópia do respectivo projeto,
informando ainda os responsáveis pela execução da obra.
14/02/2020 Requeremos que a Sra. Flávia Cândida Ferreira Santos, Secretária
Municipal de Turismo e Cultura, apresente cópia do processo de licitação
de compra das marmitas e lanches; informe se está realizando a fiscalização
das refeições fornecidas, devendo apresentar cópia dos documentos que
comprovam as diligências realizadas; INFORME o motivo de fechamento
do ponto de apoio em Barra do Sahy e, ainda, a possibilidade de reabertura
para atender melhor os Policiais Militares
17/02/2020 Requer que o Prefeito Municipal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
INFORME a respeito da existência de projetos de ampliação dos cemitérios
existentes ou criação de novos cemitérios em nossa cidade e, em caso
afirmativo, em que estado se encontram; se existe a possibilidade de
implantação de cemitério vertical a fim de otimizar o espaço.
17/02/2020 Requer que Secretário Municipal de Meio Ambiente, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, INFORME acerca da existência de projeto de arborização
dos espaços urbanos.
17/02/2020 Requer que a Secretário Municipal de Finanças, no prazo máximo de 30
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17/02/2020

022

17/02/2020

023

17/02/2020

024

27/02/2020

(trinta) dias, INFORME o prazo de tramitação do processo de lançamento e
cobrança de ITBI; o detalhamento do procedimento até a expedição da guia
de recolhimento; a existência de medidas que sirvam para acelerar a
tramitação.
Requer que a Secretária Municipal de Saúde, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, INFORME a quantidade de casos de dengue suspeitos e
confirmados em nosso município, especificados por bairro; a quantidade de
casos já notificados à Secretaria Estadual de Saúde; e, as medidas de
controle que estão sendo executadas.
Requer que se oficie a Secretária Municipal de Saúde de Aracruz, para
informar quais os serviços das UPA’s estão sendo pagos com recursos que
são repassados pelo Município ao Consórcio Polinorte; 2 – Informar,
individualmente, os valores pagos pelo Consórcio Polinorte aos prestadores
de serviços para as UPA’s do Município de Aracruz, do período de
janeiro/2019 a fevereiro/2020; 3 – Informar quais são os critérios utilizados
pela Secretaria Municipal de Aracruz na distribuição dos serviços entre os
prestadores que atendem através do Consórcio Polinorte.
Requer que se oficie a Secretária Municipal de Saúde de Aracruz, para
Informar o número de equipes de ESF – Estratégia de Saúde da Família que
o Município de Aracruz dispõe atualmente; Informar onde funciona cada
uma das equipes; Informar quantas equipes estão completas com a
composição mínima; Informar a composição individual de cada uma das
equipes ESF, ou seja, os nomes dos profissionais de cada equipe; Informar
qual o valor que o governo federal repassa para o município por cada
equipe de ESF, encaminhando relatório dos repasses dos últimos 6 meses,
individualizando o repasse.
Requer que se oficie os Senhores Jones Cavaglieri e Flavia Cândida
Ferreira Santos, respectivamente prefeito e secretária municipal de turismo,
para prestar em as seguintes informações: 1 – Informar os valores gastos
com shows, bandas e quaisquer atrações que tenham sido contratadas para
o período compreendido entre o réveillon e todo o verão 2020,
individualizando o valor e identificando o favorecido; 2 – Informar os
valores gastos com estrutura para o réveillon e verão 2020, (palco, som,
gerador, banheiros químicos, etc.) individualmente, por equipamento e
fornecedor; 3 – Informar o valor gasto com locação de imóvel (eis) para o
réveillon e verão 2020, identificando os servidores e colaboradores que
fizeram uso do(s) imóvel (eis) locado(s) e a justificativa; 4 – Informar o
valor gasto com alimentação (marmitas, refrigerantes, sucos, lanches, etc.)
para servidores e colaboradores no período compreendido entre o réveillon
e verão 2020, identificando a quantidade e os fornecedores; 5 – Fornecer
cópias dos processos de contratação de todos os serviços e produtos
adquiridos pela Secretaria de Turismo no período compreendido entre o
réveillon e verão 2020; 6 – Informar o valor gasto com pagamento de horas
extras, extensão de carga horária e gratificação de função para os servidores
da Secretaria Municipal de Turismo no período compreendido entre o
réveillon e verão 2020; 7 – Informar os nomes e cargos de todos os
servidores lotados na Secretaria Municipal de Turismo, identificando o
vínculo de cada um deles (efetivo, contratado, comissionado).
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033

27/02/2020 Requerer que ao Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude,
Senhor Emerson Nascimento de Oliveira, os documentos abaixo
relacionados, referente aos contratos firmados com as empresas prestadoras
de serviços para a realização dos eventos esportivos no verão 2020, em
nosso município.
27/02/2020 CONSIDERANDO o art. 107, § 1º da Resolução nº 492/90 c/c o art. 22,
inciso XXI da Lei Orgânica Municipal, vem mui respeitosamente, requerer
a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, no prazo
estabelecido no art. 55, inc. XXII, com as advertências do artigo 53, I e II,
ambos da Lei Orgânica Municipal, que informe a este Vereador as razões
que ensejaram a edição do decreto n.º 37537/2020, informando ainda os
motivos que levaram à anulação parcial das dotações 235; 246; 237; 258 e
249, tendo em vista as consequências que podem advir das referidas
anulações.
02/03/2020 Requer que o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, apresente
cópia do cronograma das ações de revitalização de vias; apresente relatório
das ações de revitalização de vidas realizadas nos últimos 60 (sessenta)
dias, constando o valor investido até o momento neste ano de 2020;
informe se houve o mapeamento de pontos críticos para realização de ações
definitivas; e, ainda, informe as razões da demora na implementação das
ações de revitalização de vias.
02/03/2020 Requer ao Prefeito Municipal de Aracruz informar o relatório de
pagamentos referente aos serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza
urbana no período de 01 de janeiro de 2017 até a presente data,
informando, em especial, o valor pago mensalmente pelos serviços e as
respectivas datas de pagamento.
02/03/2020 Requer ao Prefeito Municipal de Aracruz que forneça a este Vereador a
relação nominal de todos os servidores que compõem/compuseram as
equipes de estratégia e saúde da família desde janeiro de 2018 até a
presente data.
02/03/2020 Requer ao Prefeito Municipal de Aracruz informar se a UPA – Unidade de
Pronto Atendimento, do Bairro Vila Rica já está incluída no orçamento do
Ministério da Saúde para o exercício de 2020. Em caso positivo informe o
valor dos repasses a serem realizados em favor do Município no referido
exercício. b) Que informe os valores que o Município recebeu de repasses
com relação a mencionada UPA a partir do ano de 2019.
09/03/2020 Requer que se oficie o Diretor do SAAE – Serviço Autônomo de Água e
Esgoto do Município de Aracruz, para prestar informações.
09/03/2020 Requer a convocação do Secretário de Desenvolvimento Econômico para
que venha a esta Casa, em sessão especial, prestar as necessárias
informações acerca do CET-OC – Comissão Especial de Trabalho do
Orçamento Cidadão, e as obras realizadas até a presente data dentre
daquelas já homologadas pelo Poder Público nos anos de 2017, 2018, 2019
e 2020.
09/03/2020 Requer a convocação do Secretário Municipal de Transporte e Serviços
Urbanos para que compareça a esta Casa, em sessão especial, a fim de
apresentar informações concernentes ao contrato da empresa prestadora dos
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16/03/2020
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16/03/2020
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16/03/2020

040

16/03/2020

041

23/04/2020

serviços de limpeza urbana e coleta e destinação final de resíduos sólidos,
inclusive para esclarecer sobre as atividades desenvolvidas pela contratada
e os valores mensalmente recebidos pela mesma, a partir de maio do ano de
2018.
Requer que forneça a este Vereador: a) cópia do contrato/convênio firmado
entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação Hospital Maternidade
São Camilo para gestão do Centro de Hemodiálise; b) cópia do convênio
firmado entre o Município de Aracruz e a Secretaria Estadual de Saúde
para repasse de verba referente ao financiamento do serviço de hemodiálise
no Município.
Requer que que forneça/informe a este Vereador: a) cópia do convênio
firmando entre a Secretaria Municipal de Saúde e o SAMU para a
implementação do referido serviço no território municipal; b) cópia do
Projeto de Instalação do SAMU neste Município; c) o número de
ambulâncias que serão disponibilizadas e o prazo da referida
disponibilização; d) o número de servidores que serão disponibilizados ao
Município; e) o valor dos repasses mensais para custear os serviços.
Requer que se oficie os Senhores Jones Cavaglieri e Luciano Forrechi,
respectivamente prefeito e secretário municipal de administração, para
prestarem informações.
Requer ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde,
no prazo estabelecido no art. 55, inc. XXII, com as advertências do artigo
53, I e II, ambos da Lei Orgânica Municipal, que informe a este vereador:
1) Se os profissionais médicos e dentistas que atuam no Município de
Aracruz e estão vinculados ao PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE estão recebendo os valores
correspondentes à bolsa de formação profissional;
Requer ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de
Finanças, no prazo estabelecido no art. 55, inc. XXII, com as advertências
do artigo 53, I e II, ambos da Lei Orgânica Municipal, que informe a este
Vereador o percentual dos créditos suplementares efetuados pelo
Executivo.
Requer ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de
Finanças, no prazo estabelecido no art. 55, inc. XXII, com as advertências
do artigo 53, I e II, ambos da Lei Orgânica Municipal, que encaminhe a
este Vereador, mensalmente, enquanto vigorar os efeitos da emergência: 1)
a relação das despesas efetuadas em razão do Decreto nº 37.740/2020,
incluindo bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfretamento da
emergência, devendo constar Razão social do Fornecedor, valor do
bem/serviço/insumo, valor do pagamento, valor total da contratação, data
da contratação
Requer a convocação do Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
para que compareça a esta Casa, em sessão especial, a fim de prestar as
necessárias informações acerca do CET-OC – Comissão Especial de
Trabalho do Orçamento Cidadão,
Requer que se oficie ao Senhor JONES CAVAGLIERI e à Senhora
CLENIR SANI AVANZA, respectivamente Prefeito Municipal e Secretária
Municipal de Saúde de Aracruz, para prestarem as seguintes informações
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042

043

relacionadas ao Concurso Público 006/2019: - Considerando a realização e
conclusão do Concurso Público 006/2019; - Considerando que o resultado
do certame foi homologado pelo Prefeito Municipal através do Decreto N.º
37.262, de 11/12/2019 e publicado no Diário Oficial dos Municípios do
Estado do Espírito Santo em 16/12/2019; - Considerando a necessidade de
adequar os quadros da Saúde com servidores efetivos, principalmente
porque os contratos temporários do Edital de Processo Seletivo 003/2017
não podem ser renovados a partir de novembro desse ano; - Considerando
que 2020 é ano de eleições municipais e que a Secretaria Municipal de
Saúde não pode correr o risco de ficar desprovida de servidores, evitando
assim que se repita o caos registrado no início da atual gestão por esse
motivo; Requer seja informado, com urgência, quando serão convocados
para tomar posse os candidatos aprovados no Concurso Público 006/2019
para os cargos abaixo: Auxiliar de Saúde Bucal, Agente Administrativo de
Saúde Oficial, de Controle Animal, Acupunturista, Assistente Social,
Biólogo, Cirurgião Dentista, Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial,
Cirurgião Dentista, Endodontista, Cirurgião Dentista Odontopediatra,
Educador Físico, Enfermeiro, Enfermeiro Auditor, Farmacêutico,
Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral, Médico Veterinário,
Nutricionista, Psicólogo Terapeuta Ocupacional, Técnico de Enfermagem,
Técnico de Imobilização, Técnico de Laboratório, Agente Administrativo
de Saúde PCD, Farmacêutico PCD, Fisioterapeuta PCD.
23/04/2020 Requer que se oficie ao Senhor JONES CAVAGLIERI, ao Senhor JOSIEL
AMORIM NEPOMUCENO e Senhor ZAMIR GOMES ROSALINO,
respectivamente Prefeito Municipal, Controlador Geral e Secretário
Municipal de Finanças do Município de Aracruz para prestarem as
seguintes informações: - Considerando que o Portal Transparência no site
da Prefeitura Municipal de Aracruz não mostra resultados para consultas
sobre receitas e despesas a partir de janeiro de 2020; - Considerando que é
dever da Administração Pública obedecer ao princípio da publicidade; Considerando que o princípio da Publicidade, consagrado na Constituição
Federal, tem por finalidade manter os cidadãos informados sobre a
aplicação dos recursos públicos e que a transparência é um mecanismo de
controle dos gastos públicos; Requer seja informado os motivos pelos quais
o Portal Transparência da Prefeitura Municipal de Aracruz não
disponibilizou até o presente momento os dados da receita e despesas do
Município nos meses do ano de 2020.
23/04/2020 Requerer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, por
intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo estabelecido no art.
55, inc. XXII, com as advertências do artigo 53, I e II, ambos da Lei
Orgânica Municipal, que informe a este vereador: 1) O servidor(a)
responsável pelo cadastramento da emenda parlamentar anunciada no
referido ofício no site do Ministério da Saúde; 2) A data do cadastramento
da mesma; 3) Qual o código CNES utilizado para o cadastramento; 4) A
data do crédito do valor anunciado para a emenda na conta do Fundo
Municipal de Saúde; 5) A data da destinação da importância para a
FHMSC – Fundação Hospital Maternidade São Camilo; 6) Em não
havendo o repasse do valor à FHMSC – Fundação Hospital Maternidade
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47

São Camilo, justificar o motivo, inclusive se referida verba parlamentar foi
usada em outra ação prevista na LOA. 7)Requer ainda cópia dos extratos
bancários de janeiro de 2019 até a presente data da conta corrente ou contas
correntes, concernente ao fundo municipal de saúde de Aracruz-ES.
27/04/2020 CONSIDERANDO a instalação dos equipamentos denominados “Túnel
para Vida”; vem mui respeitosamente, requerer a Vossa Excelência que
solicite ao Executivo Municipal, que preste a este Vereador as informações
que seguem: 01 – Qual o custo dos referidos aparelhos para os cofres do
Município; 02 – Qual empresa é responsável pela fabricação e instalação
dos equipamentos; 03 – Qual a qualificação técnica do produto químico
utilizado e se há registro junto ao Ministério da Saúde (ANVISA),
informando, ainda, a proporção utilizada; 04 – Se o produto possui
responsável técnico (Eng. Químico ou Agrônomo); 05 – Se o responsável
técnico responde pela empresa fabricante do “Túnel para Vida”; 06 –
Número dos processos administrativos ANVISA/MS pelos quais foi
autorizada a utilização da química para a finalidade em questão; 07 – Se o
produto pode ou não trazer algum malefício à saúde, em especial à pele,
couro cabeludo, olhos e sistema respiratório
27/04/2020 Requerimento sobre distribuição de EPIS para os Coveiros e outras
informações.
27/04/2020 Requeiro a Vossa Excelência que oficie o Sr. Jones Cavaglieri, Prefeito
Municipal de Aracruz, para prestar as seguintes informações ao gabinete
desta vereadora: 1 - Quais os valores disponíveis atualmente no fundo do
PNAE e qual a previsão de receita para o programa nos próximos 03 (três)
meses; 2 - As licitações para adquirir produtos da merenda escolar
realizadas até o momento em que foi decretada a suspensão das aulas
teriam previsão para atendimento aos alunos por qual período; 3 - Como é
feita a distribuição dos produtos da merenda escolar para as unidades
educacionais e se a Secretaria de Educação mantém depósito dos produtos
além daqueles que são encaminhados às escolas, especificando a
quantidade dos alimentos disponíveis no depósito, em caso afirmativo; 4 Especificar o planejamento feito pela Secretaria de Educação para a entrega
dos kits, esclarecendo, por exemplo, qual será a periodicidade das entregas
às famílias; 5 - Informar se a Secretaria de Educação pretende adquirir mais
produtos com recursos do PNAE para distribuição de kits no período de
suspensão das aulas; 6 - Informar se a Secretaria de Educação está ou
pretende cumprir o cardápio nutricional, adquirindo produtos
hortifrutigranjeiros para compor os kits alimentação para entrega semanal,
conforme determina a lei; 7 - Informar se os alunos que não são
beneficiários do Programa Bolsa Família receberão os kits e, em caso
positivo, previsão de entrega, e, em caso negativo, apresentar justificativa
legal. 8 - Informar se o Conselho de Merenda participa das decisões acerca
da entrega dos kits de merenda escolar, fornecendo cópia de reunião que
deliberou sobre o assunto.
27/04/2020 Requeiro a Vossa Excelência que oficie o Sr. Jones Cavaglieri, Prefeito
Municipal de Aracruz, para prestar as seguintes informações ao gabinete
desta vereadora: 1) Qual o estágio atual do Projeto da unidade de
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Conservação de Vila do Riacho - Aroeiras do Riacho? 2) Quais medidas
foram adotadas até a presente data para demarcação da área e preservação
da unidade? 3) A prefeitura tem conhecimento de possíveis invasões,
desmatamentos e aterros praticados no local? Foto anexo. 4) Se tem
conhecimento, quais medidas estão sendo adotadas para combater e coibir
essas invasões? 5) Cópia do mapa da área demarcada para criação da UC
Aroeiras do Riacho.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal
de Aracruz. Requeiro a Vossa Excelência, que se oficie a Senhora Clenir
Sani Avanza, Secretária Municipal de Saúde para prestar as seguintes
informações ao Gabinete desta Vereadora, considerando reclamações
reiteradas de usuários do sistema de saúde e o seguinte: - Considerando que
é público e notório que após o início da pandemia de Covid-19 no
Município todos os esforços da Secretaria de Saúde foram direcionados
para o atendimento dos casos de coronavirus; - Considerando que em razão
disso, foram suspensos os atendimentos especializados e outros serviços
prestados pelo CEMA através do Consórcio Polinorte e por profissionais
contratados diretamente pela Secretaria de Saúde; - Considerando que
embora tudo indique que a suspensão dos atendimentos especializados
tenha ocorrido por estrita necessidade, os pacientes que fazem
acompanhamento com psicólogos, neurologistas, dermatologistas,
reumatologistas, ortopedistas, etc. e aqueles que necessitam de avaliação
inicial de especialistas para iniciar o tratamento, estão se sentindo
prejudicados com a Suspensão dos serviços; Diante das considerações
acima, requer as seguintes informações: 1 – Quais foram os atendimentos
especializados que sofreram suspensão, dentre consultas médicas e exames
especializados e outros? 2 – Quais atendimentos estão disponíveis no
CEMA no momento? 3 – Se há previsão de data para o retorno dos
atendimentos especializados; 4 - Se haverá prejuízos para os usuários
quando os serviços forem restabelecidos, como por exemplo filas mais
longas de espera; 5 - Quais medidas e/ou planejamentos a Secretaria de
Saúde pretende tomar para evitar que em razão da suspensão dos serviços
os usuários voltem a sofrer com longas filas de espera por consultas,
exames e procedimentos especializados?
Venho mui respeitosamente pelo presente, requerer a Vossa Excelência que
solicite ao Ilustríssimo Secretário Municipal de Habitação e Defesa Civil,
Senhor Luiz Fernando Meier, a documentação abaixo relacionada referente
ao Plano Habitacional para equacionar o déficit em nosso município, em
especial para atender as famílias desapropriadas do Morro do Cruzeiro e do
Bairro Nova Santa Cruz.
Venho mui respeitosamente pelo presente, requerer a Vossa Excelência que
solicite ao Ilustríssimo Secretário Municipal de Habitação e Defesa Civil,
Senhor Luiz Fernando Meier, as informações abaixo relacionadas
referentes ao Morro do Cruzeiro, no Distrito de Santa Cruz.
Considerando o artigo 107, § 1º, 2º e 3º, do Regimento Interno desta Casa
de Leis c/c o artigo 22, XXI, da Lei Orgânica Municipal, solicita a Vossa
Excelência que, após aprovado pelo Plenário, encaminhe o presente
requerimento ao Prefeito Municipal de Aracruz, para, no prazo máximo de
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07/05/2020

53

07/05/2020

54

07/05/2020

55

07/05/2020

30 (trinta) dias, na forma do artigo 55, XXII, com as advertências do artigo
53, I, II e III, ambos da Lei Orgânica Municipal, APRESENTAR cópia
integral do Proc. Administrativo nº 4852/2020, cujo objeto é a locação de
ambulância e UTI Móvel com equipamentos especiais para COVID-19, no
valor total de R$ 438.180,00, INFORMANDO as características do
veículo, justificando a necessidade da contratação específica, bem como o
prazo de duração do contrato e INFORMANDO ainda a relação de todos os
veículos contratados em locação junto à empresa REMOVIDA
EMERGÊNCIAS MEDICAS LTDA, apresentando os respectivos valores
mensais e globais dos contratos.
CONSIDERANDO o art. 107, § 1º da Resolução nº 492/90 c/c o art. 22,
inciso XXI da Lei Orgânica Municipal, venho respeitosamente requerer a
Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, no prazo
estabelecido no art. 55, inc. XXII, com as advertências do artigo 53, I e II,
ambos da Lei Orgânica Municipal, que forneça a este Vereador: a) Cópia
do relatório técnico de análise do quadro de agentes públicos
comissionados e temporários para revisão imediata do quantitativo de
pessoal necessário a manutenção das atividades essenciais para o
atendimento do interesse público conforme previsto no Artigo 2º do
Decreto Municipal 37.844/2020; b) Cópia da nota técnica apresentada pelos
gestores das Secretarias Municipais e SAAE sobre as condições
econômicas, financeiras e orçamentários dos contratos de prestação de
serviços indicando medida de redução dos mesmos à luz dos princípios da
economicidade e equilíbrio fiscal contidos na Lei Complementar n.º
101/2000, conforme previsto no Artigo 5º do retrocitado Decreto; c)
Relatório de repactuação dos valores dos contratos de locação de bens
móveis e imóveis previsto no Artigo 6º do mesmo Decreto.
CONSIDERANDO o art. 107, § 1º da Resolução nº 492/90 c/c o art. 22,
inciso XXI da Lei Orgânica Municipal; CONSIDERANDO a situação de
emergência na saúde do Município em decorrência do COVID-19;
CONSIDERANDO que os requerimentos de número 38 e 39 expedidos no
mês de março ainda não foram respondidos, venho a presença de Vossa
Excelência reiterar os mencionados Requerimentos, ocasião em que
requeiro seja solicitado ao Executivo Municipal, através da Secretaria
Municipal de Finanças, no prazo estabelecido no art. 55, inc. XXII, com as
advertências do artigo 53, I e II, ambos da Lei Orgânica Municipal, que
preste as necessários informações no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
posto que são informações necessárias ao acompanhamento do Decreto
Municipal n.º 37.740/2020;
CONSIDERANDO a notícia de que o Município de Aracruz recebeu da
iniciativa privada, através da empresa Portocel, cestas básicas de
alimentação; CONSIDERANDO o art.107, § 1º da Resolução nº 492/90 c/c
o art. 22, inciso XXI da Lei Orgânica Municipal, venho respeitosamente
requerer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, no prazo
estabelecido no art. 55, inc. XXII, com as advertências do artigo 53, I e II,
ambos da Lei Orgânica Municipal, que informe a este Vereador a
destinação dada às referidas cestas.
CONSIDERANDO o art. 107, § 1º da Resolução nº 492/90 c/c o art. 22,
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56

11/05/2020

57

11/05/2020

58

11/05/2020

59

11/05/2020

60

11/05/2020

61

15/05/2020

inciso XXI da Lei Orgânica Municipal, vem mui respeitosamente, requerer
a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Saúde, no prazo estabelecido no art. 55, inc. XXII,
com as advertências do artigo 53, I e II, ambos da Lei Orgânica Municipal,
que encaminhe a esta casa cópia dos Contratos de número 02/2018;
05/2018 e 014/2018.
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do regimento
Interno desta Casa de Leis, e do artigo 22, Item XX e artigo 23, “caput” da
Lei Orgânica Municipal, que se oficie a Senhora CLENIR SANI
AVANZA, Secretária Municipal de Saúde para prestar as seguintes
informações ao Gabinete desta Vereadora, considerando notícia veiculada
no jornal local Folha do Litoral sobre a existência de 09 (nove)
profissionais da saúde infectados pelo COIVD-19 no município de Aracruz.
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do regimento
Interno desta Casa de Leis, e do artigo 22, Item XX e artigo 23, “caput” da
Lei Orgânica Municipal, que se oficie o Superintendente Geral da
Fundação Hospital e Maternidade São Camilo, Senhor EDUARDO
PEREIRA SOARES para prestar as seguintes informações: quantos dos 09
(nove) profissionais infectados pelo COVID-19 no município de Aracruz
pertencem aos quadros da Fundação Hospital e Maternidade São Camilo;
quantos pacientes infectados pelo COVID-19 se encontram atualmente
hospitalizados e se há casos de pacientes que foram hospitalizados
acometidos de outras doenças e foram infectados pelo COVID-19 no
período da internação.
CONSIDERANDO o Contrato de gestão nº 018/2020 celebrado entre o
Município de Aracruz e a Fundação Hospital Maternidade São Camilo,
tendo por objeto a execução e o gerenciamento das atividades e serviços de
saúde no Centro de Hemodiálise de Aracruz, venho respeitosamente
requerer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, através
da Secretaria Municipal de Saúde, que informe/forneça a este Vereador: 1)
Nome do profissional médico nefrologista responsável técnico pelo Centro
de Hemodiálise e o número do registro no Conselho de classe; 2) Nome do
profissional enfermeiro com especialização em nefrologia responsável
técnico pelo Centro de Hemodiálise e o número do registro no Conselho de
classe; dentre outras informações
Requerer a Vossa Excelência que encaminhe o veto à emenda aditiva
003/2020 à Procuradoria desta Casa para que ela se manifeste quanto a
legalidade da votação, tendo em vista que o parecer exarado pela Comissão
de Constituição e Justiça encaminha rejeição ao Veto e foi aprovado por
unanimidade pelos Vereadores nesta data.
Requer ao Prefeito Municipal que informe qual o plano de investimento do
Poder Executivo em relação aos recursos que deverão ser enviados pelo
governo federal por meio do Programa Federativo de Enfrentamento ao
Coronavirus; informando ainda se haverá um canal específico no site da
prefeitura para conferir maior transparência aos gastos nesse momento de
coronavirus. Aracruz/ES.
REQUEIRO a Vossa Excelência que, com base no §2 do artigo 23 da Lei
Orgânica do Município de Aracruz, conjugado com o art. 5º inciso XXXIII,
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18/05/2020

63

18/05/2020

064

18/05/2020

065

18/05/2020

066

18/05/2020

bem como no inciso II do § 3 do art. 37 e no § 2 do art. 216 da Constituição
Severino
Federal de 1988, bem como, a Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à
Informação) e Decreto Federal nº 7.724/2012 (Regulamenta os
procedimentos para a garantia ao acesso à informação), ouvido o Plenário,
sejam solicitadas informações ao Senhor Secretário Municipal de Obras no
sentido de apresentar a esta Casa e, em particular, a este Vereador, como
estão sendo realizados os pagamentos para empresa responsável pela obra
da escola Eurípedes, juntamente com os demonstrativos de pagamento
constando as datas dos últimos repasses, visto que existem alegações que a
empresa não está pagando seus funcionários.
Requer que informe/forneça a estes Vereadores: 1) Quais os procedimentos Fábio Netto e
e cirurgias que foram suspensos a partir de março/ 2020 referente ao Termo
Dileuza
de Fomento 001/2019 celebrado com a Fundação Hospital Maternidade Marins Del
São Camilo e quantos pacientes deixaram de ser atendidos? 2) Dos valores
Caro
repassados mensalmente à Fundação Maternidade São Camilo, foram
glosados os valores dos procedimentos e cirurgias que não foram
executados por terem sidos suspensos? 3) Fornecer cópia dos relatórios de
Auditoria do Referido Termo de Fomento 001/2019 durante o ano 2020.
Requerer a Vossa Excelência que solicite ao COREN-ES Conselho Fábio Netto e
Regional de Enfermagem do Estado do Espírito Santo que faça inspeção
Dileuza
“in loco” junto ao Hospital Maternidade São Camilo, ao Centro de Marins Del
Hemodiálise de Aracruz e aos Prontos Atendimentos da Vila Rica e da
Caro
Barra do Riacho a fim de verificar o cumprimento de protocolos, normas e
Rotinas e planos de contingência durante a ocorrência da pandemia do
Covid-19.
Requerer a Vossa Excelência que solicite à Direção da Fundação Hospital Fábio Netto e
Maternidade São Camilo que informe a estes Vereadores: 1) Qual o plano
Dileuza
de contingência adotado pela Fundação Hospital Maternidade São Camilo Marins Del
para atendimento dos pacientes SUS durante a ocorrência do covid-19? 2)
Caro
Quais as normas e rotinas estabelecidas para o período da pandemia? 3)
Qual o Procedimento Operacional Padrão adotado durante o período da
pandemia/ 4) Qual o plano que será e/ou está sendo adotado para suprir o
absenteísmo dos profissionais que foram e/ou possam ser afastados por
covid-19 sem que prejudique o atendimento aos pacientes SUS.
Requerer, nos termos do artigo 103 do regimento Interno desta Casa de
Dileuza
Leis, e do artigo 22, Item XX e artigo 23, “caput” da Lei Orgânica Marins Del
Municipal, que se oficie o Senhor JONES CAVAGLIERI, Prefeito
Caro
Municipal de Aracruz, para prestar informações ao Gabinete desta
Vereadora.
Requerer, nos termos do artigo 103 do regimento Interno desta Casa de
Dileuza
Leis, e do artigo 22, Item XX e artigo 23, “caput” da Lei Orgânica Marins Del
Municipal, que se oficie a Senhora CLENIR SANI AVANZA, Secretária
Caro
Municipal de Saúde para prestar as seguintes informações ao Gabinete
desta Vereadora: 1- Considerando que com o advento da pandemia pelo
COVID-19 as consultas, exames e cirurgias eletivas foram suspensas pelo
Município, informar se após o início da pandemia o Hospital São Camilo
realizou cirurgias eletivas, respondendo, em caso positivo, quais foram as
especialidades e, em caso negativo, se houve glosa no contrato firmado
34
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067

068

entre a Secretaria Municipal de Saúde e o hospital, bem como o valor; 2Considerando a incidência de casos graves e de óbitos por COVID-19 no
Município de Aracruz e o fato do Município contar com UPAs – Unidades
de Pronto Atendimento para o atendimento aos casos de COVID-19,
informar se a rede Municipal de Saúde dispõe de profissionais
especializados em intubação orotraqueal para atender tais pacientes,
informando os nomes dos profissionais e especialização, esclarecendo
ainda se médicos que não são intensivistas e emergencistas podem realizar
a intubação.
18/05/2020 Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do regimento
Interno desta Casa de Leis, e do artigo 22, Item XX e artigo 23, “caput” da
Lei Orgânica Municipal, que se oficie ao Senhor EDUARDO PEREIRA
SOARES, Superintendente da Fundação, Hospital e Maternidade São
Camilo para prestar as seguintes informações ao Gabinete desta Vereadora:
1- Considerando que com o advento da pandemia pelo COVID-19 as
cirurgias eletivas foram suspensas pelo Município, informar se após o
início da pandemia o Hospital São Camilo realizou cirurgias eletivas,
respondendo, em caso positivo, quais foram as especialidades e, em caso
negativo, se houve glosa no contrato firmado entre a Secretaria Municipal
de Saúde e o hospital, bem como o valor; 2- Considerando a incidência de
casos graves e de óbitos por COVID-19 no Município de Aracruz, alguns
ocorridos inclusive no Hospital São Camilo, informar se o hospital dispõe
de profissionais especializados em intubação orotraqueal para atender tais
pacientes de COVID-19, informando os nomes dos profissionais que
compõem a equipe da UTI que atende os casos de COVID-19, informando
a especialização de cada um, esclarecendo ainda se médicos que não são
intensivistas e emergencistas podem realizar a intubação; 3- Considerando
o número crescente de pessoas testadas positivo e de óbitos por COVID-19
no Município de Aracruz, e, como consequência dessa pandemia, a
necessidade também crescente de leitos de UTI especializados em
pacientes de COVID-19, informar o total de leitos de UTI que o hospital
atualmente dispõe; quantos foram reservados para pacientes de COVID-19;
quantos desses leitos foram vendidos para o Estado do Espírito Santo e
quantos atualmente estão ocupados com paciente de COVID-19; 4Considerando ter chegado ao conhecimento dessa Vereadora que na data de
16/05/2020 a Central Reguladora de Leitos do Estado encaminhou para o
Hospital São Camilo um paciente residente no município da Serra para um
dos leitos de UTI do Hospital São Camilo, cujo paciente veio transferido do
Hospital Estadual Dr. Jaime dos Santos Neves, informar se com a venda
dos leitos para o estado, o hospital reservou leitos para os pacientes de
COVID-19 residentes em Aracruz, Ibiraçu e João Neiva, haja vista que em
reunião com essa vereadora e o vereador Fabio Neto o Superintendente do
Hospital informou que os leitos de UTI seriam regulados apenas para os
municípios de Aracruz, João Neiva e Ibiraçu.’’
18/05/2020 Requer informar quantos óbitos por COVID-19 foram registrados no
Hospital São Camilo até a data de resposta do presente requerimento; 2Informar quantos pacientes de COVID-19 foram transferidos de outros
municípios para o Hospital São Camilo pela Central de Regulação de
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18/05/2020

070

25/05/2020

071

25/05/2020

072

01/06/2020

073

01/06/2020

Leitos do Estado até a data da resposta do presente requerimento; 3Considerando ser comum que parentes de pacientes de COVID-19
permaneçam na porta dos hospitais aguardando notícias de seus parentes
internados, informar se a Vigilância Sanitária e Epidemiológica do
Município de Aracruz é responsável pelo acompanhamento dos parentes
dos pacientes de COVID19 de outros municípios que foram transferidos
para o Hospital São Camilo; 4- Considerando as notícias de que um bebê
institucionalizado no Recanto Feliz e uma idosa de uma instituição
particular de cuidados testaram positivo para COVID-19, informar se
houve acompanhamento e testagem das pessoas institucionalizadas, seja em
instituições públicas ou privadas no Município de Aracruz.
Requer que encaminhe ao gabinete deste Vereador a cópia integral do
processo administrativo e do convênio firmado para implantação do SAMU
no Município de Aracruz.
Requerer a convocação da Secretária Municipal de Saúde para que
compareça a esta Casa, em sessão especial, a fim de discutir a respeito do
ofício nº 398/2020 – SEMSA que trata da ocupação dos leitos de UTI do
Município de Aracruz.
Requerer a Vossa Excelência que solicite ao Ilustríssimo Secretário
Municipal de Meio Ambiente, Senhor Edgar Allan Martins, as informações
abaixo relacionadas referentes ao Serviço de Poda de Árvores e Destinação
dos Resíduos.
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do regimento
Interno desta Casa de Leis, e do artigo 22, Item XX e artigo 23, “caput” da
Lei Orgânica Municipal, que se oficie O Senhor JOÃO PAULO
CALIXTO, Secretário Municipal de Obras do Município de Aracruz, para
prestar as seguintes informações ao Gabinete desta Vereadora: 1- Informar
por quais motivos os serviços de limpeza e terraplenagem das ruas do
Bairro Sauê foram iniciados e não finalizados, haja vista reiteradas
reclamações de moradores daquela localidade, que enviaram vídeos ao
Gabinete desta Vereadora, mostrando serviços mal executados, com
buracos, lama e carros atolados; 2- Qual a previsão de finalização dos
serviços nas ruas daquela comunidade; 3- Enviar ao Gabinete desta
Vereadora planilha de previsão de execução de serviços de terraplenagem
de ruas de terra em todo o município de Aracruz; 4- Enviar ao Gabinete
desta Vereadora planilha de previsão de instalação de ecopontos para
recolhimento de entulhos em todas as localidades do município,
informando quantos ecopontos serão instalados em cada localidade; como
será realizada a fiscalização da quantidade de entulhos que será descartada
por cada cidadão e qual será o intervalo de recolhimento dos entulhos pela
secretaria. 5- Informar se a Secretaria/Município dispõe de legislação
específica para penalizar quem descartar entulhos e lixo desrespeitando as
normas legais e se houve ou haverá campanha preventiva conscientização
da população a respeito antes de ser aplicada qualquer penalidade.
Considerando o artigo 107, § 1º, 2º e 3º, do Regimento Interno desta Casa
de Leis c/c o artigo 22, XXI, da Lei Orgânica Municipal, solicita a Vossa
Excelência que, após aprovado pelo Plenário, encaminhe o presente
requerimento ao Prefeito Municipal de Aracruz, para, no prazo máximo de
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01/06/2020

075

01/06/2020

076

01/06/2020

077

08/06/2020

30 (trinta) dias, na forma do artigo 55, XXII, com as advertências do artigo
53, I, II e III, ambos da Lei Orgânica Municipal, INFORMAR o relatório
de utilização da UTI móvel específica para casos de COVID-19,
informando o número de pacientes transportados, descrevendo
detalhadamente as rotas percorridas, com as respectivas datas e horários
das utilizações, preservando os dados dos pacientes, na forma da Lei
13.709/2018.
Considerando o artigo 107, § 1º, 2º e 3º, do Regimento Interno desta Casa
de Leis c/c o artigo 22, XXI, da Lei Orgânica Municipal, solicita a Vossa
Excelência que, após aprovado pelo Plenário, encaminhe o presente
requerimento ao Prefeito Municipal de Aracruz, para, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, na forma do artigo 55, XXII, com as advertências do artigo
53, I, II e III, ambos da Lei Orgânica Municipal, INFORMAR a relação de
ambulâncias próprias e locadas, que compõe a frota de veículos da
Prefeitura Municipal de Aracruz, especificando as suas características e a
destinação, sobretudo, em relação às UTI’s móveis, apresentando cópia dos
contratos de locação e o relatório de pagamento de janeiro de 2017 até a
presente data.
REQUEIRO a Vossa Excelência que, com base no §2 do artigo 23 da Lei
Orgânica do Município de Aracruz, conjugado com o art. 5º inciso XXXIII,
bem como no inciso II do § 3 do art. 37 e no § 2 do art. 216 da Constituição
Federal de 1988, bem como, a Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à
Informação) e Decreto Federal nº 7.724/2012 (Regulamenta os
procedimentos para a garantia ao acesso à informação), ouvido o Plenário,
sejam solicitadas informações ao Senhor Secretário Municipal de Governo
no sentido de apresentar a esta Casa e, em particular, a este Vereador, o
seguinte: 1) - Lista constando quantos funcionários da Prefeitura
Municipal deste município deixaram de ocupar cargos em desvio de
função; 2)
- A data que deram entrada nos processos administrativos; 3)
- Quantos já foram indenizados através desse processo
administrativo; 4)
- Quantos ainda não foram indenizados e o motivo.
CONSIDERANDO o art. 107, §§ 1º, 2º e 3º da Resolução nº 492/90 c/c o
art. 22, inciso XXI da Lei Orgânica Municipal, vem mui respeitosamente,
requerer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, através
do Secretário Municipal de Transportes e Serviços Urbanos, no prazo
estabelecido no art. 55, inc. XXII, com as advertências do artigo 53, I e II,
ambos da Lei Orgânica Municipal, que informe a este Vereador se as
Concessionárias de Transporte Coletivo estão dando cumprimento a nova
redação do Artigo 120 da Lei Orgânica, que trata da gratuidade concedida
às mulheres idosas com mais de 60 anos e aos homens com mais de 65 em
todo o perímetro de Aracruz.
Requer que sejam prestados esclarecimentos nos seguintes termos: 1 – Se o
conteúdo do vídeo é verídico; ou seja, se de fato ocorreu erro na emissão da
declaração de óbito da idosa, lançando como causa morte COVID-19; 2 –
Se a paciente foi de fato submetida a 03 (três) testes para COVID-19,
informando o resultado, respeitando o sigilo legal; 3- Se verídicos os fatos,
quais providências o hospital tomou para apurar os fatos; 4 – Se inverídicos
os fatos, quais providências o hospital tomou para informar a população,
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evitando assim especulação sobre notícias falsas relacionadas ao COVID19. 5 – Informar se no momento o hospital dispõe de comitê/comissão de
ética ou similar para apurar fatos envolvendo a conduta profissional dos
funcionários da fundação.
08/06/2020 Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do regimento
Interno desta Casa de Leis, e do artigo 22, Item XX e artigo 23, “caput” da
Lei Orgânica Municipal, que se oficie o Senhor JOÃO PAULO CALIXTO,
Secretário Municipal de Transportes do Município de Aracruz, para prestar
as seguintes informações ao Gabinete desta Vereadora, considerando o
seguinte: - Que após o início da pandemia pelo Covid-19 os serviços de
transporte coletivo sofreram alteração na quantidade de coletivos e nos
horários de circulação para evitar aglomerações; - Que com a autorização
da administração municipal para funcionamento de diversas atividades
econômicas, tudo indica que a frota continua trabalhando reduzida, o que
foi confirmado por Nota Informativa expedida pela empresa Cordial
Transporte na semana passada; - Que de acordo com Notificação
Recomendatória do Ministério Público do Trabalho, a recomendação é que
os ônibus transitem com capacidade reduzida de passageiros, limitado ao
número de assentos disponíveis, sem carregar ninguém em pé; - Que o
número de reclamações quanto aos serviços prestados pelas empresas
concessionárias de transporte público em Aracruz é crescente,
principalmente as que se referem ao número reduzido de coletivos em
horário de pico, fazendo com que os usuários aguardem nos pontos por
horas até desembarque. Requer que seja prestadas as seguintes
informações: 1 – Especificar o número de coletivos de cada linha que
circula no município de Aracruz, qual empresa atende cada localidade e
quantos ônibus de cada linha estão atualmente circulando; 2- Encaminhar
ao Gabinete dessa Vereadora as tabelas com os horários de circulação de
todas as linhas de transporte coletivo do Município; 3 - Encaminhar ao
Gabinete dessa Vereadora cópia dos relatórios de todas as fiscalizações que
foram feitas no transporte coletivo desde o dia 15 de março de 2020. 4 –
Encaminhar ao Gabinete dessa Vereadora cópia de todas as autuações,
notificações e multas que foram aplicadas às empresas concessionárias de
serviços de transporte público desde o dia 15 de março de 2020. 5 –
Encaminhar ao Gabinete dessa Vereadora cópia da Notificação
Recomendatória do Ministério Público do Trabalho citada na Nota
Informativa da empresa Cordial Transportes. 6- Esclarecer ao Gabinete
dessa Vereadora os motivos pelos quais a empresa Expresso Aracruz
continua prestando serviços de transporte coletivo ao Município,
considerando que no dia 05 de março de 2020 a Prefeitura Municipal de
Aracruz publicou comunicado no Diário Oficial dos Municípios
informando sobre pedido de desistência da empresa em executar as
atividades nas linhas do lote 2 que havia vencido, instruindo a informação
com documentos.
08/06/2020 CONSIDERANDO a celebração do Contrato nº 126/2020 entre o
Município de Aracruz e a empresa SA Gestão de Serviços Especializados
EIRELI; CONSIDERANDO o art. 107, §§ 1º, 2º e 3º da Resolução nº
492/90 c/c o art. 22, inciso XXI da Lei Orgânica Municipal, vem mui
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respeitosamente, requerer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo
Municipal, através da Secretária Municipal de Transporte e Serviços
Urbanos, no prazo estabelecido no art. 55, inc. XXII, com as advertências
do artigo 53, I e II, ambos da Lei Orgânica Municipal, que informe/forneça
a este vereador: 1) Os servidores designados para fiscalizar o Contrato nº
126/2020, nos termos do art. 67 da Lei 8666/93; 2) Que os fiscais do
Contrato informem o quantitativo de pessoal empregados na execução do
contrato que foram desligados da empresa SA Gestão de Serviços
Especializados EIRELI a partir de 20.05.2020 até a presente data; 3) Em
razão dos desligamentos, com a consequente diminuição da prestação dos
serviços e economia de salários para a empresa SA Gestão de Serviços
Especializados EIRELI, qual o valor que foi ou será glosado no pagamento
dos serviços; 4) Quais os critérios adotados para a indicação de destinação
final prevista no subitem 2.2. da Cláusula Segunda do Contrato nº
126/2020; 5) Quais os índices para a revisão do contrato, caso ocorra a
previsão contida no subitem 2.2.1 da Cláusula Segunda do Contrato nº
126/2020;
CONSIDERANDO o art. 107, §§ 1º, 2º e 3º da Resolução nº 492/90 c/c o
art. 22, inciso XXI da Lei Orgânica Municipal, vem mui respeitosamente,
requerer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, através
da Secretária Municipal de Saúde , no prazo estabelecido no art. 55, inc.
XXII, com as advertências do artigo 53, I e II, ambos da Lei Orgânica
Municipal, que forneça a este vereador cópias dos Termos Aditivos
existentes ao Termo de Fomento nº 99/2020, celebrado com a Fundação
Hospital Maternidade São Camilo
Requer encaminhe o presente requerimento ao Prefeito Municipal de
Aracruz, para, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 55,
XXII, com as advertências do artigo 53, I, II e III, ambos da Lei Orgânica
Municipal, INFORMAR a quantidade de testes de COVID-19 adquiridos
pela Prefeitura de Aracruz, especificando o tipo de teste, e apresentando o
relatório dos exames realizados, preservando os dados dos pacientes, na
forma da Lei 13.709/2018. Aracruz/ES, 08 de julho de 2020
Requer encaminhe o presente requerimento ao Prefeito Municipal de
Aracruz, para, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 55,
XXII, com as advertências do artigo 53, I, II e III, ambos da Lei Orgânica
Municipal, INFORMAR o valor dos contratos de prestação de serviço junto
à empresa REMOVIDA, apresentando cópia integral de todos os processos
administrativos de contratação da referida empresa, em especial, os
processos referentes aos contratos 02/2018, 05/2018 e 14/2018
Requer encaminhe o presente requerimento ao Prefeito Municipal de
Aracruz, para, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 55,
XXII, com as advertências do artigo 53, I, II e III, ambos da Lei Orgânica
Municipal, INFORMAR o valor gasto com a aquisição de testes para
COVID-19, apresentando cópia integral dos respectivos processos de
compra.
Requer encaminhe o presente requerimento ao Prefeito Municipal de
Aracruz, para, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 55,
XXII, com as advertências do artigo 53, I, II e III, ambos da Lei Orgânica
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Municipal, INFORMAR o protocolo de limpeza e desinfecção das roupas e
equipamentos utilizados pelos profissionais de saúde na Unidade de Pronto
Atendimento da Vila Rica, apresentando cópia do contrato e processo
administrativo de contratação de serviço, caso terceirizado.
Requer encaminhe o presente requerimento ao Prefeito Municipal de
Aracruz, para, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 55,
XXII, com as advertências do artigo 53, I, II e III, ambos da Lei Orgânica
Municipal, INFORMAR o protocolo de testagem de pacientes para a
COVID-19, em Aracruz, informando, especialmente, se há restrição de
testagem em razão da idade, bem como, se nos casos positivos, a família
dos contaminados também são sujeitas ao exame, preservando os dados dos
pacientes, na forma da Lei 13.709/2018.
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do regimento
Interno desta Casa de Leis, e do artigo 22, Item XX e artigo 23, “caput” da
Lei Orgânica Municipal, que se oficie a Senhora CLENIR SANI
AVANZA, Secretária Municipal de Saúde para prestar as seguintes
informações ao Gabinete desta Vereadora: - Nome de todos os motoristas
que estão lotados na saúde, administrativos, indígenas, de ambulância,
independente do vínculo; - Cópia dos processos de pagamentos de diárias
de todos os motoristas da Secretaria de Saúde nos últimos 06 (seis) meses,
informando o nome do servidor responsável por apontar as diárias; Relação de todos os veículos próprios, locados e cedidos que estão à
disposição da Secretaria de Saúde; - Cópia dos registros denominados
“parte diária” do veículo utilizado pela Secretária de Saúde nos últimos 06
(seis) meses; - Cópia dos registros denominados “parte diária” dos veículos
vans da Secretaria de Saúde no período de 01/08/2019 a 10/10/2019; Cópia do processo de licitação e contrato firmado entre a Secretaria
Municipal de Saúde e a empresa locadora dos veículos, inclusive os
aditivos; - Cópia do processo de licitação e contrato firmado entre a
Secretaria de Saúde e a empresa gerenciadora de combustível, informando
quem é o servidor responsável pelo controle de combustível da Secretaria
de Saúde e os nomes dos estabelecimentos onde os veículos estão
abastecendo.
Requerer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, através
da Secretaria Municipal de Educação, no prazo estabelecido no art. 55, inc.
XXII, com as advertências do artigo 53, I e II, ambos da Lei Orgânica
Municipal, que informe a este Vereador; 1) Relação de todos os
profissionais do magistério aposentados no ano de 2019; 2) Data da última
remoção realizada para os profissionais do magistério na rede Municipal de
Educação; 3) Se houve remoção para o magistério no recesso escolar
2019/2020 e se não houve, qual o motivo de não ter havido; 4) Se existem
vagas atualmente que podem ser disponibilizadas para remoção, em quais
estabelecimentos de ensino e em quais áreas; 5) Para quando está prevista a
próxima remoção, considerando que o parágrafo único do art. 26 de Lei
Municipal 3356/2010 prevê que “a remoção, exceto em casos excepcionais,
será efetuada no período de recesso escolar.”
CONSIDERANDO o art. 107, § 1º da Resolução nº 492/90 c/c o art. 22,
inciso XXI da Lei Orgânica Municipal, vem mui respeitosamente, requerer
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a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Sáude, no prazo estabelecido no art. 55, inc. XXII,
com as advertências do artigo 53, I e II, ambos da Lei Orgânica Municipal,
que informe a este Vereador: 1) Todos os plantões médicos realizados nos
PA do Vila Rica e no PA de Barra do Riacho, pior unidade, incluindo
médicos efetivos, contratados temporariamente e contratados por meio do
CIM Polinorte, de janeiro/2020 até a presente data.
CONSIDERANDO o art. 107, § 1º da Resolução nº 492/90 c/c o art. 22,
inciso XXI da Lei Orgânica Municipal, vem mui respeitosamente, requerer
a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Saúde, no prazo estabelecido no art. 55, inc. XXII,
com as advertências do artigo 53, I e II, ambos da Lei Orgânica Municipal,
que forneça a este Vereador: 1) Cópia do registro de ponto do servidor
Eduardo Fernando de Souza, ocupante do cargo de coordenador de Seção,
desde a sua admissão até a presente data; 2) Comprovação de
comparecimento do servidor ao local de trabalho por meio de documentos
produzidos pelo mesmo, como relatórios e outros e/ou imagens.
CONSIDERANDO o art. 107, § 1º da Resolução nº 492/90 c/c o art. 22,
inciso XXI da Lei Orgânica Municipal, vem mui respeitosamente, requerer
a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, através das
Secretarias Municipais de Saúde, Desenvolvimento Econômico e
Planejamento Orçamento e Gestão, no prazo estabelecido no art. 55, inc.
XXII, com as advertências do artigo 53, I e II, ambos da Lei Orgânica
Municipal, que forneça a este Vereador: 1) Nomes dos servidores
ocupantes do cargo de assessor especial lotados nas respectivas secretarias;
2) Cópias dos registros de ponto dos assessores especiais das Secretarias
Municipais de Saúde, Desenvolvimento Econômico e de Planejamento
Orçamento e Gestão, desde a admissão até a presente data;
CONSIDERANDO o art. 107, § 1º da Resolução nº 492/90 c/c o art. 22,
inciso XXI da Lei Orgânica Municipal, vem mui respeitosamente, requerer
a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Saúde e/ou da Secretaria de Administração e
Recursos Humanos, no prazo estabelecido no art. 55, inc. XXII, com as do
artigo 53, I e II, ambos da Lei Orgânica Municipal, que informe/forneça a
este Vereador: 1) Relação de todos os motoristas (com respectiva
matrícula) que exercem suas funções junto à Secretaria Municipal de Saúde
e que são remunerados com diárias, (transporte administrativo e transporte
sanitário – motorista de ambulância) desde janeiro de 2019 até a presente
data; 2) Cópias dos relatórios de deslocamento dos referidos motoristas.
CONSIDERANDO o art. 107, § 1º da Resolução nº 492/90 c/c o art. 22,
inciso XXI da Lei Orgânica Municipal, vem mui respeitosamente, requerer
a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, através da
Controladoria Geral do Município e/ou da Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos ou ainda da secretaria responsável por gerenciar a frota de
veículos de passeio e veículos utilitários, no prazo estabelecido no art. 55,
inc. XXII, com as advertências do artigo 53, I e II, ambos da Lei Orgânica
Municipal, que informe/forneça a este Vereador: 1) O motivo pelo qual o
veículo FIAT, modelo Strada, placa QRI1J19, usado pela Secretaria
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Municipal de Saúde não se encontra adesivado conforme determina a Lei
Municipal nº 3.571/2012; 2) Fornecer os relatórios diários de
deslocamentos do veículo desde janeiro de 2019 até a presente data.
Requerer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, através
da Controladoria Geral do Município e da Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos, no prazo estabelecido no art. 55, inc.
XXII, com as advertências do artigo 53, I e II, ambos da Lei Orgânica
Municipal, que informe a este Vereador se os gastos com pessoal da área de
saúde, contratados por intermédio do CIM Polinorte estão sendo
computados no limite de despesa de pessoal previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal.
CONSIDERANDO os Artigos 109, inciso VIII, e 180, ambos da Resolução
nº 492/90 – Regimento Interno da Câmara Municipal de Aracruz, venho a
presença de Vossa Excelência requerer a convocação da Secretária
Municipal de Saúde para que compareça a esta Casa, em sessão especial,
para que preste esclarecimento, sobre a Denúncia de uso de veículo que se
encontra a serviço da secretaria de saúde, para atender interesse particular.
Requer que encaminhe o presente requerimento ao Prefeito Municipal de
Aracruz, para, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 55,
XXII, com as advertências do artigo 53, I, II e III, ambos da Lei Orgânica
Municipal, INFORMAR quais os serviços contratados junto à empresa 7
LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS, informando o histórico de pagamentos e
apresentando cópia integral dos processos de contratação.
Requer ao Prefeito Municipal de Aracruz, para, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, na forma do artigo 55, XXII, com as advertências do artigo 53,
I, II e III, ambos da Lei Orgânica Municipal, INFORMAR o relatório de
veículos, objeto de crimes, recuperados com a contribuição direta do cerco
eletrônico, nos últimos 12 meses, informando outras finalidades do sistema.
Requer ao Prefeito Municipal de Aracruz, para, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, na forma do artigo 55, XXII, com as advertências do artigo 53,
I, II e III, ambos da Lei Orgânica Municipal, INFORMAR o relatório de
manutenção do cerco eletrônico, dos últimos 12 meses, informando os
períodos de eventuais interrupções do serviço, especificando os motivos.
Requer ao Prefeito Municipal de Aracruz, para, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, na forma do artigo 55, XXII, com as advertências do artigo 53,
I, II e III, ambos da Lei Orgânica Municipal, INFORMAR se houve
aquisição de respiradores mecânicos para auxílio ao combate à Covid-19,
em caso positivo, informando quantidade e valores, apresentando cópia
integral dos processos de compra.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA MESA DIRETORA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ. Requeiro a Vossa
Excelência, nos termos do artigo 103 do regimento Interno desta Casa de
Leis, e do artigo 22, Item XX e artigo 23, “caput” da Lei Orgânica
Municipal, que se oficie ao Senhor EDUARDO PEREIRA SOARES,
Superintendente da Fundação, Hospital e Maternidade São Camilo para
prestar as seguintes informações ao Gabinete desta Vereadora: 1Considerando a divulgação de um vídeo nas redes sociais essa semana,
tendo por autor Sérgio Costa, que noticia maus tratos à sua mãe idosa
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SISLEI CORINA COSTA, enquanto hospitalizada na Fundação Hospital e
Maternidade São Camilo, vítima de DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica e AVC extenso; 2- Considerando que o autor afirma que a sua
genitora teve retirados todos os tratamentos que recebia na UTI, inclusive
hemodiálise, sondas e medicamentos e que só retornou ao tratamento após
queixas dos familiares; 3- Considerando que o autor afirma que
posteriormente a paciente foi transferida para a UADC – Unidade de Alta
Dependência de Cuidados, onde passou a ser negligenciada pelos
profissionais de saúde deste setor, desenvolvendo múltiplas escaras pelo
corpo inteiro, permanecendo urinada e com as fraldas sujas de fezes,
causando inclusive graves lesões nos seus órgãos genitais, cujas situações
foram registradas pelo filho por meio de fotografias; 4- Considerando que o
filho da paciente alega que o corpo de sua mãe estava tão inchado, usando
o termo “a ponto de explodir” no dia 02/03/2020 e que a idosa só foi
transferida novamente para a UTI após a família reclamar com a enfermeira
que iria procurar a justiça, tendo permanecido na UTI por 03 dias por
ordem do superintendente; 5- Considerando que a paciente evoluiu para
óbito na data de 24/05/2020; 6- Considerando que o autor afirma que por
diversas vezes tentou contato ou reunião com o superintendente da
fundação, sem êxito; 7- Considerando o documento assinado em anexo
pelo filho da paciente, SÉRGIO ANTONIO COSTA, autorizando os
vereadores a requererem as informações e a fundação a fornecê-las;
requerem que a Fundação Hospital e Maternidade São Camilo preste as
seguintes informações: I-) Quais foram os critérios adotados pela equipe da
UTI para suspender o tratamento da paciente, como hemodiálise, sondas e
medicamentos, especificando os riscos para a vida da paciente decorrentes
de tal decisão e, ainda, quais os critérios adotados para a retomada de todos
os tratamento ainda na UTI após queixas dos familiares; II- ) Se a decisão
de retirada dos tratamentos à paciente ainda na UTI poderia interferir no
seu tempo de sobrevida, caso os tratamentos não tivessem sido retomados
após queixas dos familiares, causando o seu óbito antes da data em que ele
ocorreu, justificando a resposta e considerando que na data de 14/01/2020 a
paciente foi transferida da UTI para a UADC; III-) Se o diagnóstico
irreversível da paciente contribuiu para a decisão de suspensão dos
tratamentos até então ofertados a ela e se há necessidade legal de consulta
aos familiares para suspensão de tratamento de pacientes com diagnósticos
irreversíveis, informando em qual legislação se amparou a decisão da
equipe médica; IV-) Se a fundação realizou algum esforço no sentido de
auxiliar os familiares da paciente na busca pela assistência médica
domiciliar – Home Care, já que essa modalidade hoje é uma obrigação do
SUS e da saúde suplementar, considerando que o filho da paciente
manifestou interesse em referida modalidade de tratamento para que sua
genitora tivesse mais qualidade de vida, especificando a fundação quais
providências tomou nesse sentido; V-) Explicitar os motivos da recusa do
superintendente da fundação em atender ou se reunir com os familiares da
paciente e de dar acesso aos familiares aos registros do prontuário médico
da paciente enquanto hospitalizada e a fornecerem cópias após o óbito.
22/06/2020 Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do regimento
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Interno desta Casa de Leis, e do artigo 22, Item XX e artigo 23, “caput” da
Lei Orgânica Municipal, que se oficie o Senhor JOÃO PAULO CALIXTO,
Secretário Municipal de Transportes e Serviços Urbanos do Município de
Aracruz, considerando notícias de determinação emanada pelo Senhor
Secretário aos coveiros de reuso após lavagem dos macacões tipo capote
plástico descartáveis utilizados para sepultamentos de vítimas de COVID19, para prestar as seguintes informações ao Gabinete destes Vereadores: 1) Se com o advento da pandemia pelo Covid-19 a empresa Power
Consultoria e Assessoria em Segurança do Trabalho elaborou Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA específico para os profissionais
COVEIROS do município, indicando a necessidade de uso de outros
equipamentos de proteção individual específicos e não previstos/utilizados
anteriormente, fornecendo cópia integral em caso positivo, e justificando a
omissão e/ou desnecessidade em caso negativo; 2-) Se houve processo de
licitação ou de dispensa para aquisição de EPI’s específicos para coveiros
em razão da pandemia pelo Covid-19, fornecendo cópia dos processos de
aquisição e das declarações de recebimento dos EPI’s pelos coveiros; 3-)
Se houve determinação desse Secretário Municipal ou de qualquer outro
para que os coveiros lavassem os macacões descartáveis e o reutilizassem,
justificando a medida em caso positivo.
22/06/2020 Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do regimento
Interno desta Casa de Leis, e do artigo 22, Item XX e artigo 23, “caput” da
Lei Orgânica Municipal, que se oficie a Senhora CLENIR SANI
AVANZA, Secretária Municipal de Saúde e a Senhora WALKIRIA
SCARPATI, Gerente da Vigilância Sanitária e Epidemiológica para
prestarem as seguintes informações aos Gabinetes destes Vereadores,
considerando o seguinte: 1-) Em visita realizada por esses Vereadores na
Unidade de Pronto Atendimento Vila Rica e PSF Vila Rica, foi constatada
a ausência total de dispensadores de álcool para uso dos pacientes em
ambas as unidades, o que é uma omissão gravíssima em razão da pandemia
por Covid-19; 2-) Ao questionamento dos Vereadores sobre a ausência dos
dispensadores, receberam resposta da própria Secretária de Saúde que
estava no local, que justificou a omissão, alegando que os dispensadores
foram retirados porque os pacientes estavam furtando o álcool e ingerindo
o
produto;
3-)
Considerando
a
NOTA
TÉCNICA
GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 ORIENTAÇÕES PARA
SERVIÇOS DE SAÚDE: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE
QUE DEVEM SER ADOTADAS DURANTE A ASSISTÊNCIA AOS
CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO
NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2). (atualizada em 08/05/2020), que
dispõe no Item 2 (páginas 08 e 09 o seguinte): 2. Todos os serviços de
saúde: na chegada, na triagem, na espera, no atendimento e durante toda a
assistência prestada ... - Prover lenço descartável para higiene nasal na sala
de espera. - Prover lixeira com acionamento por pedal para o descarte de
lenços de papel. - Prover dispensadores com preparações alcoólicas para a
higiene das mãos nas salas de espera e estimular a higiene das mãos após
contato com secreções respiratórias. - Prover condições para higiene
simples das mãos: lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido,
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suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem
contato manual. 4-) Considerando que a fiscalização da Vigilância Sanitária
e demais órgãos de fiscalização das atividades comerciais e empresariais no
Município de Aracruz exigem de todos os comércios, formais e informais,
prestadores de serviços e indústrias, a manutenção e oferta de
dispensadores de álcool em gel ou líquido como condição para
funcionamento; Requerem os seguintes esclarecimentos e providências: I –
À Secretária de Saúde: 1-) Apresentar cópia do ato administrativo que
determinou a retirada dos dispensadores de álcool das unidades de saúde
mencionadas, com justificativa técnica para tanto, juntando cópia das
ocorrências registradas de furto ou ingestão de álcool nas unidades por
pacientes, bem como concordância do Comitê Sanitário com a decisão,
uma vez que a Secretaria de Saúde deve proporcionar condições de higiene
aos pacientes e usuários das unidades nessa pandemia, visando minimizar
os riscos de contágio, mas, ao contrário, desrespeita normas da Agência
Nacional de Saúde ao retirar a oferta de álcool em gel para os pacientes; 2-)
Informar se a mesma medida foi adotada em todas as unidades de saúde
que atendem pacientes e se pretende reinstalar os dispensadores de álcool
que foram retirados, bem como a data em que o fará; II - À Gerente de
Vigilância Sanitária: 1-) Informar se os dispensadores de álcool foram
retirados de todas as unidades e se a Vigilância Sanitária foi consultada
sobre referida decisão; 2-) Informar se houve autuação e notificação e
aplicação de penalidades às unidades de saúde que funcionam sem os
dispensadores de álcool em gel para os pacientes; 3-) Informar se quando
das fiscalizações dos comércios formais e informais, prestadores de
serviços e indústrias se há autuação, notificação e aplicação de penalidades
quando constatada a ausência de dispensadores de álcool em gel.
22/06/2020 Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do regimento
Interno desta Casa de Leis, e do artigo 22, Item XX e artigo 23, “caput” da
Lei Orgânica Municipal, que se oficie a Senhora Cleni Zani Avanza,
Secretária Municipal de Saúde de Aracruz e ao Senhor Eduardo Pereira
Soares, Superintendente da Fundação Hospital e Maternidade São Camilo,
para prestar as seguintes informações ao Gabinete desta Vereadora,
considerando o seguinte: - No dia 21 de junho de 2020 o Município
contabilizou 502 casos confirmados e 23 obtidos por Covid-19; - No dia 21
de junho, foi registrado o obtido de um funcionário desta secretária, e o
mesmo realizava o transporte dos pacientes da hemodiálise; - Pessoas que
têm Doenças Renais Crônicas (DRC) estão entre os grupos mais
vulneráveis ao novo coronavírus por não produzirem hormônios renais e
terem baixa imunidade. Relatórios da Organização Mundial de Saúde
(OMS) e do Ministério da Saúde colocam as pessoas que têm alguma das
DRC entre os mais suscetíveis à Covid-19. - O centro de hemodiálise
atende os municípios vizinhos de Ibiraçu, João Neiva e Fundão, e que estes
possuem casos confirmados de Covid-19; Requer que seja prestadas as
seguintes informações: 1 – Quais as medidas de proteção adotadas para os
funcionários e os pacientes do Centro de Hemodiálise; 2 – Foram
realizados testes para Covid-19 nos funcionários e pacientes; 3 – Existe
algum caso de Covid-19 entre os pacientes; 4- Além do caso relatado
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acima, existe algum outro caso de covid-19 dentre os funcionários;
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do regimento
Interno desta Casa de Leis, e do artigo 22, Item XX e artigo 23, “caput” da
Lei Orgânica Municipal, que se oficie a Senhora CLENIR SANI
AVANZA, Secretária Municipal de Saúde e ao Senhor LUCIANO
FORRECHI, Secretário Municipal de Administração, para que prestem as
seguintes informações aos Gabinetes destes Vereadores, considerando o
fato dos contratos com as auxiliares de serviços gerais da Secretaria de
Saúde decorrentes de processo seletivo terem vencido e há notícias de que
os profissionais contratados pela Secretaria Municipal de Educação serão
disponibilizados/realocados para a Secretaria de Saúde; I – Ao Secretário
Municipal de Administração: 1-) se há legalidade na decisão de realocação
de auxiliares de serviços gerais que foram aprovados em processos
seletivos da educação para a Secretaria Municipal de Saúde, considerando
o princípio de que o edital faz lei entre as partes e os profissionais foram
selecionados e contratados para realizarem a limpeza de escolas e setores
da educação; 2-) se a realocação da Secretaria de Educação para a
Secretaria de Saúde dos auxiliares de serviços gerais está sendo imposta
aos servidores contratados e, no caso de recusa por algum servidor, se há
consequências e quais; II – À Secretária Municipal de Saúde: 1-)
Especificar os motivos que levaram essa Secretaria a não providenciar a
contratação de auxiliares de serviços gerais para as unidades e setores da
saúde, permitindo que os contratos de trabalho dos servidores chegassem
ao fim, expondo os servidores das unidades e dos setores a maior risco de
contágio em plena pandemia pelo Covid-19 em razão da precarização da
higienização; 2-) quais providências a Secretaria está tomando para
solucionar o problema, informando se já instaurou processo seletivo para
novas contratações e em caso positivo, em que fase se encontra,
informando ainda o prazo para finalização e contratações; 3-) Informar se
servidores ocupantes de outros cargos estão sendo obrigados a executarem
as atribuições dos auxiliares de serviços gerais que foram dispensados e
quem está executando a higienização das unidades e setores da saúde; 4-)
Informar se requisitou ao Secretário de Administração e à Secretária de
Educação a disponibilização de auxiliares de serviços gerais contratados
por meio de processos seletivo para a educação e em caso positivo, se
houve resistência dos profissionais em razão da pandemia;
Requerer à Secretaria Municipal de Saúde, no prazo estabelecido no artigo
55, inciso XXII, com as advertências do artigo 53, incisos I, II e III, ambos
da Lei Orgânica Municipal, que preste informações pormenorizadas ao
gabinete deste Vereador acerca do fechamento da UPA do Bairro Vila
Rica.
Requerer à Vossa Excelência que solicite à secretaria responsável, no prazo
estabelecido no artigo 55, inciso XXII, com as advertências do artigo 53,
incisos I, II e III, ambos da Lei Orgânica Municipal, cópia integral do
processo administrativo nº 14.917/2019, referente a licitação de lanches
para Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, no valor de R$ 57.704,00.
Requerer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, através
da Secretaria Municipal Finanças, no prazo estabelecido no art. 55, inc.
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XXII, com as advertências do artigo 53, I e II, ambos da Lei Orgânica
Municipal, que encaminha a este Vereador cópia do relatório de
cumprimento das emendas apresentadas em face das legislação
orçamentária aprovada para os exercícios de 2018, 2019 e 2020.
Requerer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, através
da Secretaria Municipal Saúde, no prazo estabelecido no art. 55, inc. XXII,
com as advertências do artigo 53, I e II, ambos da Lei Orgânica Municipal,
que forneça a estes Vereadores cópia integral do Processo que deu origem
ao Termo de Fomento 099/2020, bem como dos demais atos dele
decorrentes, inclusive empenhos e pagamentos.
Requerer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, através
da Secretaria Municipal Saúde, no prazo estabelecido no art. 55, inc. XXII,
com as advertências do artigo 53, I e II, ambos da Lei Orgânica Municipal,
que forneça a estes Vereadores cópia integral dos processos de compras e
contratações de serviços realizados para atender às demandas relativas ao
COVID-19
Requer ao Prefeito Municipal de Aracruz, para, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, na forma do artigo 55, XXII, com as advertências do artigo 53,
I, II e III, ambos da Lei Orgânica Municipal, INFORMAR o relatório de
atividade, por meio do Cerco Eletrônico, do veículo Fiat Strada, placa
QRI1J19, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, apresentando data e
horário dos deslocamentos em sentido às rodovias estaduais, que compõe a
malha viária do município de Aracruz, desde a instalação do serviço de
Cerco Eletrônico.
Requer ao Prefeito Municipal de Aracruz, para, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, na forma do artigo 55, XXII, com as advertências do artigo 53,
I, II e III, ambos da Lei Orgânica Municipal, INFORMAR a quantidade e
os
valores
gastos
com
a
aquisição
dos
medicamentos
HIDROXICLOROQUINA,
AZITROMICINA,
IVERMECTINA,
PREDNISONA e ZINCO, apresentando cópia integral dos processos
administrativos de compra.
Requer ao Prefeito Municipal de Aracruz, para, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, na forma do artigo 55, XXII, com as advertências do artigo 53,
I, II e III, ambos da Lei Orgânica Municipal, INFORMAR, por meio do
sistema de integração intermunicipal do Cerco Eletrônico, o relatório de
atividade do veículo Fiat Strada, placa QRI1J19, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde, apresentando data e horário dos deslocamentos no
município de Vitória-ES.
Requer ao Prefeito Municipal de Aracruz, para, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, na forma do artigo 55, XXII, com as advertências do artigo 53,
I, II e III, ambos da Lei Orgânica Municipal, INFORMAR o relatório dos
últimos 12 (doze) meses do Suprimentos de Fundos da Secretária
Municipal de Saúde, apresentando cópia.
Requer ao Prefeito Municipal de Aracruz, para, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, na forma do artigo 55, XXII, com as advertências do artigo 53,
I, II e III, ambos da Lei Orgânica Municipal, INFORMAR o valor e a
quantidade de eletrocardiógrafos adquiridos pela Secretaria Municipal de
Saúde, apresentando cópia integral do processo administrativo de compra.
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22/06/2020 Requer ao Prefeito Municipal de Aracruz, para, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, na forma do artigo 55, XXII, com as advertências do artigo 53,
I, II e III, ambos da Lei Orgânica Municipal, INFORMAR o relatório de
distribuição dos testes rápidos para Covid-19, informando a quantidade
adquirida e o referido valor, apresentando cópia do processo administrativo
de compra e informando onde estão sendo armazenados e realizados os
referidos testes rápidos.
22/06/2020 Requerer ao Prefeito Municipal de Aracruz, para, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, na forma do artigo 55, XXII, com as advertências do artigo 53,
I, II e III, ambos da Lei Orgânica Municipal, INFORMAR o relatório
mensal de óbitos no município de Aracruz/ES, especificando a causa morte,
a idade e a localidade, de janeiro de 2017 até a presente data.
29/06/2020 Considerando o artigo 107, § 1º, 2º e 3º, do Regimento Interno desta Casa
de Leis c/c o artigo 22, XXI, da Lei Orgânica Municipal, solicita a Vossa
Excelência que, após aprovado pelo Plenário, encaminhe o presente
requerimento ao Prefeito Municipal de Aracruz, para, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, na forma do artigo 55, XXII, com as advertências do artigo
53, I, II e III, ambos da Lei Orgânica Municipal, INFORMAR se foram
promovidas ações de fiscalização e controle interno, nas contratações
emergenciais da Secretaria Municipal de Saúde, em especial nos contratos
decorrentes do combate à COVID19, em caso positivo, apresentando cópia
dos respectivos atos e decretos administrativos.
29/06/2020 Considerando o artigo 22, XIII, da Lei Orgânica Municipal c/c o artigo 31,
da Constituição Federal, solicita a Vossa Excelência que, após aprovado
pelo Plenário, encaminhe o presente requerimento ao Prefeito Municipal de
Aracruz, com as advertências do artigo 53, VIII, da Lei Orgânica
Municipal, para EXONERAR a Secretária Municipal de Saúde, Sra. Clenir
Sani Avanza, em razão dos evidentes indícios de irregularidades de
direcionamento e superfaturamento de contratos emergenciais da Secretaria
Municipal de Saúde, com prejuízo ao erário público, destacando-se a
denúncia apresentada na Câmara Municipal de Aracruz, na presente data,
importando eventual omissão ou negligência do chefe do Poder Executivo
Municipal em infração política-administrativa, passível de julgamento pelo
Poder Legislativo Municipal.
06/07/2020 Requerer ao Prefeito Municipal de Aracruz que encaminhe ao gabinete
deste Vereador a cópia integral do processo administrativo da reforma do
prédio do Centro Odontológico do Bairro Coqueiral, situado em frente ao
Posto de Gasolina, e ainda, que informe o valor da obra e o prazo para a
conclusão da referida reforma.
06/07/2020 Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do regimento
Interno desta Casa de Leis, e do artigo 22, Item XX e artigo 23, “caput” da
Lei Orgânica Municipal, que se oficie ao Senhor EDUARDO PEREIRA
SOARES, Superintendente da Fundação, Hospital e Maternidade São
Camilo para prestar as seguintes informações ao Gabinete desta Vereadora,
considerando: - Que foi veiculado um vídeo nas redes sociais por Davi Bas,
da comunidade indígena de Caieiras Velhas, noticiando que no dia 25 de
junho sua esposa gestante de 15 semanas procurou a Fundação Hospital e
Maternidade São Camilo e teve diagnostico de placenta prévia, tendo sido
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encaminhada para tratamento domiciliar em razão de estar acometida pelo
Covid-19; - Que tendo comparecido na semana seguinte ao hospital,
realizou exames e foi diagnosticado que a placenta estava colada e a
paciente fora de perigo, tendo sido mais uma vez encaminhada para sua
casa, vindo no dia seguinte a sofrer um aborto em casa; - Que procurou o
hospital pela terceira vez, onde foi realizado o procedimento de curetagem,
mas quando dispensaram a paciente, lhe entregaram o feto abortado dentro
de um litro de soro com formol, sem explicar a razão dessa entrega,
causando aos seus pais dor e constrangimento por não saberem como
proceder, pois não foram orientados se deveriam enterrar o feto, se
precisaria ou não de registro de nascimento para proceder ao enterro e
enquanto não sabem o que fazer, são obrigados a ficarem com o filho
abortado dentro de uma garrafa. Requeiro ao hospital que prestem as
seguintes informações, respeitando o sigilo da paciente: 1- Se o diagnóstico
de placenta prévia exigia internação hospitalar para evitar o evento aborto
que veio a se concretizar; 2- Se existe no hospital ala ou leito separado na
maternidade para gestantes com diagnóstico de Covid-19; Qual é o
procedimento legal no caso de aborto em relação ao destino do feto e de
quem é a responsabilidade pelo descarte no caso de fetos com 15 semanas,
como é o caso que se tornou público através do vídeo referido; 4 – Se
existe diferença no procedimento de destino de fetos quando o aborto
ocorre em casa, mas a gestante e o feto são encaminhados ao hospital,
como foi o caso.
06/07/2020 Requerer ao Prefeito Municipal, Exmo. Sr. Jones Cavaglieri, em
observância à legislação acima, a permanência da Sra. Clenir Sani Avanza
no cargo de Secretaria Municipal de Saúde.
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06/07/2020 Requerimento cópias processos da Secretaria de Turismo e de Saúde

122

06/07/2020 Cópias das atas de reuniões do Conselho Municipal de Saúde

123

06/07/2020 Convocação gerente do Fundo Municipal de Saúde

124

06/07/2020 Requer ao Sr. Prefeito Municipal, com as advertências do artigo 53, incisos
I, II e III, da Lei Orgânica Municipal, que EXONERE a Secretária
Municipal de Saúde, Sra. Clenir Sani Avanza, em razão do desatendimento,
sem motivo justo, do requerimento nº 070/2020, que a convocou para
comparecer perante esta Casa, em sessão especial, para discutir acerca da
ocupação dos leitos de UTI no Município de Aracruz/ES.
13/07/2020 Requer sejam prestadas as seguintes informações ao gabinete desta
Vereadora: 1- Informar se a área invadida na Portelinha, cujo imóvel em
construção a fiscalização obrigou o cidadão a derrubar é pública ou
particular, considerando que nos autos da ação de reintegração de posse
ajuizada pelo Município contra os moradores da Portelinha houve desde o
início do litígio controvérsia sobre a propriedade da área, já que o
advogado Nilo Barriola Quinteros afirma ser proprietário de parte da área
invadida, encaminhando ao Gabinete dessa Vereadora cópia do documento
comprobatório da propriedade do Município e da notificação encaminhada
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13/07/2020

127

13/07/2020

128

13/07/2020

129

13/07/2020

130

13/07/2020

ao cidadão para desfazimento da construção; 2- Informar quais etapas da
regularização fundiária do bairro Portelinha foram concluídas; quantas
famílias serão beneficiadas; se há previsão de finalização do processo de
regularização ainda nessa gestão e se será possível contemplar outros
cidadãos com a destinação de áreas para construção; 3- Informar se o
cidadão que foi obrigado a derrubar a construção na área supostamente
invadida procurou a Secretaria de Habitação para requerer o benefício do
aluguel social e, em caso afirmativo, por quais motivos teve o pedido
indeferido; 4- Informar o valor anual das verbas destinadas ao benefício do
aluguel social desde o dia 1º de janeiro de 2017 até a presente data e se os
valores foram suficientes para atender a demanda; 5 - Informar quantas
pessoas estão inscritas atualmente no programa aluguel social aguardando o
benefício e quantas estão atualmente recebendo o benefício; 6 - Informar se
recursos da Secretaria de Habitação foram remanejados para outras
secretarias municipais desde o início dessa gestão e em caso positivo,
informar os valores e a destinação das verbas, encaminhando ao Gabinete
dessa Vereadora cópia dos atos administrativos que autorizaram o
remanejamento; 7 – Justificar os motivos pelos quais as casas populares de
Barra do Riacho ainda não foram entregues aos inscritos e a previsão de
sorteio e entrega dos imóveis aos interessados; 8 – Informar se foram
destinadas verbas para a regularização fundiária nessa gestão; os valores, os
bairros já contemplados; o número de pessoas que obtiveram escrituras
públicas de seus imóveis até a presente data e quais bairros serão
contemplados até o final da gestão; 9 – Informar quantos servidores estão
lotados atualmente na Secretaria de Habitação, esclarecendo o vínculo de
cada um.
Requer que o Prefeito Municipal que encaminhe ao gabinete deste
Vereador os relatórios de abastecimentos dos veículos à disposição daquela
Secretaria, no período de 01/01/2019 até a presente data, em especial e em
separado do veículos placas QRI-1J19 de uso pessoal da Sra. Secretária
Municipal de Saúde.
Requer que o Prefeito Municipal que informe a este Vereador o motivo
pelo qual o veículo FIAT, modelo Strada, placa QRI1J19, usado pela
Secretaria Municipal de Saúde não se encontra adesivado conforme
determina a Lei Municipal nº 3.571/2012. Aracruz – Espírito Santo.
Requer que o Prefeito Municipal informe a este vereador as ações
desenvolvidas com os recursos do Fundo Municipal de Turismo no ano de
2020.
Requer que o Prefeito Municipal informe a este vereador quais foram os
artistas ou grupos de artistas que foram contratados por intermédio do
Programa Municipal denominado “Prata da Casa” no período de 2017 a
2020, informando ainda o valor da contratação, bem como cópia integral do
processo de Chamamento Público 002/2017.
REQUEIRO a Vossa Excelência que, com base no §2 do artigo 23 da Lei
Orgânica do Município de Aracruz, conjugado com o art. 5º inciso XXXIII,
bem como no inciso II do § 3 do art. 37 e no § 2 do art. 216 da Constituição
Federal de 1988, bem como, a Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à
Informação) e Decreto Federal nº 7.724/2012 (Regulamenta os
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03/08/2020

133

03/08/2020

134
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procedimentos para a garantia ao acesso à informação), ouvido o Plenário,
sejam solicitadas informações a Senhora Secretária Municipal de Turismo e
Cultura no sentido de apresentar a esta Casa e, em particular, a este
Vereador, sobre o recurso destinado pelo Governo Federal à Secretaria de
Cultura para ações emergenciais, conforme disposto na Lei 14.017/20.
Mais especificamente, que seja apresentado, qual valor que foi designado
para este município, e quais as medidas estão sendo tomadas para o
cumprimento da destinação prevista em Lei.
CONSIDERANDO o art. 107, §§ 1º, 2º e 3º da Resolução nº 492/90 c/c o
art. 22, inciso XXI da Lei Orgânica Municipal, vem mui respeitosamente,
requerer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, através
da Secretaria Municipal de Turismo, no prazo estabelecido no art. 55, inc.
XXII, com as advertências do artigo 53, I e II, ambos da Lei Orgânica
Municipal, que forneça a este vereador: 1 – Cópia dos extratos bancários do
Fundo Municipal de Cultura desde 2018 até a presente data; 2 – Cópia das
atas de reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de
Cultural; 3 – Cópia dos Projetos que foram atendidos com recursos do
Fundo Municipal de Cultura desde 2018 até a presente data; 4 – Cópia das
atas das reuniões da Comissão Municipal de Incentivo à Cultura de Aracruz
onde foram selecionados os projetos que receberam valores do Fundo
Municipal de Cultura, desde 2018 até a presente data; 5 – Cópia do(s)
ato(s) de nomeação dos integrantes da Comissão Municipal de Incentivo à
Cultura de Aracruz desde 2018 até a presente data; 6 – Cópia de todos os
empenhos e de todos os pagamentos realizados com recursos do Fundo
Municipal de Cultura desde 2018 até a presente data.
CONSIDERANDO os Artigos 109, inciso VIII, e 180, ambos da Resolução
nº 492/90 – Regimento Interno da Câmara Municipal de Aracruz, venho a
presença de Vossa Excelência requerer a convocação do Presidente do
IPASMA – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Município de Aracruz, para que compareça a esta Casa, em sessão especial,
a fim de tratar de assuntos relacionados ao referido Instituto, dentre eles,
atualização de cálculo atuarial e atualização da legislação em razão da
reforma da previdência.
Considerando o artigo 107, § 1º, 2º e 3º, do Regimento Interno desta Casa
de Leis c/c o artigo 22, XXI, da Lei Orgânica Municipal, considerando,
ainda, que o Requerimento 082/2020, aprovado em Plenário, não foi
respondido integralmente, no prazo legal, solicita a Vossa Excelência que,
após aprovado pelo Plenário, encaminhe o presente requerimento ao
Prefeito Municipal de Aracruz, para, no prazo complementar máximo de 10
(dez) dias, na forma do artigo 55, XXII, com as advertências do artigo 53,
I, II e III, ambos da Lei Orgânica Municipal, PRESTAR CORRETA E
INTEGRALMENTE AS INFORMAÇÕES sobre o valor dos contratos de
prestação de serviço junto à empresa REMOVIDA EMERGÊNCIAS
MÉDICAS LTDA, APRESENTANDO CÓPIA INTEGRAL DE TODOS
OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS de contratação da referida
empresa, em especial, os processos administrativos referentes aos contratos
02/2018, 05/2018 e 14/2018.
Considerando o artigo 107, § 1º, 2º e 3º, do Regimento Interno desta Casa
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137
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de Leis c/c o artigo 22, XXI, da Lei Orgânica Municipal, solicita a Vossa
Excelência que, após aprovado pelo Plenário, encaminhe o presente
requerimento ao Prefeito Municipal de Aracruz, para, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, na forma do artigo 55, XXII, com as advertências do artigo
53, I, II e III, ambos da Lei Orgânica Municipal, INFORMAR o valor gasto
na aquisição e instalação de arcondicionado na unidade de saúde de Barra
do Riacho “HPP”, apresentando cópia integral do processo administrativo
de compra, INFORMANDO, ainda, se existe processo licitatório de
registro de preço para aquisição de ar-condicionado, pela Secretaria
Municipal de Saúde, em caso positivo, apresentando cópia integral do
processo, em especial do respectivo registro de preços homologado.
Considerando o artigo 107, § 1º, 2º e 3º, do Regimento Interno desta Casa
de Leis c/c o artigo 22, XXI, da Lei Orgânica Municipal, solicita a Vossa
Excelência que, após aprovado pelo Plenário, encaminhe o presente
requerimento ao Prefeito Municipal de Aracruz, para, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, na forma do artigo 55, XXII, com as advertências do artigo
53, I, II e III, ambos da Lei Orgânica Municipal, INFORMAR se existe
processo licitatório de registro de preço para contratação de
eletrocardiógrafo pela Secretaria Municipal de Saúde, em caso positivo,
apresentando cópia integral do processo, em especial do respectivo registro
de preços homologado.
REQUEIRO a Vossa Excelência que, com base no §2 do artigo 23 da Lei
Orgânica do Município de Aracruz, conjugado com o art. 5º inciso XXXIII,
bem como no inciso II do § 3 do art. 37 e no § 2 do art. 216 da Constituição
Federal de 1988, bem como, a Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à
Informação) e Decreto Federal nº 7.724/2012 (Regulamenta os
procedimentos para a garantia ao acesso à informação), ouvido o Plenário,
sejam solicitadas informações a Senhora Secretária Municipal de Saúde no
sentido de apresentar a esta Casa e, em particular, a este Vereador, os
motivos pelo qual a unidade de saúde do CAIC ainda não voltou a
funcionar normalmente.
REQUEIRO a Vossa Excelência que, com base no §2 do artigo 23 da Lei
Orgânica do Município de Aracruz, conjugado com o art. 5º inciso XXXIII,
bem como no inciso II do § 3 do art. 37 e no § 2 do art. 216 da Constituição
Federal de 1988, bem como, a Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à
Informação) e Decreto Federal nº 7.724/2012 (Regulamenta os
procedimentos para a garantia ao acesso à informação), ouvido o Plenário,
sejam solicitadas informações ao Senhor Secretário Municipal de Governo
no sentido de apresentar a esta Casa e, em particular, a este Vereador, o
seguinte: Lista constando quantos funcionários da Prefeitura Municipal
deste município deixaram de ocupar cargos em desvio de função nos anos
de 2018 a 2020; a data que deram entrada nos processos administrativos
referente aos respectivos anos; quantos servidores já foram indenizados
através desse processo administrativo; quantos servidores ainda não foram
indenizados e o motivo.
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do regimento
Interno desta Casa de Leis, e do artigo 22, Item XX e artigo 23, “caput” da
Lei Orgânica Municipal, que se oficie a Senhora CLENIR SANI
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AVANZA, Secretária Municipal de Saúde para prestar as seguintes
informações ao Gabinete desta Vereadora: 1 – Especificar os motivos das
rescisões de contrato de trabalho por prazo determinado decorrentes de
processos seletivos, uma vez que os processos ainda estão vigentes e os
contratos poderiam ser renovados, bem como especificar os critérios que
estão sendo adotados para orientar as demissões;
17/08/2020 Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do regimento
Interno desta Casa de Leis, e do artigo 22, Item XX e artigo 23, “caput” da
Lei Orgânica Municipal, que se oficie o Senhor JONES CAVAGLIEIRI,
Prefeitura Municipal de Aracruz, a fim de lhe dar ciência dos termos do
Requerimento 078/2020, datado dia 08/06/2020 encaminhado por esta Casa
ao Secretário Municipal de Transportes JOÃO PAULO CALIXTO e da
ausência de resposta até a presente data, informando que poderá tomar as
medidas cabíveis quanto à omissão do secretário referido em prestar as
informações requisitadas a essa Casa de Leis.
17/08/2020 Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Aracruz,
Estado do Espírito Santo, nos termos artigo 23, § 2º da Lei Orgânica do
Município de Aracruz e os artigos 103 e 107, § 1º do Regimento Interno
desta Casa Legislativa, venho, respeitosamente, perante Vossa Excelência,
no exercício de minhas atribuições, REQUERER que a Sra. FLÁVIA
CÂNDIDA FERREIRA SANTOS, Secretária Municipal de Turismo e
Cultura, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, INFORME o seguinte: A. Se
houve a criação de algum programa ou projeto específico, tanto
emergencial quanto permanente, com o intuito de atender e prestar apoio
aos músicos profissionais de Aracruz em tempos de pandemia; B. Se o
Conselho Municipal de Política Cultural está em pleno funcionamento e,
neste momento, discutindo políticas públicas com o objetivo de atender e
prestar apoio aos músicos profissionais de Aracruz em tempos de
pandemia.
17/08/2020 Requerer a Vossa Excelência que solicite ao SAAE-Aracruz que forneça a
este vereador cópia integral do processo de execução do novo padrão de
entrada de energia e demolição do existente na ETA de Jacupemba.
17/08/2020 Requerer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, através
da Secretaria Municipal de Planejamento, que informe todas as
movimentações de recursos orçamentários (remanejamentos) que foram
feitos em favor da Secretaria Municipal de Saúde nos exercícios de 2019 e
2020, diminuindo o orçamento das demais secretarias e/ou órgãos da
estrutura administrativa municipal.
24/08/2020 Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do regimento
Interno desta Casa de Leis, e do artigo 22, Item XX e artigo 23, “caput” da
Lei Orgânica Municipal, que se oficie a Senhora CLENIR SANI
AVANZA, Secretária Municipal de Saúde para prestar as seguintes
informações ao Gabinete desta Vereadora, considerando reclamações dos
moradores da Vila do Riacho de ausência de pediatra na Unidade de Saúde
há mais de um mês e haver apenas um médico clínico na unidade
atualmente: 1 – Por quais motivos o pediatra deixou de atender na Unidade
de Saúde da Vila do Riacho, considerando que no Distrito a demanda é
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muito grande e há crianças que necessitam de acompanhamento constante;
2 – Informar, com base no número de usuários do SUS da Vila do Riacho,
quantos médicos são necessários para garantir atendimento de qualidade? 3
– Informar se a Secretaria de Saúde oferece transporte para as crianças que
necessitam de atendimento pediátrico e são encaminhadas para a UPA de
Barra do Riacho? 4 – Informar quantos pediatras atendem atualmente na
UPA da Barra do Riacho e os dias de atendimento?
CONSIDERANDO o art. 107, §§ 1º, 2º e 3º da Resolução nº 492/90 c/c
o art. 22, inciso XXI da Lei Orgânica Municipal, vem mui
respeitosamente, requerer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo
Municipal, através da Secretária Municipal de Saúde , no prazo
estabelecido no art. 55, inc. XXII, com as advertências do artigo 53, I e
II, ambos da Lei Orgânica Municipal, que INFORME a este vereador:
a) Se os valores constantes dos Decretos supracitados foram repassados
à Fundação Hospital Maternidade São Camilo total ou parcialmente; b)
Em caso positivo, quais os valores repassados e data dos repasses.
REQUEIRO a Vossa Excelência que, com base no § 2º do artigo 23 da Lei
Orgânica do Município de Aracruz, conjugado com o art. 5º inciso XXXIII,
bem como no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da
Constituição Federal de 1988, bem como, a Lei Federal nº 12.527/2011
(Lei de Acesso à Informação) e Decreto Federal nº 7.724/2012
(Regulamenta os procedimentos para a garantia ao acesso à informação),
ouvido o Plenário, sejam solicitadas informações a Senhora Secretária
Municipal de Saúde no sentido de esclarecer a esta Casa e, em particular, a
este Vereador: a) A destinação das verbas das unidades de saúde fechadas
(USB CAIC, BARRA DO SAHY, VILA RICA, MAR AZUL),
considerando que as mesmas se encontram ativas no CNES – Cadastro
Nacional de estabelecimentos de Saúde; b) Nome dos funcionários que
estavam lotados nas Unidades de Saúde retrocitadas; c) Lotação atual dos
funcionários das unidades que foram fechadas.
Requeiro a Vossa Excelência que, com base no §2 do artigo 23 da Lei
Orgânica do Município de Aracruz, conjugado com o art. 5º inciso XXXIII,
bem como no inciso II do § 3 do art. 37 e no § 2 do art. 216 da Constituição
Federal de 1988, bem como, a Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à
Informação) e Decreto Federal nº 7.724/2012 (Regulamenta os
procedimentos para a garantia ao acesso à informação), ouvido o Plenário,
sejam solicitadas informações a Senhora Secretária Municipal de Saúde no
sentido de apresentar a esta Casa e, em particular, a este Vereador, uma
DATA ou PREVISÃO da realização de testagem em massa para o COVID19 na Grande Bela Vista, e ainda se possível seja realizado em conjunto, a
vacinação contra Gripe e o Sarampo.
Requer informações ao Senhor Presidente do Conselho Municipal de Saúde
com cópia para Senhora Secretária Municipal de Saúde no sentido de
apresentar a esta Casa e, em particular, a este Vereador:
a)
- Ata da prestação de contas da saúde (exercício 2020);
b)
- Cópia da lista de presença dos membros presentes.
Requer ao Diretor Geral do SAAE que informe a este vereador: a) Todos os
projetos que foram elaborados pelo setor de engenharia/edificações do
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SAAE (por meio de servidores próprios e/ou contratados temporariamente)
no período compreendido entre janeiro/2013 até agosto/2020, informando
ainda os autores dos projetos (técnicos ou engenheiros); b) Todos os
projetos que foram contratados pelo SAAE (prestação de serviços) no
período compreendido entre janeiro/2013 até agosto/2020; c) As empresas
executoras dos Projetos contratados, o valor de cada Projeto e cópia do
contrato de prestação de serviços. Aracruz
Requer ao Diretor Geral do SAAE que informe a este vereador o motivo
pelo qual foi ordenada a execução de serviços de água pelo SAAE na
localidade de Caieiras Velha, no mês de agosto próximo passado,
considerando que desde 1º de agosto/2020 as atividades deveriam ser
executadas pela CESAN
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento
Interno desta Casa de Leis, e do artigo 22, Item XX e artigo 23, “caput” da
Lei Orgânica Municipal, que se oficie o Senhor SAULO DEAMBROZI,
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município de
Aracruz, atendendo à reclamação de moradores do Bairro Cupido, informar
por quais motivos a localidade popularmente conhecida como “Conjunto
Felicidade” não dispõe de transporte coletivo, obrigando os moradores a
andarem a pé até o Bairro São Marcos para pegarem o ônibus para o
trabalho e à tarde fazer o percurso de volta, cansados e também à pé, do
Bairro São Marcos até suas residências.
Requer a Vossa Excelência que convoque o Ilustríssimo Sr. Secretário de
Obras e Infraestrutura para comparecer a esta Câmara Municipal, em dia e
hora previamente agendados, no prazo estabelecido no art. 55, XXII da
LOM, para tratar de assunto referente ao orçamento cidadão da atual
gestão.
Requer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, através da
Secretária Municipal de Transporte e Serviços Urbanos, que informe a este
vereador o motivo pelo qual ainda não se deu cumprimento à nova redação
do art. 120 da Lei Orgânica Municipal, que trata da gratuidade no
transporte público de passageiros às mulheres maiores de 60 (sessenta)
anos de idade.
Sugestão ao Prefeito Municipal de Aracruz, para realizar na virada de 2020
para 2021, um minuto de silêncio em homenagem as vítimas da COVID19.
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do regimento
Interno desta Casa de Leis, e do artigo 22, Item XX e artigo 23, “caput” da
Lei Orgânica Municipal, que se oficie a Senhora CLENIR SANI
AVANZA, Secretária Municipal de Saúde , e o Senhor João Paulo Calixto
da Silva, Secretário Municipal de Obras, para prestar as seguintes
informações ao Gabinete desta Vereadora, considerando reclamações dos
moradores da Vila do Riacho sobre a paralização da construção da nova
Unidade de Saúde:
1 – Por quais motivos a obra se encontra paralisada?
2 – Existe previsão para a retomada da obra?
3 – Qual a previsão de entrega da UBS de Vila do Riacho.
3 – Solicita cópia impressa do projeto da UBS de Vila do Riacho
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155

156

157

30/11/2020 Considerando a conclusão dos trabalhos da CPI do Transporte Público,
destacando, em especial, o anseio da sociedade de uma resposta desta Casa
de Lei e considerando, ainda, o curto prazo para o término da presente
legislatura, requer ao colendo Plenário que determine a tramitação em
Regime de Urgência do Projeto de Resolução 001/2020, na forma do artigo
109, IV, do Regimento Interno.
30/11/2020 Requeiro a Vossa Excelência que inclua na pauta da 171ª Sessão Ordinária
o Relatório Final da CPI da saúde, constituída por meio da Resolução
682/2019.
22/12/2020 Requerer que oficie o Ministério Público Estadual para que apure a
contratação dos projetos executivos de forma integrada, de
complementação dos sistemas de esgotamento sanitário da orla do
município de Aracruz/ES, através do Contrato nº 46/2019 celebrado entre o
SAAE - Aracruz e a empresa Encop Engenharia Ltda, oriundo da Tomada
de Preços nº 003/2018, Processo nº 050/2018 no valor de R$ 730.000,00
(setecentos e trinta mil reais).

Alcântaro
Victor
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Campos

Fabio Netto
da Silva
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INDICAÇÕES
Nº
001

002

003

004

005

006

007

Data
Discriminação
06/01/2020 Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que providencie junto à
Secretaria responsável, a instalação de 4 (quatro) aparelhos de ar
condicionado, na Biblioteca Municipal de Aracruz.
06/01/2020 Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que providencie junto à
Secretaria responsável, a instalação de uma grelha para escoamento de
água, no final da Rua Continente Europeu próximo a casa número 126
Bairro Itaputera Aracruz/ES.
07/01/2020 Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Aracruz, que seja
realizado a ampliação do bueiro para a frente da residência, diminuindo
a entrada de agua no local por conta de ser final de rua e assim toda a
agua da rua vai para casa da munícipes, que fica no Bairro Guaxindiba,
Rua: Domingas Selvatice sem número, Aracruz/ES.
09/01/2020 Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal através da Secretaria
responsável, reforma e adequação do projeto de combate a incêndio do
Ginásio Poliesportivo da Comunidade de Guaraná-Aracruz.
09/01/2020 Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Aracruz, através da
Secretaria responsável, que seja realizado a “Limpeza Das galerias da R.
Índio Magalhães, Centro Aracruz/ ES.”
09/01/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal, que envie uma equipe técnica para
avaliar a Rua Tibúrcio Alves da Costa, no Bairro Vila Rica, Sede do
Município, que está cedendo, bem como, após averiguação, proceda
com os reparos na via.
09/01/2020 Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Aracruz, através da
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008

13/01/2020

009

14/01/2020

010

14/01/2020

011

14/01/2020

012

15/01/2020

013

15/01/2020

014

15/01/2020

015

15/01/2020

016

15/01/2020

017

20/01/2020

018

20/01/2020

019

21/01/2020

020

21/01/2020

021

21/01/2020

Secretaria responsável, que seja realizado a “Limpeza Dos bueiros da R.
Quintino Loureiro Centro Aracruz/ ES.”
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Aracruz, através da
Secretaria responsável, que seja realizado o serviço de “manutenção na
rua da Arvore, bairro Coqueiral - Aracruz/ES”.
Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que providencie junto à
secretaria responsável, melhoria para o escoamento de água, na Rua
Luiz Alberto Nines no Bairro Decarli Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Aracruz, através da
Secretaria responsável, que seja realizado o serviço de “manutenção na
calçada cidadã, do bairro Jequitiba na rua Hilário Sebastião BittiAracruz/ES”.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal e a Secretaria responsável que
tomem as devidas e urgentes providências no sentido de adquirir bombas
de sucção ou bombas submersas para serem instaladas nas áreas
passíveis de alagamentos existentes no Município.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Aracruz que seja
realizado o serviço de “manutenção das tampas de bueiros (Grelhas de
Aço Carbono ) da rua Santa Maria no Bairro Fatima em Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que providencie a instalação de
uma grelha para escoamento de água, no final da Rua Continente
Americano n° 29 Bairro Itaputera, Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie, junto a
Secretaria responsável a Manutenção com REVSOL em todas as Ruas
do Bairro Irajá - Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que providencie junto à
secretaria responsável, a reforma Geral da Quadra Poliesportiva do
Bairro Novo Irajá- Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie, junto a
Secretaria responsável o patrolamento da Rua projetada do Bairro Vila
Rica - Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que providencie a instalação de
um redutor de velocidades, na Rua Genésio Fabri s/n, referência
próximo farinheira da Ondina no Bairro Cupido Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que providencie a retirada do
barro que foi depositado em virtude das fortes chuvas e a manutenção
dos bueiros que estão completamente entupidos o que dificulta o
escoamento de água, na Rua Genésio Fabri, no Bairro Cupido.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Aracruz que seja
realizado o serviço de “manutenção das tampas de bueiros ( Grelhas de
Aço Carbono ) da rua Rio do Norte no Bairro Fatima em Aracruz /ES.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Aracruz que seja
realizado o serviço de “manutenção da tampa de bueiro da próximo casa
número 211 na Rua Cedros no bairro de Coqueiral”
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Aracruz que seja
realizada a Retirada dos resíduos sólidos (lixo) e dos entulhos, da Rua
Cerejeiras, Bairro: Coqueiral - Aracruz/ES.
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022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

21/01/2020 Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Aracruz que seja
realizada a Retirada dos resíduos sólidos (lixo) e dos entulhos, da Rua
Cedros, Bairro: Coqueiral - Aracruz/ES.
21/01/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal e à Secretaria responsável que
tomem as devidas e urgentes providências no sentido roçar o mato da
rua Epiphanio Pontin que dá acesso ao SENAI.
21/01/2020 Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que providencie junto à
Secretaria responsável, capinas e retiradas de lixo, do valão (próximo a
igreja Ebenézer) na rua Valdir Forec Novo Jequitibá Aracruz/ES.
21/01/2020 Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que a capina e retirada de lixo,
nos bairros referidos, Bairro Itaputera, bairro Nova Esperança bairro
Santa luzia, Bairro Jequitibá Novo Jequitibá Aracruz/ES.
21/01/2020 Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que providencie a manutenção de
uns bueiros entupidos (boca de lobo) para escoamento dos Bairro
Itaputera, bairro nova Esperança bairro Santa luzia, bairro Jequitibá
novo Jequitibá Aracruz/ES.
23/01/2020 Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que providencie a retirada dos
resíduos sólidos (lixo) e dos entulhos, da Rua Boungainville, Bairro:
Coqueiral - Aracruz/ES”.
23/01/2020 Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que providencie a retirada dos
resíduos sólidos (lixo) e dos entulhos, da Av. Palmeiras em frente à rua
Orquídeas, Bairro: Coqueiral - Aracruz/ES”.
23/01/2020 Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que providencie a Limpeza,
Capina e a Poda das arvores dentro da escola e Entorno da Escola
Professora Maria Luiza Devens–CAIC- Bairro De Fatima - Aracruz/ES.
23/01/2020 Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que providencie junto à
secretaria responsável, a manutenção dos bueiros entupidos (boca de
lobo) para escoamento do Bairro Planalto, Aracruz/ES.
23/01/2020 Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que providencie junto à
secretaria responsável, reparos no calçamento da praça do bairro
Planalto (campinas e limpezas) - Aracruz/ES.
23/01/2020 Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que providencie junto à
secretaria responsável, a construção de um vestiário no campo de futebol
do - Aracruz/ES.
23/01/2020 Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie que seja feito
reparo na rua dos Colibris no trecho que dá acesso ao campo de futebol
no Bairro Planalto - Aracruz/ES.
27/01/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal, por meio da Secretaria
responsável, que providencie a instalação de um cercado em volta da
caixa de areia do playground na Praça da Paz.
27/01/2020 Indico à Mesa Diretora e ao Senhor Prefeito Municipal, por meio da
Secretaria de Educação, na forma regimental, a implementação de
Escola Cívico-Militar Municipal em Aracruz/ES.
27/01/2020 Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que providencie junto à
secretaria responsável, a reforma Geral da Quadra Poliesportiva do
Bairro Novo Irajá- Aracruz/ES.
27/01/2020 Indico à Mesa Diretora e ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
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por meio da Secretaria responsável, que realize a limpeza e a posterior
reforma do banheiro público da Rodoviária Municipal de Aracruz.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Aracruz que seja
realizada a Retirada dos resíduos sólidos (lixo) e dos entulhos, da Av.
das Palmeiras em frente à rua Gerânios, Bairro Coqueiral.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Aracruz que seja
realizado o serviço de manutenção da tampa de bueiro próximo a Igreja
Católica, Bairro Praia dos Padres/ Rua PP 01 em Coqueiral.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Aracruz que seja
realizado o serviço de “manutenção asfáltica na Rua Neuziade Marciano
Musso, Bairro Itaputera - Aracruz/ES”.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Aracruz a implantação de
uma academia popular, bancos para assento e playground para crianças,
na Praça do Bairro De Carli, nas proximidades da Rua Florentino
Avidos, sede do nosso município.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Aracruz a implantação de
uma academia popular, bancos para assento e playground para crianças,
na Praça do Bairro Praia dos Padres.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Aracruz que seja
realizado o serviço de “manutenção asfáltica na Rua Amazonas, bairro
Mar Azul - Aracruz/ES”.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal que providencie a limpeza e a
manutenção dos pontos de ônibus em toda a Vila do Riacho.

038

28/01/2020

039

28/01/2020

040

28/01/2020

041

29/01/2020

042

29/01/2020

043

29/01/2020

044

29/01/2020

045

30/01/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal que realize a manutenção asfáltica
na Rua Rio Grande do Sul, bairro Mar Azul, litoral - Aracruz/ES”

046

30/01/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal que realize a manutenção asfáltica
na Rua Acre, Bairro Mar Azul, litoral - Aracruz/ES.

047

30/01/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal, por meio da Secretaria
responsável, que realize a manutenção asfáltica na Rua Gramado, Bairro
Mar Azul litoral - Aracruz/ES”.
30/01/2020 Indico à Mesa Diretora e ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
por meio da Secretaria responsável, que realize a manutenção asfáltica
na Rua Espírito Santo, Bairro Mar Azul litoral - Aracruz/ES”.
30/01/2020 Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie, a Secretaria
responsável a Capina, limpeza dos bueiros e retirada de entulhos dos
Bairros Morobá, Nova Conquista e Morobazinho, Aracruz/ES.
31/01/2020 Indico à Mesa Diretora e ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
por meio da Secretaria responsável, que realize a manutenção asfáltica
na Rua Santa Catarina, Bairro Mar Azul, litoral - Aracruz/ES.
31/01/2020 Indico à Mesa Diretora e ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
por meio da Secretaria responsável, que realize a manutenção asfáltica
na Rua Colatina, Bairro Mar Azul, litoral - Aracruz/ES.
31/01/2020 Indico à Mesa Diretora e ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
por meio da Secretaria responsável, que realize a manutenção asfáltica
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053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

na Avenida Minas Gerais, Bairro Mar Azul, litoral - Aracruz/ES.
04/02/2020 Indico ao Prefeito Municipal que por meio da Secretaria responsável
realize em caráter de Urgência: - A retirada das inúmeras casas de
maribondo existentes nas dependências da CMEB ÁLVARO SOUZA de
Vila do Riacho.
04/02/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal de Aracruz, através da Secretaria
responsável, que seja realizado o serviço de “manutenção asfáltica na
Rua Uberlândia, Bairro Mar Azul Litoral - Aracruz/ES”.
04/02/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal de Aracruz, através da Secretaria
responsável, que seja realizado o serviço de “manutenção asfáltica na
Rua São Matheus, Bairro Mar Azul Litoral - Aracruz/ES”.
04/02/2020 Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Aracruz que “efetue a
revitalização das pinturas dos redutores de velocidade (quebra-molas) e
faixas de pedestres da Av. dos Coqueiros, bairro Coqueiral.
04/02/2020 Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que providencie junto à
secretaria responsável, reparos no calçamento da rua Elizabeth Pontin
Bairro são Camilo Aracruz/ES.
04/02/2020 Indico ao Prefeito Municipal que providencie junto à secretaria
responsável, a reforma e troca dos gramados dos campos bom de bola I e
II da Praça da Paz- Aracruz/ES.
04/02/2020 Indico ao Prefeito Municipal que providencie a Instalação de Redutor de
Velocidade, Placa de Sinalização e Faixa de Pedestre na rotatória do
bairro Bela Vista e na Rua Giovani Modenesi Aracruz/ES.
05/02/2020 Indico ao Diretor Geral do SAAE, que realize com urgência a
manutenção necessária no vazamento de água próximo ao hidrante,
localizado nos arredores da Capela Mortuária do Bairro Coqueiral.
05/02/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal que promova a manutenção da
malha asfáltica da Rua João da Rosa Loureiro, Bairro Vila Nova, na
altura da Igreja Santa Luzia.
05/02/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal que promova a troca da lâmpada do
poste de luz situado na esquina da Rua Epifânio Pontin com a Rua
Ângelo Moro, no Bairro Vila Nova.
05/02/2020 Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Aracruz que seja
realizado o serviço de “efetue a revitalização das pinturas dos redutores
de velocidade (quebra-molas) e faixas de pedestres da Av. dos
Vinhaticos do Bairro Coqueiral/Aracruz – ES.
05/02/2020 Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Aracruz que seja
realizado o serviço de “manutenção asfáltica R. Lyrio Flores Centro
Aracruz ao lado do Casa Grande - Aracruz/ES”.
05/02/2020 Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Aracruz, através da
Secretaria responsável, que seja realizado o serviço de pintura da faixa
de pedestre da Av. Castelo Branco com Av. Florestal, trevo do Smart
Supermercado Kinkas Aracruz/ES.
05/02/2020 Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Aracruz, através da
Secretaria responsável, que seja realizado a limpeza Das Galerias e
Bueiros nas ruas e avenidas do Bairro Coqueiral - ARACRUZ/ES.
06/02/2020 Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que providencie junto à
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068

06/02/2020

069

06/02/2020

070

06/02/2020

071

06/02/2020

072

06/02/2020

073

06/02/2020

074

07/02/2020

075

07/02/2020

076

07/02/2020

077

07/02/2020

078

07/02/2020

079

07/02/2020

secretaria responsável, a Instalação de 02 (dois) Redutores de
Velocidade (Quebra Mola), na Cidade Brasília próximo à casa n°30 Aracruz/ES.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal e à Secretaria responsável que
tomem as devidas providências para a instalação de corrimão na rua da
Alegria (depois da descida do Hotel Iramar ao lado da escola Placidino
Passos).
Indico ao Senhor Prefeito Municipal e a Secretaria responsável que
tomem as devidas providências para realizar serviços de manutenção das
praças “Manoel Francisco Nascimento” e “Gloria Maria Sian Vicente”,
ambas no Bairro Vila Nova.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal e a Secretaria responsável que
tomem as devidas providências para realizar a retirada de matos entre as
sarjetas e meios-fios das ruas do bairro Vila Nova, bem a realização de
pintura dos meios-fios.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal e a Secretaria responsável que
tomem as devidas providências para realizar a poda de árvores do bairro
Vila Nova.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal e a Secretaria responsável que
tomem as devidas providências para proceder à reforma administrativa
Municipal.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal e a Secretaria responsável que
tomem as devidas providências para contratação de instituição financeira
(banco) para a gestão da folha de pagamento dos servidores públicos
municipais.
Indica ao Senhor Prefeito Municipal e à Secretaria responsável que
promova curso de capacitação de noções básicas de primeiros socorros
aos professores e funcionários da rede de ensino de educação
fundamental e infantil.
Indica ao Senhor Prefeito Municipal e às Secretarias responsáveis que
tomem as devidas providências para instalação de equipamento GPS Sistema de Posicionamento Global nos veículos de passeio, máquinas,
caminhões e ambulâncias contratadas pelo Poder Executivo para
prestação de serviço, bem como naqueles pertencentes ao Município.
Indica ao Senhor Prefeito Municipal que determine à Secretaria
Municipal de Finanças que proceda a auditoria em todos os contratos de
prestação de serviços firmados com o Município, inclusive da
administração indireta (SAAE) e do Consórcio Público da Região
Polinorte enquanto o mesmo esteve sediado no Município de Aracruz,
para verificação da correta retenção de valores referentes ao ISS –
Imposto sobre Serviços.
Indica ao Senhor Prefeito Municipal e à Secretaria responsável que
tomem as devidas providências para reparação do calçamento do trevo
do Bairro Bela Vista (em frente ao Supermercado Devens).
Indico ao Senhor Prefeito Municipal integral observância ao que dispõe
o art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal e às Secretarias responsáveis que
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080

10/02/2020

081

11/02/2020

082

11/02/2020

083

11/02/2020

084

11/02/2020

085

11/02/2020

086

12/02/2020

087

12/02/2020

088

12/02/2020

089

12/02/2020

090

13/02/202

091

13/02/2020

092

13/02/2020

093

13/02/2020

094

17/02/2020

095

17/02/2020

096

17/02/2020

tomem as devidas providências para proceder à redução do número de
participantes de todas as comissões permanentes.
Indico que providencie junto à secretaria responsável, campinas e
limpeza na rua do Amaristo Irajá Aracruz/ES.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal, por meio da Secretaria de
Educação, na forma regimental, a manutenção da rua João Fanchiotte,
Bairro Limão.
Indicamos à Mesa Diretora e ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, por meio da Secretaria responsável, que realize uma
cobertura para o portão da EMEF Coqueiral.
Pintura da faixa de pedestre da Rua Josias da Silva Lisboa em frente
Promotoria de Justiça cumulativa de Aracruz/ES.
Pintura da faixa de pedestre da Rua Lúcia Lin, Bairro Cooab 3 Aracruz/ES.
Instalação de placas indicativas com nomenclatura (pare) na rua
Americo Crivillin com Rua Lúcia Lin, Bairro Cooab 3, Aracruz/ES.
Indico a Secretaria responsável que tomem as devidas providências para
transformar em via de mão única a Rua Ozório da Silva Rocha.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o serviço
de pintura da faixa de pedestre da rua Ozório da Silva Rocha ao lado da
Câmara Municipal de Aracruz Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o serviço
de pintura da faixa de pedestre da Rua Professor Lobo em frete ao
Centro Educacional Espaço Livre Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o serviço
de pintura da faixa de pedestre da Rua Professor Lobo em frete ao Du
homem Barbearia Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie a Construção de
uma Praça, com Playground, Quadra Poli Esportiva e Instalação de
Academia Popular, no bairro São José- Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o serviço
de “manutenção asfáltica na rua José C. da Rocha com Padre Luiz
Parenzi - Aracruz/ES”.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que seja realizado o serviço
de pintura da faixa de pedestre da rua Ozório da Silva Rocha em frente
ao Fórum - Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a
“Construção de uma Academia Popular nas proximidades da quadra de
Esportes, localizada na COHAB da Barra do Sahy, Orla de Aracruz/ES.
Indico ao Executivo Municipal a construção de uma Academia Popular
nas proximidades da Igreja Católica, Bairro Praia dos Padres, Orla de
Aracruz/ES.
A substituição de lâmpadas amarelas (incandescentes) por brancas vapor
metálico), dos postes da praça da amizade, bairro coqueiral- Aracruz /ES
A substituição de lâmpadas amarelas (incandescentes) por brancas

da Silva
José Gomes
dos Santos
Alcântaro
Filho
Celson Silva
Dias
Alexandre
Manhães
Alexandre
Manhães
Alexandre
Manhães
Fábio Netto
Alexandre
Manhães
Alexandre
Manhães
Alexandre
Manhães
José Gomes
dos Santos
Alexandre
Manhães
Alexandre
Manhães
Alexandre
Manhães
Alexandre
Manhães
Alexandre
Manhães
Alexandre

Rua Professor Lobo. 550 – Centro – Aracruz – E/S – CEP 29.190-062 Tel.: (27) 3256-9491 Telefax: (27) 3256-9492
Deptº Legislativo – (27) 3256-9461 - CNPJ: 39.616.891/0001-40 – Site: www.aracruz.es.leg.br, e-mail legislativo@aracruz.es.leg.br

62

Câmara Municipal de Aracruz
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
097

17/02/2020

098

18/02/2020

099

18/02/2020

100

18/02/2020

101

18/02/2020

102

18/02/2020
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18/02/2020
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18/02/2020
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18/02/2020
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18/02/2020

107

18/02/2020

108

18/02/2020

109

18/02/2020

110

19/02/2020

(vapor metálico), dos postes do bairro Coqueiral.
Pontos de distribuição de sacolas de lixo para uso dos banhistas
recolherem os lixos produzidos no litoral - Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que realize Extensão de
Rede Elétrica com Postes e Luminárias nas Ruas Guaraná, Emiliano
Travisani, Tranquilo Nicchio, Vicente Padovan, Humberto Rubon,
Francisco Marins, América, Aricanga, Jacupemba, Muribeca,
Grapuama, Comboios, Pansueta, Tupi, Gramuté e na Avenida Pau
Brasil, ambas no Bairro Praia Formosa (Rio Preto), Distrito de Santa
Cruz.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que realize a Construção de
uma Praça com Playground, Academia Popular e Quadra Poliesportiva
Coberta no Bairro Praia Formosa (Rio Preto), Distrito de Santa Cruz.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, que interceda junto aos
órgãos competentes para realizarem a Reforma e Restauro da Igreja
Católica Nossa Senhora da Penha em Santa Cruz, nesse município.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que realize uma Reforma
Geral na Praça Matriz “César Ferreira Lamego” e na Praça “Olivia
Martins Flores” no Centro de Santa Cruz.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que realize a Reforma do
Antigo Cais da Balsa localizado no Balneário de Santa Cruz.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que realize a Reforma do
Antigo Cais da Balsa localizado no Balneário de Santa Cruz.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que realiza a construção de
uma Ondulação Transversal com Faixa de Pedestres e Instalação de
Placas de Indicação de Velocidade na Avenida João Mota, Bairro
Itaparica, em frente a EMEF Itaparica, Distrito de Santa Cruz.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que realize a Construção de
um Atracadouro na região de Santa Cruz.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que realize a Construção de
um Atracadouro na região de Santa Cruz.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que realize a Construção de
uma Praça com Playground, Academia Popular e Half de Skate, no
Bairro Barra do Sahy, Distrito de Santa Cruz.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que realize a Construção de
um Novo Cemitério com Capela Mortuária, em Barra do Sahy, Distrito
de Santa Cruz.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que realize a Construção de
uma Escola de Ensino Fundamental Completo (1º a 9º ano) com Quadra
Poliesportiva Coberta no Bairro Barra do Sahy.
Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que providencie a retiradas de
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111

19/02/2020
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20/02/2020
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27/02/2020

122

17/02/2020

123

02/03/2020

entulho(lixo), na rua Projetada s/nº, Bairro Guaxindiba Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que providencie a campina
retirada de lixo, na rua projetada, Bairro Guaxindiba Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie o patrolamento
colocação de solo brita da Rua projetada do Bairro São José Aracruz/ES.
Indica ao Prefeito Municipal que providencie: 1-) Que seja feita uma
limpeza imediata nas áreas externas do prédio do CSU; 2-) Que sejam
tomadas providências no sentido de criar barreiras físicas que impeçam a
entrada e/ou a permanência de pessoas estranhas ao setor, com a
finalidade de evitar que o local continue sendo alvo de ponto de pernoite
de pessoas em situação de rua e de descarte de lixo. 3-) Que seja
destinado um vigilante para o local.
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie a limpeza,
manilhamento, patrolamento e colocação de solo brita da Rua Adamo L.
Bairro Guaxindiba - Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie a “Instalação de
placas indicativas com nomenclatura na rua São Mateus bairro Mar Azul
litoral Aracruz/ES” (a mesma encontrasse deteriorada)
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie a “Instalação de
placas indicativas com nomenclatura na Avenida Minas Gerais, Mar
Azul litoral Aracruz/ES”
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie a “instalação de
placas indicativas com nomenclatura na rua Santa Maria bairro, Mar
Azul litoral Aracruz/ES” (Mesma encontrasse deteriorada).
Indico, ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Aracruz que providencie
a “instalação de placas indicativas com nomenclatura na rua Uberlândia
Mar Azul Litoral Aracruz/ES”
Indico, ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que providencie a
“instalação de placas indicativas com nomenclatura na rua Colatina,
bairro Mar Azul Litoral Aracruz/ES”
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que providencie a
“instalação de placas indicativas com nomenclatura na rua santa
Catarina Bairro Mar Azul Litoral Aracruz/ES”
Indico ao Prefeito Municipal que através da Secretaria responsável
providencie a limpeza e manutenção da Praça do Bairro Cohab III,
conhecida como Pracinha do Jequitibá.
Indico ao Prefeito Municipal a instalação de abrigo de ônibus com
sistema de drenagem, na ES-124, Rodovia Aracruz x Guaraná, na
Comunidade de Retiro – Distrito de Guaraná, após o Sítio Pôr do Sol.
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie a instalação de

dos Santos
José Gomes
dos Santos
José Gomes
dos Santos
Dileuza
Marins Del
Caro

José Gomes
dos Santos
Alexandre
Ferreira
Manhães
Alexandre
Ferreira
Manhães
Alexandre
Ferreira
Manhães
Alexandre
Ferreira
Manhães
Alexandre
Ferreira
Manhães
Alexandre
Ferreira
Manhães
Dileuza
Marins Del
Caro
Dileuza
Marins Del
Caro
Alexandre
64

Rua Professor Lobo. 550 – Centro – Aracruz – E/S – CEP 29.190-062 Tel.: (27) 3256-9491 Telefax: (27) 3256-9492
Deptº Legislativo – (27) 3256-9461 - CNPJ: 39.616.891/0001-40 – Site: www.aracruz.es.leg.br, e-mail legislativo@aracruz.es.leg.br

Câmara Municipal de Aracruz
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

124
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03/03/2020
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04/03/2020
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04/03/2020

134

04/03/2020

135

04/03/2020

136

04/03/2020

placas indicativas com nomenclatura na Rua Acre, Bairro Mar Azul
litoral Aracruz/ES”.
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie a instalação de
placas indicativas com nomenclatura na Rua Bahia, Bairro Mar Azul
litoral Aracruz/ES”.
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie a “instalação de
placas indicativas com nomenclatura na Rua Amazonas, Bairro Mar
Azul litoral Aracruz/ES”
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie a “instalação de
placas indicativas com nomenclatura na Rua Brasil, Bairro Mar Azul
litoral Aracruz/ES”
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie a retirada de
entulho, na Rua Continente Asiático nº 04, Bairro Nova Esperança
Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie a instalação de
placas indicativas com nomenclatura na Rua Espirito Santo, Bairro Mar
Azul Litoral Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie a instalação de
placas indicativas com nomenclatura na Rua Des. Amorim Lima, Bairro
Mar Azul Litoral Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie a instalação de
placas indicativas com nomenclatura na Rua Gramado, Bairro Mar Azul
Litoral Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie a instalação de
placas indicativas com nomenclatura na Rua Manaus, Bairro Mar Azul
Litoral Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie a instalação de
placas indicativas com nomenclatura na Rua Maranhão, Bairro Mar
Azul Litoral Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie a instalação de
placas indicativas com nomenclatura na Rua Paraná, Bairro Mar Azul
Litoral Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie a instalação de
placas indicativas com nomenclatura na Rua Piauí, Bairro Mar Azul
Litoral Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie a instalação de
placas indicativas com nomenclatura na Rua Rio Grande do Sul, Bairro
Mar Azul Litoral Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que a instalação de placas
indicativas com nomenclatura na Rua Sergipe, Bairro Mar Azul Litoral
Aracruz/ES.
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137

138

139

140

141

142

143
144
145
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147

148

149

04/03/2020 Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie a instalação de
placas indicativas com nomenclatura na Rua vitória, Bairro Mar Azul
Litoral Aracruz/ES.
04/03/2020 Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie a Pinturas de
faixas de pedestres e sinalização de mão e contra mão nas ruas que ainda
não possui este tipo de marcação, no Bairro Jardins em Aracruz
09/03/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de construção de
faixa elevada na Av. Venâncio Flores, no Bairro Vila Nova, em frente a
EMEF Zilca Nunes Vieira Bermudes.
09/03/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal, o calçamento de aproxidamente
300mts (trezentos metros), na rua Nheco Bitti, Bairro Guaxindiba em
Aracruz
09/03/2020 Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie que seja
realizada a limpeza e manutenção na praça Jequitibá - localizado na rua
José Martins Nunes, bairro Jequitibá
09/03/2020 Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie a manutenção
das instalações da Praça Olga Mercier em Vila do Riacho.
11/03/2020 Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que providencie a retirada de
entulho, na rua Pedro Rampinelli, Bairro Novo Jequitibá Aracruz/ES.
11/03/2020 Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que providencie os reparos
no calçamento da rua Mario Pimentel Bairro Limão Aracruz/ES.
11/03/2020 Indico ao Prefeito Municipal, por meio da Secretaria responsável, que
realize a manutenção e reforma da quadra poliesportiva do Novo Irajá.
13/03/2020 Indico ao Prefeito Municipal, por meio da Secretaria responsável, que
realize a retirada dos resíduos sólidos (lixo) e dos entulhos, da Rua
Milton Freitas da Rocha , Bairro: Conquista, N°09, Aracruz/ES.
13/03/2020 Indico ao Prefeito Municipal, por meio da Secretaria responsável, que
realize a manutenção da tampa de bueiro e calçamento, rua Rio Norte,
bairro Fátima, Aracruz/ES
13/03/2020 Indico ao Prefeito Municipal que realize a retirada dos resíduos sólidos
(lixo) e dos entulhos, revitalizando um local viciado de lixo e
transformando em um jardim comunitário, Rua Américo Bitti, Bairro
Novo Jequitibá, Aracruz/ES
13/03/2020 Indico ao Prefeito Municipal que limpeza da tubulação do bueiro, Rua
Quintino Loureiro, centro, Aracruz /ES

150

13/03/2020 Indico ao Prefeito Municipal que realize a limpeza nas laterais das ruas
e canteiros de todo o Bairro Primavera

151

13/03/2020 Indico ao Prefeito Municipal que tomem as devidas providências para
substituir e/ou ampliar a rede de manilhas do Bairro Vila Nova -
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Baixada Polivalente.
Indico ao Prefeito Municipal que tomem as devidas providências para
corrigir a depressão existente na rua Padre Luiz Parensi com José C. da
Rocha (ao lado do estádio do Bambu).
Indico ao Prefeito Municipal que tomem as devidas providências para o
cumprimento da Lei Municipal 4233/2019
Indico ao Prefeito Municipal que tomem as devidas providências para o
cumprimento da Lei Municipal 4049/2016.
Indico ao Prefeito Municipal que tomem as devidas providências para
recapeamento da rua Epiphânio Pontin a partir da Agência do INSS até o
SENAI.
Indico ao Prefeito Municipal que tomem as devidas providências para
recapeamento de toda a extensão da Av. Venâncio Flores, bem como a
revitalização da sinalização vertical e horizontal da referida via.
Indico ao Prefeito Municipal que tomem as devidas providências para
capina do mato ao lado da calçada cidadã na rua da Alegria (depois da
descida do Hotel Iramar ao lado da escola Placidino Passos).
Indico ao Prefeito Municipal que tomem as devidas providências para
realizar a poda de árvores em todo o Centro Industrial do Bairro Bela
Vista (Polo Industrial), bem como a instalação de espaçadores na rede
elétrica do local.
Indico ao Prefeito Municipal que tomem as devidas providências para
capina do mato ao lado da calçada cidadã na rua da Alegria (depois da
descida do Hotel Iramar ao lado da escola Placidino Passos).
Indico ao Prefeito Municipal adoção permanente no âmbito da
Prefeitura Municipal de Aracruz do Programa “Imposto de Renda
solidário”.
Indico ao Prefeito Municipal, por meio da Secretaria responsável, que
as ações necessárias para o monitoramento da qualidade do ar.
Indico ao Prefeito Municipal que que realize com urgência ações de
prevenção e orientação em toda a Rede Municipal de saúde sobre o
COVI-19.
Indico ao Prefeito Municipal que realize a limpeza, coleta de entulhos e
capina no bairro Barra do Sahy.
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16/03/2020 Indico ao Prefeito Municipal que envie uma equipe para avaliar a
situação do deslizamento de terra e exposição do encanamento ao lado
da escadaria da rotatória da Avenida Castelo Branco, em frente a
Mandtel Mandelli Telecomunicações Ltda, e que sejam tomadas
providências para resolver o problema.
16/03/2020 Indico ao Prefeito Municipal que realize a pintura e sinalização das
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faixas de pedestres no bairro da Barra do Sahy.
Indica ao Senhor Prefeito Municipal que tome as medidas necessárias
para a manutenção da merenda escolar para os alunos em situação de
vulnerabilidade social.
Indica ao Senhor Prefeito Municipal as medidas necessárias para
disponibilizar máscaras para todos os servidores das Unidades de Saúde
do Município, a fim de prevenir a transmissão do Coronavírus.
Indica ao Senhor Presidente da Câmara Municipal as medidas
necessárias para assepsia de todos os ambientes desta Casa de Leis com
produto indicados para tal fim.
Indica ao Senhor Prefeito Municipal as medidas necessárias para
assepsia de todos os ambientes de trabalho dos próprios do município,
com produto indicado para tal fim.
Indica ao Senhor Prefeito Municipal as medidas necessárias para
higienização com maior intensidade e quantidade dos ônibus que
realizam o transporte público municipal, bem como dos banheiros
públicos municipais.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de elaborar plano de
aula e atividades acadêmicas para os alunos da rede de ensino municipal
em regime domiciliar durante a quarentena.
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie a limpeza e o
recolhimento de lixo e entulhos acumulados nas ruas de Vila do Riacho.

166

18/03/2020

167

18/03/2020

168

18/03/2020

169

18/03/2020

170

18/03/2020

171

13/04/2020

172

13/04/2020

173

22/04/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de construção de
faixa elevada na avenida florestal, próximo ao trevo de acesso à Praça da
Paz.
22/04/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de distribuição
gratuita de máscaras para uso popular no município de Aracruz, durante
a pandemia COVID19.
23/04/2020 A Vereadora Dileuza Marins Del Caro, no uso de suas atribuições
regimentais, indica a Vossa Excelência: - A resolução do problema da
limpeza, superlotação e precariedade da estrutura do cemitério de Vila
do Riacho; - A construção de um novo cemitério na comunidade;
28/04/2020 Indica ao Senhor Prefeito Municipal que tomem as devidas providências
para realizar capina e conservação da Praça Manoel Francisco
Nascimento, localizada no Bairro Vila Nova, Sede do Município.
28/04/2020 Indica ao Senhor Prefeito Municipal que tomem as devidas providências
para realizar capina e retirar lixos e entulhos acumulados no Bairro Vila
Nova, sede do Município.
29/04/2020 Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que providencie a retirada ou a
solicitação a quem de direito, dos cabos de Internet e energia que estão
pendurados no poste da, Rua Francisco Simões Borges, para referência
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de localização, em frente ao n° 54 , Bairro Vila Nova Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie a Construção da
Calçada Cidadã no cemitério, na rua Cidade Vitoria – Bairro Itaputera Aracruz/ES.
Indico ao Sr. Prefeito Municipal que providencie a construção de uma
cobertura na quadra esportiva da Aldeia Indígena de Comboios
Indico ao Prefeito Municipal que providencie a reforma dos
equipamentos da praça e campo society Sinval Quirino, Barra do Riacho
Indico ao Sr. Prefeito Municipal que providencie a extensão de rede de
energia elétrica entre Vila do Riacho e Aldeia Indígena de Comboios
através da concessionária de energia elétrica de Aracruz-EDP.
Indico ao Sr Prefeito Municipal que providencie a Poda das Arvores das
Ruas Sete de Setembro no Bairro Itaputera - Aracruz/ES.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal que realize a Extensão de Rede
Elétrica com Postes e Luminárias nas Ruas Jurandir Peruchi e
Potirendaba, no Bairro Nova Santa Cruz.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal que realize a Reforma da Quadra
Poliesportiva localizada em frente à Fonte do Caju, em Santa Cruz, bem
como a Revitalização da área no entorno, com a implantação de
Playground, Pista de Caminhada, Jardinagem e Arborização.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal que realize a Reforma da Quadra
Poliesportiva localizada em frente à Fonte do Caju, em Santa Cruz, bem
como a Revitalização da área no entorno, com a implantação de
Playground, Pista de Caminhada, Jardinagem e Arborização.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal que realize uma Reforma Geral e
Instalação de uma Academia Popular na Praça das Conchas, no Bairro
São Francisco, Distrito de Santa Cruz.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal que realize a instalação de
estruturas de proteção em fila de banco por auxílio emergencial,
delimitando com grades de proteção, com tendas, cadeiras higienizadas
e disponibilizando o álcool em gel/liquido a 70º como medida de
proteção ao Covid-19 (Coronavírus).
Indico ao Senhor Prefeito Municipal que adotem as medidas necessárias
para proporcionar aos contribuintes municipais a possibilidade de
negociar e/ou renegociar seus débitos junto ao tesouro Municipal por
meio de parcelamentos especiais, bem como estender o parcelamento do
IPTU até dezembro/2020.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de distribuição de
álcool em gel e disponibilização de lavabo em Aracruz/ES.
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30/04/2020
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08/05/2020 Indico ao Sr. Prefeito, que providencie um apoio administrativo na
aldeia de Caieiras Velha, para atender exclusivamente as aldeias
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192
193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

indígenas do Município de Aracruz.
08/05/2020 Indico ao Sr. Prefeito, que providencie a construção de um novo
cemitério com capela mortuária em Barra do Riacho
08/05/2020 Indico ao Sr. Prefeito, que providencie que seja realizada a regularização
fundiária e a concessão de escrituras dos imóveis na localidade de Barra
do Riacho.
12/05/2020 Indico ao Sr. Prefeito Municipal que busque parceria com a Caixa
Econômica Federal, para que atenda as demandas apresentadas.
12/05/2020 Indico ao Sr. Prefeito Municipal que providencie a instalação de
Quebra-Molas Na Rua Belmiro Segatto, em Frente à Praça Do Jequitibá
Em Aracruz
12/05/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal que tomem as devidas e urgentes
providências no sentido utilizar parte dos recursos do Programa
Federativo de Enfrentamento ao Covid-19 – PLP 039/2020 (que aguarda
sanção presidencial para esta semana) na conclusão do CREARA e em
Saneamento Básico.
12/05/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal que tomem as devidas e urgentes
providências no sentido de implementar política de auxílio financeiro
temporário aos Microempreendedores Individuais e Microempresas por
meio de convênio com instituição financeira estadual.
12/05/2020 Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que juntamente com as
Secretarias Municipais competentes, a redação de Projeto de Lei com
intuito de conceder desconto de até 100% na Contribuição para Custeio
de Iluminação Pública aos consumidores de energia elétrica enquadrados
como famílias de baixa renda para parcela de consumo igual ou inferior
a 200 KWh/m.
14/05/2020 Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que providencie junto à
secretaria responsável, troca de lâmpada da praça Presidente Aguirre
Cerda, do Bairro de Fátima Aracruz/ES.
14/05/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal que providencie a prorrogação do
prazo de pagamento do IPTU e isenção para pessoas sem condições
econômicas.
15/05/2020 Indico ao Exmº Sr. Prefeito que providencie a instalação de uma
cobertura em uma área de jogos onde os idosos a utilizam em seus
momentos de lazer.
15/05/2020 Indico ao Exmº Sr. Prefeito que providencie a construção de um
calçadão com praça, bancos, equipamentos de ginástica livre e
iluminação, na Av: Manoel Azeredo, próximo a linha do trem, no Bairro
Chic Chic em Barra do Riacho.
15/05/2020 Indico ao Exmº Sr. Prefeito que providencie a Concessão de Isenção de
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204

18/05/2020

205

18/05/2020

206

18/05/2020

207

18/05/2020

208

18/05/2020

209

18/05/2020

210

18/05/2020

211

18/05/2020

212

18/05/2020

213

18/05/2020

214

18/05/2020

215

18/05/2020

216

18/05/2020

IPTU para pessoas portadoras de deficiência física e para pessoas
cadastradas no programa do Governo Federal Bolsa Família (baixa
renda).
Indico à Mesa Diretora e ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
por meio da Secretaria responsável, providencie a compactação com
solo brita na rua de acesso ao Pontal do Piraqueaçu.
Indico à Mesa Diretora e ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
por meio da Secretaria responsável, que realize a instalação de
contêineres em pontos estratégicos do Município de Aracruz.
Indico à Mesa Diretora e ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
por meio da Secretaria responsável, que realize a aplicação do material
REVISOL no estacionamento do Centro Comercial de Coqueiral.
Indico à Mesa Diretora e ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
por meio da Secretaria responsável, que realize o patrolamento, capina,
roçada e retirada do lixo acumulado no Bairro Mar Azul.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal que realize a poda de árvores do
bairro Coqueiral e região, pois os galhos das mesmas estão chegando nas
fiações dos postes, causando danos e acidentes.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal que seja incluído no planejamento a
continuação do calçamento da Rua Piraqueaçu no bairro Novo Irajá.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal que realize a correção/instalação da
iluminação pública, principalmente, na rua principal da Praia dos
Quinze.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal que execute urgentemente os
serviços de manutenção necessários na quadra esportiva e no parque
infantil da COHAB de Coqueiral.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal que realize a iluminação necessária
na Rua Lagoa Abaeté, que liga a Aldeia, próximo a quadra da Cohab, no
bairro Coqueiral e também na Rua Alagoas, localizada no bairro Mar
Azul.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal que realize a reconstrução do ponto
de ônibus da Cohab do bairro Coqueiral.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal que realize a recolocação de
posição do poste de energia elétrica localizado dentro do recuo do ponto
de ônibus na ES 257, próximo ao acesso a COHAB 3 em frente à Praça
da paz.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal que realize o alargamento da pista
de rolagem no trevo do posto de gasolina de Coqueiral.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal que providencie a necessidade de
manutenção/reconstrução dos brinquedos da Praça do Vaticano, no
Bairro Coqueiral.
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217

218

219

220

221

222

223

224

225
226

227

19/05/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal que providencie a necessidade de
redução de contratos da Prefeitura de Aracruz, especialmente os
contratos do lixo e de locação e abastecimento de veículos, a fim de
possibilitar a contratação de pelo menos 10 (dez) leitos UTI (unidade de
terapia intensiva) junto ao Hospital São Camilo, para retaguarda, durante
a pandemia de COVID-19.
25/05/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal que providencie a implantação de
um quebra-molas, na rua Granada, localizado no Bairro Guanabara, no
município de Aracruz.
25/05/2020 Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, que juntamente com as
Secretarias Municipais competentes, estudem a viabilidade econômica
de conceder abono aos servidores públicos municipais que estão atuando
no combate ao Corona Vírus.
27/05/2020 Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie junto através da
Secretaria Municipal de Saúde, reabertura da Unidade Básica de Saúde
do Bairro Jequitibá - Aracruz/ES.
28/05/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal que analise a possibilidade de pagar
ao menos parcialmente o contrato de transporte escolar durante os meses
em que as aulas se encontram suspensas em razão da pandemia do
covid-19.
28/05/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal que crie no âmbito da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social ou outra que a administração
entender pertinente, um espaço equipado com no mínimo 02 (dois)
computadores para que os munícipes em situação de vulnerabilidade
social e idosos, com a ajuda de servidores municipais, possam acessar
aos aplicativos que lhes permitem usufruir de benefícios
governamentais, dentre outros.
28/05/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
Saúde, as medidas necessárias para que seja instalada barreira sanitária
no Terminal Rodoviário João Ubaldo do Nascimento”
28/05/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos, as medidas necessárias para que
sejam recolocados em seus devidos lugares os bancos do Terminal
Rodoviário, bem como seja providenciada a limpeza e assepsia do local,
no mínimo três vezes ao dia, com desinfetantes com ação contra vírus ou
produtos saneantes.
01/06/2020 Indico ao Sr. Prefeito, que providencie junto à secretaria responsável, a
pavimentação das ruas e construção de rede de esgoto no Bairro Sauê.
01/06/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal que providencie a necessidade de
conclusão da obra do centro de especialidades médicas (antigo CSU).
01/06/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
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03/06/2020
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05/06/2020
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05/06/2020
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05/06/2020
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05/06/2020
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08/06/2020

235

08/06/2020

236

08/06/2020

237

09/06/2020

238

09/06/2020

Obras e Infraestrutura, as medidas necessárias para a finalização da obra
de calçamento da Rua Manoel Rocha Coutinho, Centro, ou a interdição
da mesma.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal, por meio da Secretaria
responsável, na forma regimental, a necessidade de pavimentação da rua
Ana Castelo Ferreira, no bairro Vila Nova.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal através da Secretaria
responsável que realize Reformas e Melhorias nos DPM´s dos Bairros
Coqueiral, Barra do Sahy, Barra do Riacho e Vila do Riacho.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal através da Secretaria
responsável que realize a Substituição das Toras de Eucalipto que
delimitam a área de restinga em toda Orla do nosso Município.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal através da Secretaria
responsável que realize a Instalação de Postes com Luminárias ao longo
da Rodovia ES 010, no trecho que compreende o Bairro Nova Santa
Cruz ao Posto de Gasolina Arara Azul na entrada do loteamento Riviera
Park.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal através da Secretaria
responsável que realize a Substituição das Lâmpadas de Vapor de Sódio
e de Vapor Metálico por Lâmpadas de LED nos postes localizados em
ao longo da Rodovia ES 010.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal através da Secretaria
responsável que realize uma Reforma na Capela Mortuária Joaquim
Caetano Filho localizada em Santa Cruz, Aracruz-ES.
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie, a Secretaria
responsável a extensão da rede elétrica até o final da Rua principal do
Bairro Cupido - Aracruz/ES.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal que providencie junto à
secretaria responsável, que seja feita a conclusão da pavimentação da
rua principal do bairro cupido Aracruz/ES. (a partir da Igreja
Assembleia de Deus até a ponte).
Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que providencie junto à
secretaria responsável, a construção de um Abrigo no ponto final de
ônibus da rua principal do bairro cupido - Aracruz/ES.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
Saúde, as medidas necessárias para que sejam instaladas barreiras
sanitárias nos diversos acessos ao município de Aracruz.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
Saúde, as medidas necessárias para que sejam implantadas medidas de
medição de temperatura dos clientes nos supermercados, centros
comerciais e shoppings do município de Aracruz.
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242
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244
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09/06/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
Saúde, as medidas necessárias para que sejam aplicados testes rápidos
de covid-19 em todos os pacientes com síndromes respiratórias que
procurarem as unidades de saúde, bem como todos os servidores civis e
militares que lidam com o público de maneira geral, idosos e pessoas de
grupos de risco.
09/06/2020 Indico à Mesa Diretora e ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
por meio da Secretaria responsável, que realize a capina, patrolamento e
retirada de entulho acumulado em todo o Bairro Sauê.
09/06/2020 Indico ao Exm° Sr. Prefeito, que providencie junto à Secretaria
responsável, a instalação de postes para iluminação pública na Rua
Doze, 11 - Planalto - Aracruz.
09/06/2020 Indico à Mesa Diretora e ao Senhor Prefeito Municipal, por meio da
Secretaria responsável, na forma regimental, a necessidade de realização
de testes em massa da população, com a pronta distribuição de kits de
medicamentos para os pacientes testados positivos para Covid-19.
10/06/2020 Indicamos ao Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria
Municipal de Saúde, as medidas necessárias para que seja realizado os
testes swab e/ou rápido em todos os moradores da rua Vale Encantado
no Bairro Clemente, na sede do Município, bem como a distribuição de
máscaras no local.
10/06/2020 Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que providencie junto à
secretaria responsável, a instalação de lavatórios de mãos com água, pia
e sabonete líquido em pontos estratégicos de toda cidade e distritos
Aracruz/ES.
16/06/2020 Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie, junto a
Secretaria responsável, que realize a instalação do sistema de vídeo
monitoramento para rua Ferreiras Lamego Bairro Guanabara Aracruz/ES.
16/06/2020 Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie, junto a
Secretaria responsável, que realize a instalação do sistema de vídeo
monitoramento para Irajá (próximo ao centro comunitário) Bairro Irajá
Aracruz/ES.
23/06/2020 Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que sejam realizados testes RTPCR e ou testes rápidos semanais em pacientes e funcionários do centro
de hemodiálise.
23/06/2020 Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie junto a
Secretaria responsável sejam adotadas providências, no sentido de
reformar a calçada na rua Antônio Pessoa Pimentel, Bairro Centro Aracruz/ES.
26/06/2020 Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de implantação de
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desinfecção diária das ambulâncias e veículos de transporte de
servidores e usuários da Prefeitura Municipal de Aracruz.
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que adote as medidas
necessárias para aumentar o número de ônibus do transporte coletivo
municipal, de maneira que não haja aglomeração no terminal rodoviário
municipal, nos pontos de ônibus e principalmente de maneira que não
haja contato próximo dos usuários dentro do transporte coletivo
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que promova medidas de
segurança nas Unidades de Saúde do Município, principalmente nas
Unidades de Pronto Atendimento de Vila Rica e Barra do Riacho, na
Farmácia Básica Municipal, na Farmácia de Alto Custo, no
Almoxarifado da Saúde e no Centro de Hemodiálise, instalando sistema
de videomonitoramento 24 horas e disponibilizando vigia
administrativo, a fim de coibir ações delituosas que venham a causar
insegurança e prejuízos aos profissionais de saúde e aos pacientes e a
evitar prejuízos aos cofres públicos, uma vez que os medicamentos e
equipamentos de saúde nessas unidades são de alto custo.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal, ouvida a Procuradoria Geral, que
tome as providências necessárias para revogar as Portarias 16.736/2020
e 16.743/2020 editadas pelo Sr. Prefeito Municipal de Aracruz-ES, para
atender a Secretaria Municipal de Saúde, onde trata da designação de
servidores para comporem a Equipe de Apoio do Pregão e a Comissão
de Licitação.
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que realize a remoção das placas
publicitárias do trevo que dá acesso ao Centro Comercial do Bairro
Coqueiral.
Indica ao Senhor Prefeito Municipal que disponibilize uma ambulância
para servir permanentemente à Unidade de Saúde de Vila do Riacho ou
pelo menos enquanto durar a pandemia pelo Covi-19, a fim de atender
os pacientes que necessitam de atendimento médico em outra unidade de
saúde, UPA e hospital, principalmente para realizar o transporte de
pacientes que são indicados para a realização do exame de Covid-19,
que não está sendo colhido na unidade de Vila do Riacho e sim na
Unidade de Barra do Riacho.
Instalação de uma agência de correios no distrito de Jacupemba/Aracruz.
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09/07/2020 Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que tome as medidas necessárias
para contratação de segurança patrimonial para a UPA da sede de
Aracruz (UPA do Vila Rica), bem como para UPA de Barra do Riacho,
no horário de 18:00 às 06:00hs, considerando que os profissionais
plantonistas passam a noite toda sem qualquer tipo de segurança.
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09/07/2020 Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que tome as medidas necessárias
para instalação de Câmeras de Segurança na UPA da sede de Aracruz
(UPA do Vila Rica), bem como na UPA de Barra do Riacho, ou através
do sistema de vídeo monitoramento, considerando que os profissionais
plantonistas passam a noite toda sem qualquer tipo de segurança e nem
ao menos uma câmera que possa identificar possíveis autores de ações
delituosas
09/07/2020 Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que tome as medidas necessárias
para proporcionar atendimento psicossocial e de saúde aos profissionais
de saúde que estão sendo contaminados pelo coronavírus ou que se
encontram sob suspeita de contaminação
10/07/2020 Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a necessidade de limpeza da
praça do loteamento Barra Ville.
13/07/2020 Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que realize a manutenção dos
bueiros e que faça uma operação tapa buraco em toda Orla de Aracruz,
em especial no Bairro Coqueiral.
13/07/2020 Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que realize a instalação de
redutores de velocidade (quebra-mola) no Bairro Santa Rita Jacupemba.
15/07/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
Saúde, as medidas necessárias para que sejam realizados testes de covid19 nos seguintes profissionais do município: garis, enfermeiros e
técnicos de enfermagem de todas as unidades municipais de saúde,
agentes de endemias e Agentes Comunitários de saúde, carteiros,
motoboys, motoristas e cobradores das empresas concessionárias do
transporte coletivo municipal, taxistas, ubers e comerciários.
16/07/2020 Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Aracruz, através da
Secretaria responsável, que seja realizado a “Limpeza e lavagem nas
ruas” do Bairro: Pôr do Sol, no município de Aracruz”.
21/07/2020 Indico ao Sr Prefeito Municipal, através da autarquia SAAE-Aracruz,
que tome as medidas necessárias para negociar/renegociar débitos de
água dos munícipes que se encontram inadimplentes com a referida
autarquia, bem como deixe de cortar o fornecimento enquanto perdurar a
pandemia do covid-19.
21/07/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
Saúde, as medidas necessárias para que sejam realizados testes de covid19 nos moradores da localidade de Jacupemba e do Bairro Vila Nova,
onde o painel do Covid-19 do estado do Espírito Santo indica o maior
número de contaminados neste Município.
21/07/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos, que tome as medidas necessárias
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para que as servidoras que possuem filhos com idade de 0 (zero) a 06
(seis) anos executem suas atividades laborais no sistema home office,
quando as atividades inerentes ao cargo assim o permitir.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de
Saúde, as medidas necessárias para que seja contactada a Secretaria
Estadual de Saúde – SESA-ES, solicitando a inclusão do Município de
Aracruz na próxima fase do inquérito sorológico para a covid-19.
Realização de testagem em massa nos servidores públicos, com testes
rápidos para COVID-19.
Indica ao Senhor Prefeito Municipal que determine ao Setor de
Fiscalização de Posturas ou a quem competir que promova
CAMPANHA EDUCATIVA e FISCALIZAÇÃO de lotes vagos e sem
manutenção no distrito de Vila do Riacho, bem como a notificação e
autuação de proprietários de referidos imóveis, atendendo reiteradas
reclamações de moradores da localidade recebidas por esta Vereadora.
Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, de acordo com as
minhas atribuições regimentais, por meio da Secretaria responsável, que
adote as providências necessárias ao pagamento de adicional de
insalubridade em grau máximo para os profissionais da área da saúde
que atuam no combate à Covid-19.
Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, de acordo com as
minhas atribuições regimentais, por meio da Secretaria responsável, que
adote as providências necessárias ao aumento da oferta de itinerários de
ônibus no serviço de transporte público municipal.
Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, de acordo com as
minhas atribuições regimentais, que, por meio da secretaria responsável,
seja analisada a seguinte sugestão. - Renovação do contrato das ASGs –
Auxiliar de Serviços Gerais, do Processo Seletivo edital 002/2017 da
SEMSA.
Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Aracruz, através da
Secretaria responsável, que seja realizado a limpeza e manutenção na
praça Jequitibá - localizado na rua José Martins Nunes, bairro Jequitibá.
Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e Secretaria
responsável que tomem as devidas e urgentes providências no sentido
regulamentar o tráfego de caminhões que transportam rochas
ornamentais no perímetro urbano do município de Aracruz
Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que providencie junto à
secretaria responsável, a Limpeza, Capina e a Poda das arvores dentro
da escola e Entorno da Escola Professora Maria Luiza Devens –CAICBairro De Fatima - Aracruz/ES.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal e à Secretaria responsável que
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tomem as providências no sentido de destinar percentual maior de
recursos para a Secretaria Municipal de Agricultura no Exercício
financeiro de 2021, na ordem de 50% (cinquenta por cento) a mais do
que fora destinado no exercício de 2020, procedendo por conseguinte,
aos ajustes necessários na Lei de Diretrizes para 2021 e no PPA vigente,
se houver necessidade.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal e à Secretaria responsável que
tomem as providências no sentido financiar o FAPA - Fundo de Apoio e
Participação do Agricultor com o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais
mensais), retornando a participação do Poder Executivo para o mesmo
valor de financiamento quando da criação do referido Fundo.
Indica ao Senhor Prefeito Municipal e ao Senhor Secretário de Meio
Ambiente que realize uma ação de combate aos cupins que estão
assolando as espécies arbóreas no bairro de Coqueiral, atendendo
reclamações de moradores da localidade recebidas por esta Vereadora.
Indica ao Senhor Prefeito Municipal que realize a instalação de lixeiras
ao lado de todos os pontos de ônibus do município, principalmente na
orla, atendendo reclamações de moradores da localidade recebidas por
esta Vereadora.
Indica ao Senhor Prefeito Municipal que realize a instalação de um
abrigo de ônibus e postes de iluminação na Rodovia Primo Bitti em
Caieiras, atendendo reclamações de moradores da localidade recebidas
por esta Vereadora.
Indica ao Senhor Prefeito Municipal que intensifique a fiscalização no
transporte público municipal, atendendo reclamações de usuários
recebidas por esta Vereadora.
Indico ao Senhor Prefeito Municipal: a normalização e ampliação de
horários que atendam a Santa Rosa e adjacências.
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19/10/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal: a limpeza e recolhimento de
entulhos, na Rua Alcides Alves da Costa, no bairro Segatto e em todo o
município. - Realização de campanha de conscientização sobre o
descarte inadequado do lixo.
27/10/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal e a Secretaria responsável que
tomem as devidas providências para realizar os reparos necessários nos
equipamentos da praça do Bairro Vila Nova, bem como a capina do
local.
03/11/2020 Indica ao Senhor Prefeito Municipal que realize a capina, limpeza e
coleta de lixo na Rua João Frigini e em todo o Bairro Recanto Feliz no
Distrito de Guaraná. E que também seja realizada a limpeza e coleta de
entulhos em todo o município.
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04/11/2020 Indico ao Senhor Prefeito Municipal que tome as devidas e urgentes
providências no sentido de realizar uma operação tapa-buracos na Rua
Paraíba, especialmente no trecho não pavimentado de acesso as Ruas
Piauí e Sergipe, na localidade de Mar Azul.
19/11/2020 Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal que providencie, a Secretaria
responsável o patrolamento da Rua projetada do Bairro Vila Rica Aracruz/ES.
08/12/2020 Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que providencie junto à
secretaria responsável, o reparo da iluminação da praça da paz e a
reforma Geral da Quadra de tênis da praça da paz- Aracruz/ES.
08/12/2020 Indico ao Exmo. Sr Prefeito Municipal que providencie junto à
secretaria responsável, o reparo da grelha de escoamento de água na Rua
Luiz Padre Luiz Parenzi Bairro São Camilo- Aracruz/ES.
1012/2020 Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, de acordo com as
minhas atribuições regimentais, que, interceda junto à Secretaria
Municipal responsável, a construção de uma escada avançada com
corrimão, na Rua Aristides Arminio Guaraná (rodovia ES-010), bairro
Sauê, na primeira subida ao lado do Restaurante Castanheira, no sentido
Mar Azul a Coqueiral.
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Aracruz/ES, 30 de dezembro de 2020.

Relatório anual – Art. 189 - Regimento Interno

PAULO FLÁVIO MACHADO
Presidente da Câmara

JOSÉ GOMES DOS SANTOS
1º Secretário

ELIOMAR ANTÔNIO ROSSATO
2º Secretário
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