ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
“Construindo Uma Nova História”

Agenda da 8ª Sessão ordinária DE 2018 DA18ª Legislatura
20/03/2018, TERÇA-feira, às 15 horas
EXPEDIENTES ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EXPEDIENTES DOS VEREADORES:

➢
➢
➢

MATÉRIA: Requerimento nº 013/2018
AUTOR: VEREADOR DITO XARÉU
ASSUNTO: Solicito em caráter de urgência/urgentíssima, ao Gabinete do Prefeito,
para que não meça esforços, no sentido de construir uma Quadra Poliesportiva para
atender a comunidade de Porto Grande, na Grande Meaípe, objetivando o incentivo
da prática de esportes, principalmente para adolescentes e jovens.

➢
➢
➢

MATÉRIA: Requerimento nº 014/2018
AUTOR: VEREADOR DITO XARÉU
ASSUNTO: Solicito em caráter de urgência, ao Gabinete do Prefeito e SEMOP, três
abrigos de ônibus para atender o Bairro de Condados, na Grande Meaípe, pois a
comunidade espera os ônibus sem proteção alguma.

➢
➢
➢

MATÉRIA: Requerimento nº 070/2018
AUTOR: VEREADOR DENIZART ZAZÁ
ASSUNTO: O Vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições regimentais
e legais, vem, respeitosamente à Presença de Vossa Senhoria, com amparo na Lei
Orgânica Municipal de Guarapari e Regimento Interno da Câmara Municipal de
Vereadores de Guarapari - ES, em respeito aos seus princípios e responsabilidade
precípua parlamentar de fiscalizar o Poder Executivo Municipal, propor
representação parlamentar com pedido da instauração de Comissão Processante
Legislativa, com amparo no Art. 49 da Legislação supracitada c/c Art. 90, II, alínea
"a" da Lei Orgânica Municipal, a fim de que sejam investigados e responsavelmente
apuradas as gravíssimas denúncias trazidas no dia 18 de dezembro de 2017 pelo
portal www.realidadecapixaba.com.br, quanto à possível prática do crime de
corrupção no âmbito do Poder Executivo de Guarapari, mais precisamente na
desmembrada Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo (SECTUR) na
contratação e pagamento de cachês de artistas/músicos na festa da cidade de
Guarapari 2017, onde as gravações em questão, acusam que, um único artista teve
que devolver em forma de corrupção o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) de um
cachê total de R$12.000,00 (doze mil reais), ou seja, dois terços do dinheiro público
foram desviados, e temos obrigação legal, enquanto pares, de investigar, além de
demandar aos Órgãos de Polícia Judiciária e Ministério Público, para que
paralelamente tomem as devidas providências criminais cabíveis.
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MATÉRIA: Requerimento nº 071/2018
AUTOR: VEREADOR DENIZART ZAZÁ
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, através da SEMOP:1)
Construção de uma praça na Rua São Vicente em terreno já adquirido pela
Prefeitura no Bairro Sol Nascente; 2) Urbanização da Rua Bela Vista no Bairro Sol
Nascente; 3) Finalizar o asfaltamento e drenagem nas Ruas: Bela Vista, C9, Topázio
e São Vicente no Bairro Sol Nascente; 4) Manutenção da quadra poliesportiva Sol
Nascente, pois necessita de calçamento ao seu redor, reposição de tela de proteção
que se encontram danificadas e colocação das cestas de basquete.
➢ MATÉRIA: Requerimento nº 076/2018
➢ AUTOR: VEREADORA FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO
➢ ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal que realize a instalação
de placas indicativas nas proximidades da feira livre, no Centro da cidade, para
localizar os motoristas que vão em direção a região sul do município, como Meaípe e
Nova Guarapari.
➢ MATÉRIA: Requerimento nº 090/2018
➢ AUTOR: VEREADOR CLEBINHO BRAMBATI
➢ ASSUNTO: Solicita que seja feita a varredura, por uma equipe da CODEG, para que
seja feita a retirada da areia nas ruas da parte baixa do Bairro Itapebussú, neste
município.
➢ MATÉRIA: Requerimento nº 095/2018
➢ AUTOR: VEREADOR THIAGO PATERLINI MONJARDIM
➢ ASSUNTO: Solicito ao Executivo Municipal através das Secretarias competentes
seja realizado na Orla da Praia do Morro: a) estudo técnico para alargamento da
ciclovia; b) ampliação das áreas de areia existentes no calçadão (fotos anexas) para
que seja adequado para campo de futebol de areia; c) instalação de redutor, detec e
lombo faixa na avenida da orla da praia.
➢ MATÉRIA: Requerimento nº 096/2018
➢ AUTOR: VEREADOR THIAGO PATERLINI MONJARDIM
➢ ASSUNTO: Reitera ao Executivo Municipal o requerimento nº 556/2017 no qual
solicito que o Município realize convênio com o Ministério da Cultura e/ou parceria
com a iniciativa privada para restauração dos prédios e monumentos históricos
existentes no município, e que seja implantado projeto de circuito cultural e dos
pontos turísticos com divulgação no site da Prefeitura e nas Agências de Turismo,
folders,..., e placas informativas e de sinalização em todo o município para
divulgação da nossa riqueza cultural e turística para fortalecimento do turismo em
nosso município e consequentemente o crescimento da economia local.
➢ MATÉRIA: Requerimento nº 103/2018
➢ AUTOR: VEREADOR ZÉ PRETO
➢ ASSUNTO: Solicita Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de sua
Secretaria competente, com urgência, sem medir esforços a pavimentação das Ruas
Jovelino José dos Santos, São Miguel, Adventista, Paraíso e Da mata, todas no bairro
Condados.
➢ MATÉRIA: Requerimento nº 104/2018
➢ AUTOR: VEREADOR ZÉ PRETO
➢ ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através
de sua secretaria competente a instalação de corrimões nas rampas que dão acesso
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➢
➢
➢

➢
➢
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➢
➢
➢

➢
➢
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➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

à praia de Meaípe visto que a altura da rampa e sua inclinação estão dificultando o
acesso de idosos e deficientes físicos.
MATÉRIA: Requerimento nº 106/2018
AUTOR: VEREADORA ROSANGELA LOYOLA
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através
de sua secretaria competente, com urgência, que seja feita a colocação de semáforo
nas proximidades do km 318 da BR 101, em frente ao comércio da Maisa na
localidade de Amarelos, município de Guarapari ES
MATÉRIA: Requerimento nº 107/2018
AUTOR: VEREADORA ROSANGELA LOYOLA
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através
de sua Secretaria competente, com urgência, que seja feita a reforma da escola
EEEM “Dr. Silva Mello”, localizada no bairro Parque Areia Preta, município de
Guarapari.
MATÉRIA: Requerimento nº 110/2018
AUTOR: VEREADOR MARCOS GRIJÓ
ASSUNTO: Requer que o Excelentíssimo Prefeito Municipal, por meio da Secretaria
competente, providencie a limpeza e patrolamento das estradas de Santa Rita e
Santa Luzia, pois além de ser uma importante rota de escoamento da produção
agrícola da região de Todos os Santos, recebe intenso tráfego de transporte escolar,
além do constitucional direito de ir e vir do cidadão que lá reside. Informamos ainda
que recebemos diversas denúncias de favoritismo do atendimento da máquina posta
à disposição da comunidade rural, e que vem sido subtraída a manutenção das
estradas de Santa Rita e Santa Luzia.
MATÉRIA: Requerimento nº 113/2018
AUTOR: VEREADORA PAULINA ALEIXO PINNA
ASSUNTO:
Solicita que o Chefe do Poder Executivo providencie através de sua
Secretaria competente, a construção de um abrigo de ônibus para a Rua Francisco
Furtado, mais precisamente atrás do Posto Guarave, sendo a via que liga a Prainha
de Muquiçaba, pois os usuários ficam no sol ou na chuva esperando o transporte
coletivo, precisando dessa atenção do Poder Público de nossa cidade.
MATÉRIA: Requerimento nº 115/2018
AUTOR: VEREADOR OZIEL DE SOUSA
ASSUNTO:
Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente aos
órgãos competentes, a realização de um estudo junto ao setor de iluminação pública
para que sejam realizadas as trocas de todas as lâmpadas do nosso município, que
ainda não foram trocadas, substituindo as lâmpadas de vapor de mercúrio pelas
lâmpadas de vapor de sódio, melhorando a visibilidade da população em geral.
MATÉRIA: Requerimento nº 119/2018
AUTOR: VEREADOR MARCOS GRIJIÓ
ASSUNTO:
Requer que o Excelentíssimo Prefeito Municipal, providencie por meio
da Secretaria competente, a capina e limpeza do Bairro Samambaia.
MATÉRIA: Requerimento nº 130/2018
AUTOR: VEREADOR CLEBINHO BRAMBATI
ASSUNTO:
Solicita que se firme convênio de cooperação técnica com a
INCAPER, no sentido de viabilizar uma parceria ao órgão, dando melhores
condições para que possa desempenhar o trabalho de extensão rural.
3

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
“Construindo Uma Nova História”
➢ MATÉRIA: Requerimento nº 132/2018
➢ AUTOR: VEREADOR SANDRO BIGOSSI
➢ ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo providencie através de sua
secretaria competente a construção de um canteiro central com iluminação no trevo
de Arraial de Jabuti, entrando para Boa Esperança.
➢ MATÉRIA: Requerimento nº 133/2018
➢ AUTOR: VEREADOR ENIS GORDIN
➢ ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através
de sua secretaria competente com urgência, a implantação de faixa de mão, e contra
mão na rua Arlindo Loureiro no bairro Santa Rosa, para trazer uma ordem aos
condutores de veículos que transitam na mesma.
➢ MATÉRIA: Requerimento nº 134/2018
➢ AUTOR: VEREADOR ENIS GORDIN
➢ ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através
de sua secretaria competente com urgência, a construção de uma lombada na rua
das Hortênsias e na rua Campo Belo no bairro Santa Rosa, pois tem trago
transtornos aos moradores pelo grande fluxo de veículos em alta velocidade.
➢ MATÉRIA: Requerimento nº 138/2018
➢ AUTOR: VEREADOR LENNON MONJARDIM DE ARAÚJO
➢ ASSUNTO: Requer aos órgãos competentes do executivo municipal providências no
sentido de viabilizar, em caráter de urgência, a manutenção e reparos na ponte de
madeira situado na Av. Beira Rio, em Jabaraí, ponte esta, que da acesso a escola Rosa
Simões e que, diariamente, atravessam um grande número de pessoas, entre elas
crianças.
➢ MATÉRIA: Requerimento nº 140/2018
➢ AUTOR: VEREADOR GILMAR PINHEIRO
➢ ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através
de sua secretaria competente, com urgência, a drenagem e pavimentação asfáltica,
nas seguintes ruas: A-4, B-8, B-7, B-6, B-15 (principal), localizadas no bairro Portal
Club, neste município.
➢ MATÉRIA: Requerimento nº 152/2018
➢ AUTOR: VEREADOR GILMAR PINHEIRO
➢ ASSUNTO: Solicita que o chefe do poder executivo municipal, através de sua
secretaria competente, que providencie em caráter de urgência, a pavimentação e
drenagem na rua Manoel José Santana no bairro Jabaraí, neste município.
➢ MATÉRIA: Requerimento nº 157/2018
➢ AUTOR: VEREADOR LENNON MONJARDIM
➢ ASSUNTO: Requer aos órgãos competentes do Executivo Municipal providências no
sentido de viabilizar em caráter de urgência reforma e instalação de aparelho de
ginástica e brinquedos na praça localizada entre a Rua Sergipe e Rua Bahia no
Bairro Morro da Caixa D'água.
➢ MATÉRIA: Requerimento nº 158/2018
➢ AUTOR: VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA
➢ ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Executivo, que providencie através da Secretaria
Municipal de Educação, que seja mantido o funcionamento do CEMEI Tercília Astori
Gobbi no Bairro Itapebussú, mesmo após a inauguração do Complexo de Educação
Infantil no Bairro Muquiçaba. Na oportunidade ressalto que apresentei o Requerimento nº
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565/2017, solicitando a construção de um novo CEMEI no Bairro Itapebussú, por trata-se
de um bairro populoso, necessitando de mais um CEMEI para atender a demanda
daquela comunidade e das comunidades adjacentes.
➢ MATÉRIA: Requerimento nº 159/2018
➢ AUTOR: VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA
➢ ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Executivo, que providencie através da Secretaria
competente, a drenagem e pavimentação da rua José Barcelos de Matos, Bairro Parque
Areia Preta.
➢ MATÉRIA: Moção nº 007/2018
➢ AUTOR: VEREADOR GILMAR PINHEIRO
➢ ASSUNTO: Moção de congratulações, louvor e aplausos ao Sr. Marcelo Souza Lima
.
➢ MATÉRIA: Moção nº 008/2018
➢ AUTOR: VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA
➢ ASSUNTO: Moção de congratulações, louvor e aplausos a Sra. Maria Claudia
Simões Porto (Escolinha Vovó Maria).

HORÁRIO DESTINADO AOS VEREADORES
QUARENTA E OITO MINUTOS - HORÁRIO DOS ORADORES
VER. DENIZART – ZAZÁ - PSDB
VER. THIAGO PATERLINI MONJARDIM - MDB
VER.DITO XARÉU - SD
VER.SANDRO BIGOSSI - PDT
VER. DR.ROGÉRIO ZANON
VER.ROSANGELA LOYOLA - PDT
VER. CLEBINHO BRAMBATI - PTB
VER. ZÉ PRETO - PODEMOS

DOZE MINUTOS - LÍDERES DE BANCADA
VER. THIAGO PATERLINI MONJARDIM - MDB
VER.CLEBINHO BRAMBATI - PTB
VER. ZÉ PRETO - PODEMOS
VER. GILMAR PINHEIRO- PSDB

ORDEM DO DIA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Guarapari/ES, 19 de março de 2018.

WENDEL SANT’ANA LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Guarapari
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