ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
“Construindo Uma Nova História”

Ata da Décima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito. Aos três dias do mês
de abril do ano de dois mil e dezoito, à hora regimental, na sede provisória da Câmara
Municipal de Guarapari, situada na Rua Getúlio Vargas, nº.299, Centro, o Presidente,
Vereador Wendel Sant’Ana Lima, convidou os Senhores Vereadores para assinarem a
lista de presença, e solicitou ao Primeiro Secretário, o Vereador Oziel Pereira de Sousa,
que fizesse a chamada dos Senhores Vereadores para verificação de quorum. Feita a
chamada foi constatado quorum regimental para o início da Sessão. Prosseguindo, o
Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária e, pediu, para que todos ficassem de pé e
ouvisse a leitura de um texto bíblico, seguida de uma oração feita pela Vereadora
Paulina Aleixo Pinna. Isso feito, a ata da sessão anterior foi colocada em discussão e,
não havendo interesse na discussão, passou-se para o processo de votação, sendo
aprovada por unanimidade dos presentes. Logo, o Presidente solicitou ao Secretário que
fizesse leitura dos Expedientes e Avisos protocolares, sendo avisado que não havia.
Neste momento, o Presidente cedeu a palavra, pela ordem, ao Vereador, Denizart Zazá
que solicitou leitura do ofício de sua autoria, e em resposta ao pedido do vereador, o
Presidente solicitou ao Secretário que fizesse leitura do PARECER/PG/GMG/Nº
013/2018 da Procuradoria Geral desta Casa de Leis. Pela ordem, falou o Vereador,
Denizart Zazá, estando estas registradas neste Legislativo. Ato contínuo, entrando no
expediente do Poder Executivo, o Presidente solicitou ao Secretário que fizesse leitura
das matérias: pela ordem, o Vereador, Clebinho Brambati pediu dispensa de interstício,
regime de urgência e primazia para o Projeto de Lei Complementar nº.003/2018 e os
Projetos de Leis nºs.027, 028 e 031/2018. Também, pela ordem, fizeram uso da fala o
Vereador Dr. Rogério Zanon; Vereador Thiago Paterlini Monjardim que encaminhou
votação contrário ao pedido do líder do Prefeito; Vereador Marcos Grijó; estando suas
falas assinaladas nos Anais desta Casa de Leis. Ainda, em questão de ordem, fizeram
uso da palavra os Vereadores Thiago Paterlini Monjardim e Marcos Grijó, estando estas
registradas neste Poder de Leis. A seguir, o Presidente colocou em votação o pedido do
Vereador Clebinho Brambati, sendo aprovado por 10x5. Dando sequência, devido ter
expirado o tempo dos expedientes, o Presidente transferiu as matérias para a próxima
sessão. Isto feito, o Presidente passou a Presidência ao substituto legal, o Primeiro Vice_____________________________________________________________________________
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Presidente, o Vereador, Sandro Bigossi. Ato contínuo, entrando no expediente destinado
aos vereadores e líderes, fizeram uso da palavra os Vereadores inscritos conforme a
agenda, estando estas consignadas nos Anais desta Casa de Leis. A seguir, não havendo
matéria na ordem do dia, o Presidente concedeu a palavra nas considerações finais aos
Vereadores Denizart Zazá, Thiago Paterlini Monjardim e Dito Xaréu, estando estas
registradas neste Poder de Leis. Assim sendo, não havendo mais nada a tratar, o
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão. E eu,
Secretário, mandei lavrar a presente ata, que achada conforme e aprovada, vai assinada
por mim e pelo Presidente.Guarapari/ES, 03 de abril de 2018.XXXXXXXXXXXXXX
Primeiro Secretário Vereador Oziel Pereira de Sousa__________________
Primeiro Vice-Presidente Vereador Sandro Bigossi __________________
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