ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
“Construindo Uma Nova História”

Agenda da 13ª Sessão ordinária DE 2018 DA18ª Legislatura
17/04/2018, terça-feira, às 15 horas
EXPEDIENTES ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EXPEDIENTES DIVERSOS:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EXPEDIENTES DOS VEREADORES

MATÉRIA: Projeto de Lei Complementar nº 004/2018
AUTOR: VEREADOR ZÉ PRETO
ASSUNTO: Dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de seguro garantia contratual
por empresas de engenharia, arquitetura, agronomia ou profissional autônomo,
contratados para a realização de obras, projetos e serviços juntos ao Município de
Guarapari.
MATÉRIA: Projeto de Lei nº 026/2018
AUTOR: VEREADORA ROSANGELA LOYOLA
ASSUNTO: Dispõe sobre denominação - Travessa Antônio Bertolini Batista, a atual
Travessa sem nome, que se inicia na rua Pau Brasil e finaliza na rua Goiânia, entre a
quadra 392 e a quadra 391, localizada no bairro Recanto da Sereia, neste município.
MATÉRIA: Projeto de Lei nº 032/2018
AUTOR: VEREADORA ROSANGELA LOYOLA
ASSUNTO: Fica denominada Rua Minas Gerais a atual rua Projetada, que se inicia na
avenida principal e termina sem saída, na quadra 407, em frente e entre as rua Brasília e
Belo Horizonte, no bairro Recanto da Sereia, neste município.
MATÉRIA: Projeto de Lei nº 034/2018
AUTOR: VEREADOR DENIZART ZAZÁ
ASSUNTO: Institui a Semana Municipal de Prevenção das Doenças Renais.
MATÉRIA: Projeto de Lei nº 039/2018
AUTOR: VEREADOR ZÉ PRETO
ASSUNTO: Dispõe sobre Proibição da Distribuição de Propagandas mediante fixação de
panfletos em para-brisas de veículos no Município de Guarapari.
MATÉRIA: Requerimento nº 017/2018
AUTOR: VEREADOR DITO XARÉU
ASSUNTO: Solicito em caráter de urgência, ao Gabinete do Prefeito e SEMOP, operação
tapa buracos em todas as ruas dos bairros que correspondem a Grande Meaípe.
MATÉRIA: Requerimento nº 018/2018
AUTOR: VEREADOR DITO XARÉU
ASSUNTO: Solicito em caráter de urgência/urgentíssima, ao Gabinete do Prefeito e
Secretaria Municipal de Fiscalização, para que não meça esforços, no sentido de
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fiscalizar e cumprir rigorosamente e na íntegra a Lei nº 3.256/2011 do Município de
Guarapari, onde dispõe sobre a obrigatoriedade de conserto dos buracos e valas abertos
das vias e passeios públicos, pois a CESAN vem realizando ao longo do período diversas
obras no município e não faz os reparos necessários. Neste sentido, solicitamos também
com urgência, que a CESAN seja notificada e obrigada a cumprir a referida Lei, e que,
descumprindo, seja condenada às penalidades conforme art. 4º, incisos I e II da Lei nº
3.256/2011.
MATÉRIA: Requerimento nº 097/2018
AUTOR: VEREADOR DENIZART ZAZÁ
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua secretaria competente, a SEPTRAN, com urgência, que a empresa LORENZUTTI,
inclua, de imediato, um itinerário de linha de ônibus urbano interligando a Avenida
F(Antônio Guimarães), ao bairro de Muquiçaba, nos horários de pico, pela manhã e a
tarde, atendendo a demanda hoje existente por parte de moradores, estudantes e
trabalhadores.
MATÉRIA: Requerimento nº 117/2018
AUTOR: VEREADOR OZIEL DE SOUSA
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente aos órgãos
competentes que seja feito um estudo urgente, para que seja destinada uma área para
colocar os carros que são apreendidos pela Polícia Civil, que atualmente se encontram
abandonados na rua em frente a Delegacia da Polícia Civil, servindo de dormitório para
mendigos e trazendo transtorno para os pedestres e motoristas que transitam pela via.
Solicita também a realização de um estudo para o retorno do funcionamento do SINE em
nossa cidade, pois, os nossos munícipes estão tendo que se deslocar aos SINES de
cidades vizinhas a procura de vagas de emprego.
MATÉRIA: Requerimento nº 128/2018
AUTOR: VEREADOR MARCOS GRIJÓ
ASSUNTO: Solicita ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, por meio da secretaria de
obras, que providencie a colocação de uma lombo faixa ou travessia elevada, na rua
principal do bairro Santa Margarida, nas proximidades da casa do Sr. Tito.
MATÉRIA: Requerimento nº 142/2018
AUTOR: VEREADOR ENIS GORDIN
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de sua
secretaria competente, com urgência, a limpeza de lixo e retirada de entulho, que se
encontra no final da rua A no bairro Portal Clube.
MATÉRIA: Requerimento nº 143/2018
AUTOR: VEREADOR ENIS GORDIN
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua secretaria competente, com urgência, a retirada de lixo e entulhos que se encontram
na rua Magnólia, próximo a padaria do carioca no bairro Santa Mônica.
MATÉRIA: Requerimento nº 155/2018
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 manutenção da passarela que liga
a rua alameda Cassiano Simões, com a rua José Domingos Barbosa, mais conhecida
como rua Beira Rio, localizada no bairro Jabaraí, neste município, pais e alunos, escola
Rosa Simões de Almeida juntos aos demais usuários da mesma, preocupados com sua
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segurança, vem solicitando com anseio a manutenção da mesma com máxima urgência,
reiterando meu requerimento anterior de número 527/2017.
MATÉRIA: Requerimento nº 156/2018
AUTOR: VEREADOR GILMAR PINHEIRO
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de sua
secretaria competente, um paliativo nas seguintes ruas: das Inhuibas; dos Cãmras; Álvaro
Rocha, localizadas no Bairro Ipiranga, neste município.
MATÉRIA: Requerimento nº 161/2018
AUTOR: VEREADOR THIAGO PATERLINI
ASSUNTO: Solicito ao Executivo Municipal através da secretaria competente, que realize
parceria com a iniciativa privada para construção de pórtico na entrada das comunidades
rurais de Buenos Aires e Boa Esperança.
MATÉRIA: Requerimento nº 166/2018
AUTOR: VEREADOR THIAGO PATERLINI
ASSUNTO: Solicito ao Executivo Municipal que encaminhe cópia do contrato com a
planilha da obra que deverá ser executada pela empresa vencedora do processo
licitatório para asfaltamento das vias públicas dos bairros da cidade.
MATÉRIA: Requerimento nº 174/2018
AUTOR: VEREADOR LENNON MONJARDIM
ASSUNTO: Requer aos órgãos competentes do Executivo Municipal, providências no
sentido de viabilizar, em caráter de urgência, solução no problema em boca de lobo
instalada em frente ao colégio Jesus Menino e loja Brother Som na rua Morena Assef,
bairro Itapebussu.
MATÉRIA: Requerimento nº 176/2018
AUTOR: VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA
ASSUNTO: Requer aos órgãos competentes do Executivo Municipal, a construção de um
sistema de drenagem e o asfaltamento na rua Fernando de Abreu no bairro Parque da
Areia Preta, continuando até um pequeno trecho da rua Mariana Elisa de Oliveira no
bairro São Judas Tadeu, por se tratar da principal via de acesso de ônibus do transporte
coletivo municipal, além de serem as duas únicas ruas que não são asfaltadas nos
citados bairros.
MATÉRIA: Requerimento nº 177/2018
AUTOR: VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Executivo Municipal, que providencie através da
secretaria de postura e trânsito, a realização de estudo técnico tendo como objetivo
melhorar o fluxo de automóveis na rua Ladeira dos Pássaros ou rua Prof. Cici Gaigher ou
rua Padre José de Anchieta, mais precisamente a rua atrás da faculdade Pitágoras,
localizada no bairro Sol Nascente, pois a mencionada via pública não suporta mais ser
"mão dupla" devido ao intenso fluxo de veículos.
MATÉRIA: Requerimento nº 184/2018
AUTOR: VEREADORA FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal que forneça material para a
unidade de saúde Dr. Roberto Calmon, localizada no Centro da cidade. O posto está em
falta com medicamentos, fraldas, fitas para glicose, entre outros itens.
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MATÉRIA: Requerimento nº 196/2018
AUTOR: VEREADOR MARCOS GRIJÓ
ASSUNTO: Requer ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, por meio da Secretaria
competente, que realize operação tapa buraco no bairro Ipiranga, mais precisamente nas
ruas Francisco Lacerda, Coronel João Rocha e Luiz Ucelli.
MATÉRIA: Requerimento nº 197/2018
AUTOR: VEREADOR LENNON MONJARDIM
ASSUNTO: Requer aos órgãos competentes do Executivo Municipal providências no
sentido de viabilizar em caráter de urgência/urgentíssima ao gabinete do Prefeito, para
que não meça esforços, no sentido de viabilizar instalações de ventiladores e forro de
PVC em todas as salas de aula da escola Francisco Araújo, localizados no loteamento
Santa Izabel, bairro Perocão. Uma vez que o desempenho escolar das crianças vem
caindo por não conseguir manter a concentração.
MATÉRIA: Requerimento nº 199/2018
AUTOR: VEREADOR CLEBINHO BRAMBATI
ASSUNTO: Solicito que através da secretaria competente seja feita, a implantação de
uma faixa de pedestre, bem como a sinalização, em frente à feira municipal de Guarapari.
MATÉRIA: Requerimento nº 200/2018
AUTOR: VEREADOR CLEBINHO BRAMBATI
ASSUNTO: Solicito que realize os serviços de melhoramento nas estradas de Rio Claro e
Andana, com aplicação do Revisol, neste município.
MATÉRIA: Requerimento nº 210/2018
AUTOR: VEREADORA KAMILLA ROCHA
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, providências em
disponibilizar um funcionário vigilante no período após o encerramento do expediente e
nos dias que o Centro Municipal de Saúde se encontra fechado, pois nesta unidade estão
armazenadas todas as vacinas que abastecem o município, bem como as medicações
que pertencem à farmácia de alto custo, disponibilizado a pacientes que dependem
exclusivamente dessas medicações, sendo fornecido a esse município através do Estado.
Ressalto ainda que se houver qualquer intercorrência, como a falta de energia, esses
insumos serão perdidos e o serviço ficará prejudicado, refletindo diretamente na
população que depende exclusivamente da eficácia dos mesmos.
MATÉRIA: Requerimento nº 213/2018
AUTOR: VEREADOR SANDRO BIGOSSI
ASSUNTO: Objetiva que o Chefe do Poder Executivo Municipal que providencie através
da Secretaria competente, o término da drenagem e da pavimentação asfática da Rua
dos Evangélicos, no Bairro Condados.
MATÉRIA: Requerimento nº 214/2018
AUTOR: VEREADOR SANDRO BIGOSSI
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Executivo, que providencie através da Secretaria
competente o término da drenagem e da pavimentação asfáltica da Rua do Chalé, no
bairro Condados (Meaípe).
MATÉRIA: Requerimento nº 236/2018
AUTOR: VEREADORA KAMILLA ROCHA
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, providências no sentido de
viabilizar a Manutenção e Limpeza na Rua Olímpio Simões (antiga Rua Morena Assef Lagoa do Sol Nascente), localizada no bairro Itapebussu, neste município. Onde os
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moradores enfrentam grande dificuldade de realizarem suas atividades normais, pois a
calçada está completamente destruída e área destinada a recreação de crianças também
apresenta problemas estruturais colocando em risco os munícipes.
MATÉRIA: Moção nº 011/2018
AUTOR: VEREADOR MARCOS GRIJÓ
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvores e Aplausos ao Sr. Severino Rezende
de Oliveira.

HORÁRIO DESTINADO AOS VEREADORES
QUARENTA E OITO MINUTOS - HORÁRIO DOS ORADORES
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
VER. DENIZART – ZAZÁ - PSDB

DOZE MINUTOS - LÍDERES DE BANCADA
VER. DITO XARÉU - SD
VER. PAULINA ALEIXO PINNA - PROGRESSISTA
VER. FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO - PSB
VER. OZIEL PEREIRA DE SOUSA - PSC

ORDEM DO DIA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Guarapari/ES, 16 de abril de 2018.

WENDEL SANT’ANA LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Guarapari
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