ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
“Construindo Uma Nova História”

Agenda da 15ª Sessão ordinária DE 2018 DA18ª Legislatura
26/04/2018, QUINTA-feira, às 15 horas
EXPEDIENTES ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EXPEDIENTES DIVERSOS:

MATÉRIA: 0084/2018
AUTOR: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: Encaminha Parecer Prévio TC 078/2017 no sentido de recomendar ao
Legislativo Municipal a aprovação com ressalva das contas da Prefeitura Municipal de
Guarapari, sob responsabilidade do senhor Orly Gomes da Silva, relativa ao exercício de
2013.
EXPEDIENTES DOS VEREADORES

MATÉRIA: Projeto de Lei nº 041/2018
AUTOR: VEREADOR OZIEL DE SOUSA
ASSUNTO: Dispõe sobre adoção de pontos de ônibus por empresas privadas.
MATÉRIA: Requerimento nº 019/2018
AUTOR: VEREADOR DITO XARÉU
ASSUNTO: Solicita em caráter de urgência/urgentíssima, ao Gabinete do Prefeito e
Secretaria Municipal de Obras, que seja refeita a pavimentação asfáltica da entrada de
Setiba, mais precisamente do ponto da Transcol até o início da Praia, pois quando chove,
o asfalto quebra e a rua fica muito esburacada.
MATÉRIA: Requerimento nº 020/2018
AUTOR: VEREADOR DITO XARÉU
ASSUNTO: Solicito em caráter de urgência, ao Gabinete do Prefeito e SEMOP,
pavimentação asfáltica para o bairro São João de Jabuti, objetivando valorizar a Região
para o Turismo Rural, melhorando o acesso para as cachoeiras e pontos turísticos que o
bairro oferece.
MATÉRIA: Requerimento nº 098/2018
AUTOR: VEREADOR DENIZART ZAZÁ
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de sua
secretaria competente, que a empresa administradora da rodoviária nova promova a
instalação de placas orientando aos usuários, idosos e deficientes físicos, que não devem
pagar para utilizar o banheiro, conforme sancionado e aprovado pelo decreto nº 8.083 de
2003, que determina que o terminal rodoviário de passageiros: local público ou privado,
aberto ao público em geral, destinado ao embarque e desembarque de passageiros e ao
controle, da prestação de serviços de transporte de passageiros e provendo serviços de
apoio aos usuários e a tripulação.
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MATÉRIA: Requerimento nº 121/2018
AUTOR: VEREADOR ZÉ PRETO
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal, providencie através de
sua secretaria competente, com urgência, sem medir esforços a pavimentação asfáltica
nas estradas que liga a Comunidade de São Miguel a Comunidade de Cabeça Quebrada
e São Felix. A pavimentação tem por finalidade a melhor trafegabilidade para os veículos
que realizam o escoamento da produção, redução de custos e perdas de produtos
perecíveis, além de facilitar a mobilidade da comunidade que passa por dificuldades em
tempos de fortes chuvas.
MATÉRIA: Requerimento nº 122/2018
AUTOR: VEREADOR DENIZART ZAZÁ
ASSUNTO: Solicita cita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria
competente, a drenagem e pavimentação asfáltica na Rua Rua Cortez, Bairro Ilhas
Verdes (caminho ASCAMARG), pois a mesma se encontra em péssimo estado de
conservação.
MATÉRIA: Requerimento nº 141/2018
AUTOR: VEREADOR ZÉ PRETO
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de sua
secretaria competente, sem medir esforços, a reparação do asfalto na rua Itaguaçu, no
bairro Belo Horizonte (Meaípe), visto que foi feito um serviço pela Cesan e o buraco não
foi coberto, com a chuva houve a erosão e assim, maior dano.
MATÉRIA: Requerimento nº 144/2018
AUTOR: VEREADOR ENIS GORDIN
ASSUNTO: Solicita que o Chefe que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie
através de sua secretaria competente, com urgência, a retirada de lixos e entulhos, que
se encontram no mangue da rua da Bica, no bairro Perocão, localizado neste Município.
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
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 178/2018
AUTOR: VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Executivo, que providencie através da Secretaria de
Postura e Trânsito, a realização de estudo técnico tendo como objetivo a instalação de
placas de proibido estacionar nas frentes das escolas públicas e privadas, autorizando
somente o embarque ou desembarque de alunos, melhorando o fluxo de automóveis no
entorno das escolas.
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MATÉRIA: Requerimento nº 179/2018
AUTOR: VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Executivo, que providencie através da Secretaria
competente, a criação de hortas comunitárias nas escolas em que tiver espaço viável
para a sua realização.
MATÉRIA: Requerimento nº 181/2018
AUTOR: VEREADOR THIAGO PATERLINI MONJARDIM
ASSUNTO: Solicita ao Executivo Municipal suspensão do processo de aquisição dos
imóveis integrantes do edifício denominado Parishoping localizado na avenida Paris no
bairro Praia do Morro, até que sejam prestadas abaixo e adotadas as medidas requeridas:
1) Seja realizado uma audiência pública com a sociedade para a apresentação do profeto
que pretende implantar no local. 2) Que informe quais foram os estudos técnicos
preliminares realizados que apontaram os requisitos mínimos à aquisição do imóvel. 3)
Que informe quais os valores e prazos envolvidos para a aquisição do imóvel e conclusão
das obras. 4) Que envie cópia das avaliações realizadas no imóvel. 5) Informe qual o
impacto no orçamento do município e se os valores encontram previstos no PPA, LDO e
LOA.
MATÉRIA: Requerimento nº 182/2018
AUTOR: VEREADOR THIAGO PATERLINI MONJARDIM
ASSUNTO: Solicita que sejam prestadas as informações abaixo, com encaminhamento
de documentos comprobatórios: 1) Quais são os valores arrecadados da contribuição
para custeio dos serviços de iluminação pública - CIP nos últimos 05 (cinco) anos e sua
destinação? 2) Cópia da tabela atual da base de cálculo da CIP para cobrança da
contribuição? 3) Quais os melhoramentos feitos na iluminação pública nos últimos 05
(cinco) anos.
MATÉRIA: Requerimento nº 186/2018
AUTOR: VEREADORA FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal que realize a operação tapa
buracos e a limpeza dos bueiros nos bairros Ipiranga e Olaria. Há necessidade dos
serviços citados em todas as ruas das duas localidades, pois as vias estão em péssimo
estado e os bueiros entupidos, um dos motivos que ocasionam o alagamento das ruas.
MATÉRIA: Requerimento nº 188/2018
AUTOR: VEREADOR ENIS GORDIN
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de sua
secretaria competente com urgência, a presença de um auxiliar ou técnico de
enfermagem nas escolas municipais de educação infantil e educação fundamental, da
cidade de Guarapari. O profissional da saúde deverá promover educação em saúde,
executar ações simples de enfermagem e, administrar tratamentos prescritos e
medicamentos, desde que estejam receitados por profissional habilitado.
MATÉRIA: Requerimento nº 201/2018
AUTOR: VEREADOR CLEBINHO BRAMBATI
ASSUNTO: Solicita que seja modificado o sistema de entrada e saída do Extra Center,
uma vez que, tem causado longos engarrafamentos, dificultando a entrada dos bairros
Adalberto Simão Nader e Lagoa funda, além do risco de acidentes no local.
MATÉRIA: Requerimento nº 202/2018
AUTOR: VEREADOR CLEBINHO BRAMBATI
ASSUNTO: Solicita que realize o concurso público para a contratação de profissionais na
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área de saúde, com agentes para atuar em especial na estratégia da saúde da família.
Atualmente não está sendo priorizado, ficando cada vez mais escasso esse tipo de
atendimento.
MATÉRIA: Requerimento nº 215/2018
AUTOR: VEREADOR SANDRO BIGOSSI
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Executivo, que providencie atra´ves da Secretaria
competente o término da drenagem e da pavimentação asfáltica da Rua São Francisco,
no bairro Condados (Meaípe).
MATÉRIA: Requerimento nº 216/2018
AUTOR: VEREADOR SANDRO BIGOSSI
ASSUNTO: Solicita o Chefe do Executivo, que providencie através da Secretaria
competente o término da drenagem e da pavimentação asfáltica da Rua Bela Vista, no
bairro Condados, (Meaípe).
MATÉRIA: Requerimento nº 228/2018
AUTOR: VEREADOR MARCOS GRIJÓ
ASSUNTO: Solicita o Chefe do Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria
competente, providencie a elaboração de Projeto de Pleno de Arborização, pois a
arborização das cidades deve fazer parte da política urbana, a cargo do Poder Público
Municipal.
MATÉRIA: Requerimento nº 229/2018
AUTOR: VEREADOR LENNON MONJARDIM DE ARAÚJO
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal juntamente com os órgãos
competentes a qualificação e capacitação dos fiscais do nosso município,
proporcionando, através de convênios, cursos de técnico em edificação, conhecimento
dos pontos turísticos de Guarapari, Administração de conflitos, liderança e
relacionamento, visando à melhora do desempenho do Serviço Público dentro da sua
função.
MATÉRIA: Requerimento nº 230/2018
AUTOR: VEREADORA ROSAGNELA LOYOLA
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua Secretaria competente, com urgência, que seja instalado e/ou reformado o abrigo de
ônibus no Km 28,5 da Rodovia do sol, na entrada do bairro Recanto da Sereia, no
município de Guarapari-ES.
MATÉRIA: Requerimento nº 231/2018
AUTOR: VEREADORA ROSAGNELA LOYOLA
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua Secretaria competente, com urgência, que sejam tomadas providências referentes ao
pedido de construção da praça no bairro Ilha do Sol conforme solicitado junto ao ofício
127/2017, e encaminhado à SEMOP.
MATÉRIA: Requerimento nº 242/2018
AUTOR: VEREADOR OZIEL DE SOUSA
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente aos órgãos
competentes de forma urgente, urgentíssima, a proibição da cobrança da taxa de esgoto
realizada nas contas de água dos bairros Jabarí e Perocão, pois o esgoto da região não é
tratado, é jogado diretamente no mangue. Por isso solicito que a taxa seja suspensa
imediatamente, pois não se pode cobrar por um serviço que não é de fato realizado.
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MATÉRIA: Requerimento nº 243/2018
AUTOR: VEREADORA KAMILLA ROCHA
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, providências no sentido de
viabilizar a drenagem pluvial e pavimentação asfáltica da Rua Léo, localizada no Bairro
Pontal de Santa Mônica, neste Município.
MATÉRIA: Requerimento nº 244/2018
AUTOR: VEREADORA KAMILLA ROCHA
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, providências no sentido de
viabilizar a drenagem pluvial e pavimentação asfáltica da Rua Cristal, localizada no Bairro
Setiba, neste Município.
MATÉRIA: Requerimento nº 245/2018
AUTOR: VEREADORA PAULINA ALEIXO PINNA
ASSUNTO: Reitera os Requerimentos de nºs. 034/2013, 048/2014, 105/2015, 019/2016 e
063/2017, por onde solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente aos
órgãos competentes a urbanização, limpeza e revitalização com instalação de
equipamentos de lazer para a comunidade, na Lagoa Ilha das Garças (antiga Lagoa Bela
Vista), no Bairro Bela Vista, neste Município.
MATÉRIA: Requerimento nº 246/2018
AUTOR: VEREADORA PAULINA ALEIXO PINNA
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente aos órgãos
competentes a recuperação do asfalto da Rua Olavo Amaral no Bairro São José, mais
precisamente na ladeira que fica ao lado do almoxarifado da Prefeitura.
MATÉRIA: Moção nº 012/2018
AUTOR: VEREADOR CLEBINHO BRAMBATI
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvores e Aplausos à Associação de Moradores
e Pequenos Produtores de Buenos Aires.
MATÉRIA: Moção nº 013/2018
AUTOR: VEREADOR DENIZART ZAZÁ
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvores e Aplausos à Associação de Moradores
e Pequenos Produtores de Buenos Aires.
MATÉRIA: Moção nº 014/2018
AUTOR: VEREADOR DENIZART ZAZÁ
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvores e Aplausos ao Sr. Walter de Prá.
MATÉRIA: Moção nº 016/2018
AUTOR: VEREADOR OZIEL DE SOUSA
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvores e Aplausos ao Sr. Luíz Augusto Veloso
Pinto.
MATÉRIA: Moção nº 017/2018
AUTOR: VEREADOR OZIEL DE SOUSA
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvores e Aplausos a Sra. Kátia Marcelo da
Silva Pinto.
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HORÁRIO DESTINADO AOS VEREADORES
QUARENTA E OITO MINUTOS - HORÁRIO DOS ORADORES
VER. FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO - PSD
VER. OZIEL PEREIRA DE SOUSA - PSC
VER.GILMAR PINHEIRO - PSDB
VER.MARCOS GRIJÓ - PDT
VER. KAMILLA ROCHA - DEM
VER.LENNON MONJARDIM DE ARAÚJO - PODEMOS
VER. ENIS GORDIN
VER. PAULINA ALEIXO PINNA - PROGRESSISTA

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

ORDEM DO DIA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Guarapari/ES, 23 de abril de 2018.

WENDEL SANT’ANA LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Guarapari
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