ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
“Construindo Uma Nova História”

Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito. Aos dez dias
do mês de maio 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 reflexão 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, que foi a
justificativa da ausência do Vereador Thiago Paterlini Monjardim, foi dado ciência ao
plenário. Isto feito, pela ordem, o Vereador Marcos Grijó solicitou a leitura do MEMO
GVMG Nº 028/2018, sendo regimental o Presidente deferiu o pedido; em seguida foi
feita a leitura. Ato contínuo, entrando no expediente dos senhores vereadores, o
Presidente comunicou que essa sessão ordinária seria de cunho solene em homenagem
ao dia das mães. Sendo assim, cada Vereador fez homenagem a uma mãe, e também
fizeram suas colocações, estando essas registradas nesta Casa de Leis. Seguidamente, o
Presidente convidou a Vereadora Fernanda Mazzelli Almeida Maio para fazer uso da
palavra em homenagem as Vereadoras que são mães, Paulina Aleixo Pinna, Kamilla
Rocha e Rosangela Loyola, estando suas falas consignadas nos Anais desta Casa de
Leis. Assim sendo, não havendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença
de todos e declarou encerrada a Sessão. E eu, Segunda Secretária, mandei lavrar a
presente ata, que achada conforme e aprovada, vai assinada por mim e pelo
Presidente.Guarapari/ES, 10 de maio de 2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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