ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
“Construindo Uma Nova História”

Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezoito. Aos sete dias
do mês de junho 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, solicitou ao Primeiro Secretário, 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. Prosseguindo, o Presidente colocou a ata da 21ª Sessão Ordinária
em discussão, tendo falado pela ordem os seguintes Vereadores com suas falas integrais:
O Senhor Vereador Lennon Monjardim de Araújo – Boa tarde a todos! Cumprimento a
Mesa Diretora, nobres vereadores, público aqui presente. Em discussão sobre a Ata
anterior, gostaria que constasse nos Anais da Câmara que o meu voto foi contrário ao
projeto no qual a gente votou e tinha quórum de 12 vereadores dentro do plenário e
depois teve o esvaziamento do plenário, não dando quórum. Então o meu voto foi
contrário no momento que estava completo o quórum de 12 vereadores, e, foi feita uma
manobra – que é legal pelo parlamento. Mas eu gostaria que constasse nos Anais que o
meu voto foi contrário juntamente com os outros cinco vereadores. Da mesma forma que
não consta a votação na Ata. Simplesmente consta o esvaziamento e mais nada; O Senhor
Vereador Thiago Paterlini Monjardim – Senhor presidente eu sei que a Ata está
disponível já no site. Mas eu quero que vossa excelência faça a leitura na íntegra para que
todos que estão aqui possam ouvir e depois, obviamente, discutir a Ata. O Senhor
Presidente – Pela ordem o vereador Oziel. O Senhor Vereador Oziel Pereira De Sousa –
Senhor presidente nós estamos com uma pauta carregadíssima. Eu sugeriria que vossa
excelência providenciasse cópia da Ata para cada nobre vereador. Ok? O senhor
Presidente - Analisando as duas solicitações irei deferir a solicitação do Vereador Oziel e
peço que a Casa faça cópias para os nobres vereadores e que toda população de Guarapari
tem acesso a Ata na íntegra no site da Câmara, já está disponível. O Senhor Vereador
Thiago Paterlini Monjardim - Pela ordem Presidente. O Senhor Presidente - Pela ordem o
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Vereador Thiago. O Senhor Vereador Thiago Paterlini Monjardim - Sr. Presidente eu
quero deixar claro aqui também que o meu posicionamento foi contrário, eu tive olhando
depois a imagem que o vereador Denizart enviou quando foi colocado por Vossa
Excelência que a matéria havia sido aprovado, sem que houvesse a correção de Vossa
Excelência no plenário se os vereadores haviam votado contrário ou favorável a matéria
porque a matéria de dois terços, ou seja, era uma matéria que nós estávamos votando não
era matéria absoluta, então deixar só claro que meu voto também foi contrário bem como
no meu ponto de vista o vereador Marcos Grijó, vereador Dr. Rogério, vereador Denizart
Luiz, se os senhores que votaram contrário tiverem; se eu estiver errado Vossas
Excelências que votaram contrário possam me corrigir, deixar isso registrado nos Anais
desta Casa que até o presente momento eu não vi isso constando em Ata. Então que isso
possa constar em Ata a discussão da Ata anterior, seria isso que fique em Ata para que
não ocorra mais. Assim, é claro no parlamento é muito natural agirmos, não no
parlamento, na nossa vida agirmos às vezes por hábito, força do hábito, e é natural que
quando a matéria como aquela sem mesmo conferi o plenário colocar que já foi aprovado
só que numa próxima votação que fique mais atento para conferir o voto do plenário, nós
estamos votando projeto e projeto sério, esse projeto é um projeto do PDM que retira o
direito da reeleição dos Conselheiros e a emenda que nós colocamos é que fique a
reeleição dos Conselheiros uma vez que nós podemos ser reeleitos nesse parlamento.
Porque não Conselheiro ser reeleito até porque uma reeleição a pessoa acaba aprendendo
nos primeiros dois anos, na próxima que ela vai de fato poder exercer a função como
Conselheiro com mais maestria. O primeiro mandato vocês já aprendem muito e no
segundo vocês aprendem muito mais e assim sucessivamente. Então tudo que nós
colocamos foi só isso. Não tivemos sucesso na nossa emenda, por isso, rejeitamos o
projeto na íntegra, ou seja, esse foi nosso posicionamento, mas o nosso voto não foi
aceito aqui no parlamento, ou seja, a sessão terminou por cinco minutos e daqui a pouco
veio e não tinha mais quórum. Então que fique isso registrado também na Ata da sessão
anterior. Obrigado e tenham todos uma ótima tarde! O Senhor Presidente - Deixando
claro que referente ao Projeto de Lei Complementar Nº 002/2018 foi iniciado o processo
de votação na sessão anterior; a emenda apresentada ela foi rejeitada e a votação da
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matéria ela foi suspensa pela questão de interpretação na hora do fechamento da votação.
Processo muito democrático como não teve um esclarecimento no processo de votação
foi anulado a votação final do projeto, então é questão de quem votou ou não votou isso
foi no momento aqui que antes de se cancelar o processo de votação. Pela ordem o
vereador Dr. Rogério Zanon. O Senhor Vereador Rogério Mello Zanon Alves - Sr.
Presidente, senhoras e senhores, nobres vereadores. A colocação muito bem-feita aqui
pelo nobre vereador Thiago, vereador Lennon, uma coisa bem clara ficou bem explicito
aqui nesse parlamento. Eu acho que, o tal do eu acho é meio complicado, eu entendo que
situações políticas e de certa forma até manobras as vezes acontece. Agora, o que eu
queria deixar bem claro par ao entendimento dessa Casa é que nós estamos num processo
até que se prove o contrário democrático, e que acima de tudo a vontade e o voto do
vereador que representa 1/17 avos da população ele tem que ser respeitado. Fiquei muito
triste com o acontecido e eu só espero que futuramente, nobre vereador, outra votação,
outras votações iram acontecer com a mesma conotação. Eu ia ficar muito triste se tiver
que me deparar novamente aí eu vou falar de uma maneira até um pouquinho incisiva,
entendo mais não compreendo porque você se furtar de ter a condição de colocar o seu
voto eu acho que isso aí é função maior, é a função magna do parlamento. Que venha,
fique e de o seu voto: Sim ou Não. A situação é democrática e é nesse entendimento que
eu vejo que nós vereadores que temos acima de tudo comprometimento com a sociedade
nós temos que nos posicionar. Não interessa se você vem aqui defende o voto favorável,
vota favorável o outro vem aqui e defende o voto desfavorável, vamos respeitar também
mais eu acho que é importante que se venha e permaneça e acima de tudo assuma a sua
responsabilidade com a população. Eu diria covardia não, nós não merecemos isso! Nós
merecemos respeito e é dessa forma que eu tenho certeza que é o entendimento desse
parlamento. Todos os vereadores são e estão tendo posições respeitosas com a nossa
comunidade de Guarapari e é dessa forma que eu entendo e espero que tenhamos
posicionamento nessa Casa. Muito obrigado! O Senhor Presidente - Após a discussão da
Ata da sessão anterior, iremos entrar no processo de votação. Em votação a Ata da sessão
anterior. Os Senhores vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado por
unanimidade dos presentes. Em seguida, o Presidente solicitou ao Secretário que fizesse
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leitura dos Expedientes e Avisos protocolares, sendo informado que não havia. Ato
contínuo, entrando no expediente do Poder Executivo, o Presidente solicitou ao
Secretário que fizesse leitura das matérias: Projeto de Lei Complementar Nº 006/2018,
Projetos de Leis Nºs 065 e 067/2018, todos foram baixados às comissões. Pela ordem,
fizeram uso da palavra os vereadores Lennon Monjardim de Araújo e a Vereadora
Fernanda Mazzelli Almeida Maio, estando suas falas consignadas nos Anais desta Casa
de Leis. Ato contínuo, entrando no expediente dos senhores vereadores, o Presidente
solicitou ao Secretário que fizesse leitura dos Projetos de Leis Nºs 058, 063 e 064/2018,
foram baixados às comissões. Em seguida, pela ordem, o Vereador, Thiago Paterlini
Monjardim solicitou ao Presidente que os requerimentos e as moções constantes na
Agenda Nº 022/2018 fosse discutida e votada em bloco, sendo aprovada por unanimidade
dos presentes. Em seguida, foi feita leitura em bloco e aprovados os Requerimentos Nºs
029, 189, 190, 211, 271, 293, 294, 310, 311, 320, 326, 331, 336, 339, 340, 341 e
342/2018 e as Moções Nºs 040, 041 e 042/2018. Também, foram retirados de pauta os
Requerimentos Nºs 313 e 314/2018. Na sequência, 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. Ato contínuo, entrando na ordem
do dia, o Presidente solicitou ao Secretário que fizesse chamada dos Vereadores para
verificação de quorum, sendo informado que havia. Logo, foi feita a leitura dinâmica das
matérias em votação, que foi o Projeto de Lei Complementar Nº 002/2018 tendo recebido
os pareceres favoráveis das comissões pertinentes, discutido e aprovado os pareceres,
seguiu para votação nominal. Logo, o Presidente solicitou ao Secretário que fizesse
chamada dos vereadores para votação nominal. Pela ordem para encaminhar votação
contrária, fez uso da fala o Vereador Marcos Grijó, estando essas consignadas nos Anais
desta Casa de Leis; logo, em votação o projeto foi rejeitado por 15x0, sendo os votos dos
vereadores: Kamilla Rocha, Clebinho Brambati, Rosangela Loyola, Paulina Aleixo Pinna,
Fernanda Mazzelli Almeida Maio, Oziel Pereira de Sousa, Wendel Sant’Ana Lima,
Thiago Paterlini Monjardim, Dr Rogério Zanon, Zazá – Denizart, Dito Xaréu, Gilmar
Pinheiro, Enis Gordim Marcos Grijó e Lennon Monjardim de Araújo, estavam ausentes
os Vereadores Sandro Bigossi e Zé Preto. Em seguida, pela ordem, o Vereador Thiago
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Paterlini Monjardim pediu votação em bloco dos Projetos de Leis Nºs 007, 022 e
023/2018, sendo regimental, o pedido foi apreciado e aprovado por todos os presentes.
Logo, foi feita a leitura dos Projetos de Leis Nºs 007, 022 e 023/2018 tendo recebido o
parecer favorável das comissões pertinentes e, também discutido. Logo após, os pareceres
favoráveis das comissões pertinentes e os projetos obtiveram foram aprovados por
unanimidade dos presentes. Ato contínuo, o Presidente solicitou ao Secretário que fizesse
leitura do Projeto de Lei Nº 044/2018 tendo recebido os pareceres favoráveis das
comissões pertinentes; foi colocado em primeira discussão, sem interessados. Na
sequência, foi feita leitura do projeto de Lei Nº.045/2018 tendo recebido os pareceres
favoráveis das comissões pertinentes; isto feito, foi colocado em primeira discussão, teve
vereadores interessados, estando essas falas consignadas neste Legislativo. A seguir, pela
ordem, o Vereador Dito Xaréu pediu regime de urgência e dispensa de interstício no
Projeto de Lei 055/2018, sendo regimental o pedido foi apreciado e seguiu com
aprovação unânime dos presentes. Ato seguinte, foi feita a leitura do Projeto de Lei Nº
055/2018, em primeira e segunda discussão, fizeram suas colocações os Vereadores,
Thiago Paterlini Monjardim, Oziel Pereira de Sousa, Zazá – Denizart, Marcos Grijó,
estando estas registradas nesta Casa de Leis. Em seguida, o Presidente colocou em
votação os pareceres favoráveis das comissões pertinentes e o projeto obtiveram
aprovação unânime dos presentes. Assim sendo, e 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, 07 de junho de 2018.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Primeiro Secretário Vereador Oziel Pereira de Sousa ___________________________
Presidente Vereador Wendel Sant’Ana Lima __________________________________
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