ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
“Construindo Uma Nova História”

AGENDA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2018 - 18ª LEGISLATURA
12/06/2018, TERÇA-FEIRA, ÀS 15 HORAS
EXPEDIENTES ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EXPEDIENTES DOS VEREADORES:
MATÉRIA: Projeto de Lei nº 066/2018
AUTOR: VEREADOR LENNON MONJJARDIM
ASSUNTO: Dispõe sobre o controle populacional de cães e gatos no município de
Guarapari, instituindo um programa de castração gratuita através de unidades móveis de
esterilização.
MATÉRIA: Requerimento nº 030/2018
AUTOR: VEREADOR DITO XARÉU
ASSUNTO: Solicito em caráter de urgência/urgentíssima, ao Gabinete do Prefeito e
SEMOP, que seja feito a calçada e uma rampa de acesso a EMEF "Adalgiza Fernandes
Marvilla", no Bairro Condados, Grande Meaípe, para melhor acessibilidade dos
servidores, alunos e mães de alunos.
MATÉRIA: Requerimento nº 031/2018
AUTOR: VEREADOR DITO XARÉU
ASSUNTO: Solicito em caráter de urgência, ao Gabinete do Prefeito e Secretaria
Municipal de Educação, a reforma e ampliação da CEMEI "Renata Almeida Nascimento",
localizada no bairro de Condados, Grande Meaípe, objetivando a criação de novas vagas
para melhor atender a comunidade local.
MATÉRIA: Requerimento nº 191/2018
AUTOR: VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA
ASSUNTO: Reiterar os requerimentos nºs 503 e 513/2017, por onde solicita as
coberturas da quadra na praça Edson Germano, mais conhecida como pracinha do
Olaria, na rua Eliaziário Lourenço Dias, e da quadra da terceira praça da rua João Bigossi,
mais conhecida como rua da Marinha, proporcionando lazer, diversão, esporte, integração
das famílias na comunidade e melhorando qualidade de vida nessas localidades.
MATÉRIA: Requerimento nº 192/2018
AUTOR: VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Executivo, que providencie através da Secretaria
competente, a instalação de ponto de ônibus, para um maior conforto dos usuários do
transporte público, nos seguintes locais: - em frente a Multiplan, no bairro Muquiçaba; em frente a SEMED (Secretaria Municipal da Educação), no sentido do trevo, no bairro
Sol Nascente; - entrada do bairro Bela Vista; - entrada do bairro São José.
MATÉRIA: Requerimento nº 250/2018
AUTOR: VEREADORA FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO
ASSUNTO: Solicita o retorno das atividades e reuniões do Conselho Municipal de
Esportes, haja vista que existe nesta cidade a Secretaria Municipal de Esportes, que tem
como objetivo fomentar o incentivo da prática de atividades esportivas.
1

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
“Construindo Uma Nova História”
MATÉRIA: Requerimento nº 272/2018
AUTOR: VEREADORA ROSANGELA LOYOLA
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua Secretaria competente, com urgência, que seja feito o manilhamento do trecho que
segue da fazenda Sapateiro a Lage das Pedras.
MATÉRIA: Requerimento nº 273/2018
AUTOR: VEREADORA ROSANGELA LOYOLA
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua Secretaria competente, com urgência, que sejam feitos reparos nas portas de serviço
da Av. Tatuí, no Bairro Recanto da Sereia.
MATÉRIA: Requerimento nº 285/2018
AUTOR: VEREADORA PAULINA ALEIXO PINNA
ASSUNTO: Reitera requerimentos anteriores por onde solicita que o Chefe do Poder
Executivo Municipal, juntamente com sua secretaria competente, a construção de quebramolas ou lombo-faixas no bairro São José nas ruas José Machado, São Tomé, em frente
a Igreja Assembléia de Deus e a rua Afrodízio Lino Bandeira - principal do bairro. Tal
solicitação encontra-se amparo em inúmeros pedidos feitos pelos moradores, pois tratase de um bairro populoso que possui duas escolas de grande porte e três igrejas.
MATÉRIA: Requerimento nº 295/2018
AUTOR: VEREADOR ZÉ PRETO
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de sua
Secretaria competente, sem medir esforços, drenagem pluvial da Avenida Jones dos
Santos Neves, Muquiçaba, bem como recapeamento do asfalto.
MATÉRIA: Requerimento nº 297/2018
AUTOR: VEREADOR ZÉ PRETO
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua Secretaria competente, sem medir esforços, a construção de uma lombo faixa na rua
João Batista Piumbini, no bairro Praia do Morro, na altura da casa número 136 (cento e
trinta e seis) ou na direção do portão da quadra da escola Maxime, viabilizando a redução
da velocidade dos veículos, garantindo a segurança dos pedestres e estudantes da
escola que se localiza à cerca de 30 metros.
MATÉRIA: Requerimento nº 313/2018
AUTOR: VEREADOR ENIS GORDIN
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de sua
secretaria competente com urgência, a pavimentação asfaltamento da Rua: Magnólia
próxima ao posto de saúde de Santa Mônica e a zoonoses em santa Mônica. Se possível
for, peso ao poder executivo que inclua no projeto de pavimentação, e asfaltamento essa
rua, pois a anos moradores tem sofrido por de manutenção por ser uma estrada de chão.
MATÉRIA: Requerimento nº 314/2018
AUTOR: VEREADOR ENIS GORDIN
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de sua
Secretaria competente com urgência, capina e limpeza em geral nas Ruas : Magnólia ,
Topázio, Monte Carlo, Av. Riviera , Brasão, Bruma, Tombadilho, em Pontal de Santa
Monica, Se possível for peso ao poder executivo que inclua no projeto de pavimentação e
asfaltamento essas rua, pois a anos moradores tem sofrido por falta de manutenção por
ser uma estrada de chão.
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MATÉRIA: Requerimento nº 316/2018
AUTOR: VEREADOR LENNON MONJARDIM
ASSUNTO: Requer aos órgãos competentes do Executivo Municipal providências no
sentido de viabilizar em caráter de urgência/urgentíssima abrigos de ponto de ônibus na
Avenida Anchieta na altura da Praia do Riacho até a entrada do Bairro Nova Guarapari.
Uma vez que na avenida contém paradas de ônibus, mais passageiros ficam expostos a
sol e chuva na espera do transporte.
MATÉRIA: Requerimento nº 321/2018
AUTOR: VEREADOR ZAZÁ DENIZART
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de sua
secretaria competente, que promova uma vistoria e reforma geral em todos os banheiros
da orla da Praia do Morro, que estão tendo infiltrações pelo teto e pelo piso, trazendo
insalubridade para a população que os utiliza.
MATÉRIA: Requerimento nº 322/2018
AUTOR: VEREADOR ZAZÁ DENIZART
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, através da secretaria
competente, a reparação e a devida sinalização das calçadas no entorno do Estádio
Davino Mattos, mais precisamente, no ponto de ônibus, em frente ao estádio de futebol,
no centro da cidade.
MATÉRIA: Requerimento nº 329/2018
AUTOR: VEREADOR THIAGO PATERLINI
ASSUNTO: Solicito seja realizado as seguintes melhorias na Unidade de Saúde do bairro
Recanto da Sereia: a) reforma na estrutura da unidade de saúde; b) seja providenciado
sala de vacinação; c) atendimento médico semanal.
MATÉRIA: Requerimento nº 330/2018
AUTOR: VEREADOR THIAGO PATERLINI
ASSUNTO: Solicito ao Executivo que através da Secretaria de Turismo desenvolva
projeto para instalação de placas de sinalização turísticas em nosso município.
MATÉRIA: Requerimento nº 333/2018
AUTOR: VEREADOR OZIEL DE SOUSA
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente ao órgão
competente o mapeamento de todas as ruas que estão recebendo pavimentação asfáltica
e das ruas que ainda irão receber a pavimentação asfáltica, para que logo após o serviço
de pavimentação seja instalado lombo-faixas nos pontos de maior velocidade das vias.
Solicita também um levantamento em todo município para instalar lombo-faixas nos
pontos críticos de velocidade das vias, onde ainda não foram instaladas, pois há um
grande número de acidentes devido aos veículos que transitam em alta velocidade não
respeitando os pedestres. Solicita ainda um estudo com a finalidade de que as lombofaixas do município sejam pintadas com tintas refletivas para trazer maior visibilidade aos
motoristas.
MATÉRIA: Requerimento nº 343/2018
AUTOR: VEREADOR CLEBINHO BRAMBATI
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal que providencie através de
sua Secretaria competente, a instalação de uma academia popular na segunda Praça da
rua da Marinha, atendendo assim, as reivindicações dos moradores do bairro Itapebussu,
neste Município.
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MATÉRIA: Requerimento nº 344/2018
AUTOR: VEREADOR CLEBINHO BRAMBATI
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal que tome providências no
sentido de viabilizar o polo industrial de Guarapari, sendo que, foi adquirido um imóvel e o
mesmo encontra-se em uma localização inapropriada, inviabilizando o empreendimento.
Diante da real necessidade da geração de renda e emprego em nosso Município,
pedimos agilidade e urgência para instalação do polo.
MATÉRIA: Moção nº 043/2018
AUTOR: VEREADOR MARCOS GRIJÓ
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvores e Aplausos ao Guarapari Esporte Clube.
MATÉRIA: Moção nº 044/2018
AUTOR: VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA
ASSUNTO: Moção de Congratulações e Aplausos ao Time de Futebol Masculino de
Muquiçaba.
MATÉRIA: Moção nº 045/2018
AUTOR: VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA
ASSUNTO: Moção de Congratulações e Aplausos ao Time de Futebol Feminino de
Muquiçaba.
MATÉRIA: Moção nº 046/2018
AUTOR: VEREADORA FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO
ASSUNTO: Moção de Congratulações e Aplausos ao Sr. Eduardo Monteiro Lopes dos
Santos.

HORÁRIO DESTINADO AOS VEREADORES
QUARENTA E OITO MINUTOS - HORÁRIO DOS ORADORES
VER.MARCOS GRIJÓ - PDT
VER. KAMILLA ROCHA - DEM
VER.LENNON MONJARDIM DE ARAÚJO - PODEMOS
VER. ENIS GORDIN
VER. PAULINA ALEIXO PINNA - PROGRESSISTA
VER. FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO - PSD
VER. OZIEL PEREIRA DE SOUSA - PSC
VER.GILMAR PINHEIRO - PSDB

DOZE MINUTOS - LÍDERES DE BANCADA
VER. OZIEL PEREIRA DE SOUSA - PSC
VER. DITO XARÉU - SD
VER. PAULINA ALEIXO PINNA - PROGRESSISTA
VER. DR. ROGÉRIO ZANON - PSB
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ORDEM DO DIA
SEGUNDA DISCUSSÃO
MATÉRIA: Projeto de Lei nº 044/2018
AUTOR: PODER EXECUTIVO
ASSUNTO: Dispõe sobre e autorização para abertura de crédito adicional especial no
orçamento vigente no valor de R$ 211.675,26 (duzentos e onze mil, seiscentos e cinco
reais e vinte e seis centavos) conforme convênio nº 1283/2009 celebrado entre a União
Federal, por intermédio do Ministério da Saúde e o Município de Guarapari, objetivando a
aquisição de equipamentos para unidade de Urgência e Emergência pertencente à rede
Municipal de Saúde Pública integrado ao Sistema Único de Saúde.
MATÉRIA: Projeto de Lei nº 045/2018
AUTOR: PODER EXECUTIVO
ASSUNTO: Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no
orçamento vigente no valor de R$ 3.522.3123,03 (três milhões, quinhentos e vinte e dois
mil, cento e vinte e três reais e três centavos) para a Construção de Unidade
Especializada em Saúde - Hospital e Maternidade.
Guarapari/ES, 11 de junho de 2018.

WENDEL SANT’ANA LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Guarapari
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