ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
“Construindo Uma Nova História”

AGENDA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2018 - 18ª LEGISLATURA
14/06/2018, QUINTA-FEIRA, ÀS 15 HORAS
EXPEDIENTES ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EXPEDIENTES DOS VEREADORES:

MATÉRIA: Projeto de Lei nº 068/2018
AUTOR: VEREADOR GILMAR PINHEIRO
ASSUNTO: Dispõe sobre denominação de via Pública. Rua Valter da Silva Viana, a atual
Rua Estrada Fazenda do Campo no bairro Tartaruga.
MATÉRIA: Requerimento nº 032/2018
AUTOR: VEREADOR DITO XARÉU
ASSUNTO: Solicito em caráter de urgência, ao Gabinete do Prefeito e SEMOP, a
revitalização da orla da Praia de Guaibura na Grande Meaípe, bem como a manutenção
do calçamento da rua.
MATÉRIA: Requerimento nº 033/2018
AUTOR: VEREADOR DITO XARÉU
ASSUNTO: Solicito em caráter de urgência/urgentíssima, ao Gabinete do Prefeito e Sub
Secretária de Transportes, a confecção e colocação de placas de sinalização referentes a
Pontos de Ônibus e nome de ruas com o CEP, para os bairros de Meaípe, Condados e
Belo Horizonte.
MATÉRIA: Requerimento nº 193/2018
AUTOR: VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Executivo que providencie através da Secretaria
competente, a drenagem e pavimentação asfáltica da rua do Descanso, no bairro São
José.
MATÉRIA: Requerimento nº 194/2018
AUTOR: VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Executivo, que providencie através da Secretaria
competente, um estudo e uma análise técnica junto aos moradores da rua São Pedro
sobre a recolocação e prumo dos pavies ou a pavimentação asfáltica, tal medida irá
melhorar a mobilidade urbana de nossa cidade.
MATÉRIA: Requerimento nº 274/2018
AUTOR: VEREADORA ROSANGELA LOYOLA
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de sua
Secretaria competente, com urgência, que seja feito a colocação de tampas de concreto
na Av. Centra, no Bairro Recanto da Sereia.
MATÉRIA: Requerimento nº 275/2018
AUTOR: VEREADORA ROSANGELA LOYOLA
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal Providencie através de
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sua Secretaria competente, com urgência, que sejam instalados posto de observação e
abrigo para guarda-vidas na Praia D'ulé, localizada no Bairro Recanto da Sereia,
Guarapari - ES.
MATÉRIA: Requerimento nº 277/2018
AUTOR: VEREADORA FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO
ASSUNTO: Solicita ao Poder Executivo Municipal, juntamente aos órgãos competentes,
que sejam realizadas as reuniões do Conselho Municipal de Esportes. Há vários assuntos
que precisam ser debatidos pelos conselheiros, mas que estão parados, pois as reuniões
não estão acontecendo já há algum tempo. Peço que o município cobre a realização para
reuniões do presidente do conselho.
MATÉRIA: Requerimento nº 286/2018
AUTOR: VEREADORA PAULINA ALEIXO PINNA
ASSUNTO: Reitera requerimentos anteriores por onde solicita que o Chefe do Poder
Executivo Municipal, juntamente com sua secretaria competente, providencie a
construção de uma creche no bairro São José, tendo como finalidade atender aos
moradores daquela localidade.
MATÉRIA: Requerimento nº 298/2018
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 um guarda-corpo na Av
Vitória (Rodovia do Sol) no trecho em que passa o Rio Meaípe.
MATÉRIA: Requerimento nº 299/2018
AUTOR: VEREADOR ZÉ PRETO
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de sua
Secretaria competente, sem medir esforços, a pavimentação asfáltica das ruas de
Taquara do Reino.
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.
MATÉRIA: Requerimento nº 324/2018
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 implantar no município sistema de Equoterapia
para crianças portadoras de alguma necessidade especial.
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MATÉRIA: Requerimento nº 325/2018
AUTOR: VEREADOR LENNON MONJARDIM
ASSUNTO: Requer aos órgãos competentes do Executivo Municipal providências no
sentido de viabilizar redução de 50% no Imposto Sobre Serviços (ISS) para as Clinicas
Veterinárias, que prestarem serviços gratuitos à população de baixa renda, aos protetores
de animais e a cidadãos que comprovarem a adoção de um bicho de estimação. O pacote
incluiria consultas, vacinações, exames laboratoriais e clínicos, bem como s atendimentos
de especialidades como odontologia, dermatologia e oftalmologia.
MATÉRIA: Requerimento nº 327/2018
AUTOR: VEREADORES WENDEL SANT’ANA LIMA E KAMILLA ROCHA
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Executivo, que providencie através da Secretaria
Municipal de Obras Públicas, com urgência, a realização de estudos técnicos tendo como
objetivo acabar com os constantes alagamentos na rua 16, localizada no bairro Una,
construindo se necessário um sistema de drenagem eficiente, pois com as intensas
chuvas alaga a via pública e fica intransitável, causando inúmeros transtornos para os
moradores daquela região.
MATÉRIA: Requerimento nº 328/2018
AUTOR: VEREADOR ZAZÁ DENIZART
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua secretaria competente, com urgência, o estabelecimento de um convênio, junto ao
governo do estado e a ESESP (Escola de Serviço Público do Espírito Santo), para que
promova cursos para os funcionários públicos de nossa prefeitura.
MATÉRIA: Requerimento nº 337/2018
AUTOR: VEREADOR ZAZÁ DENIZART
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal, providencie, através de
sua secretaria competente, a construção, com urgência, de galeria para a localidade
conhecida como Beira Valão, entrando próximo ao Supermercado Bigossi, em Reta
Grande.
MATÉRIA: Requerimento nº 345/2018
AUTOR: VEREADOR CLEBINHO BRAMBATI
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal que institua o Conselho
Municipal da Juventude, no âmbito do Município, enviando à Câmara Municipal de
Guarapari o projeto de Lei para este fim. O Conselho de Juventude tem como objetivo
promover a participação social nas Políticas Públicas de juventude no Município.
MATÉRIA: Requerimento nº 347/2018
AUTOR: VEREADOR MARCOS GRIJÓ
ASSUNTO: Requer, após deliberação do Plenário, que se envie cópia deste ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal para que o Excelentíssimo Diretor Presidente da
CODEG, por meio do setor competente, providencie mutirão de limpeza e capina nas
comunidades de Samambaia, Amarelos, Rio Claro e Lagoa Dourada.
MATÉRIA: Requerimento nº 349/2018
AUTOR: VEREADOR THIAGO PATERLINI MONJARDIM
ASSUNTO: Solicito ao Executivo Municipal através da Secretaria competente que
Estudo para instalação de faixas exclusivas para parada/espera nos semáforos de
motociclistas. Diante do crescente número de motocicletas nas vias públicas, a indicação
tem como objetivo manter a segurança dos motociclistas, motoristas de carros e
pedestres com faixa de recuo e retenção entre a parada dos carros e a faixa de pedestre.
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E a sinalização horizontal irá ajudar a reorganizar o fluxo de veículos próximo aos
semáforos sem precisar que o motociclista ocupe o espaço entre dois veículos.
MATÉRIA: Requerimento nº 351/2018
AUTOR: VEREADOR OZIEL DE SOUSA
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente ao órgão
competente que tome as devidas providências para o bairro Adalberto Simão Nader
conforme descriminadas abaixo: 1. A distribuição de um maior número de ficha para o
atendimento no Posto de saúde do bairro, pois devido à pequena quantidade de fichas
distribuídas, muitos moradores não estão conseguindo atendimento para marcar suas
consultas; 2. Retomada da obra da creche do bairro, pois há um grande número de
crianças que não estão conseguindo vagas, pois a creche já existente no bairro é
pequena e não consegue atender a todas as crianças que o bairro possui; 3. Realização
de uma operação tapa buracos em todo bairro; 4. Realização dos serviços de varrição de
ruas e pintura de meio-fio em todo bairro.
MATÉRIA: Requerimento nº 353/2018
AUTOR: VEREADORA PAULINA ALEIXO PINNA
ASSUNTO: Reitera o Requerimento nº 064/2017 por onde solicita que o Chefe do Poder
Executivo Municipal, juntamente com sua Secretaria competente, que venha utilizar uma
parte da área que vai ser construída a Creche do Bairro São José, onde atualmente
funciona o Almoxarifado da Prefeitura Municipal, para a construção de uma Praça com
equipamentos de lazer (Academia Popular) e uma Quadra Poliesportiva .
MATÉRIA: Requerimento nº 357/2018
AUTOR: VEREADOR MARCOS GRIJÓ
ASSUNTO: Requer que o Excelentíssimo Prefeito Municipal, por meio da secretaria
competente, providencie a recuperação das estradas da área rural (com uso de patrol,
caminhão, retroescavadeira e solo brita), etc. Utilizando-se dos mecanismos legais para
aplicação de 8% (oito) da arrecadação municipal, conforme Lei Orgânica Municipal,
levando melhorias de estrutura para as principais estradas responsáveis pelo escoamento
da produção agrícola, rota escolar e transporte coletivo, como por exemplo as
comunidades de Cabeça Quebrada à São Félix; São João; Rio Calçado à Bahia Nova;
Amarelos à Rio Claro à Jacarandá; Bahia nova à Todos os Santos.
MATÉRIA: Requerimento nº 358/2018
AUTOR: COMISSÃO PERMANENTE DE ECONOMIA E FINANÇAS
ASSUNTO: Requer que o Excelentíssimo Prefeito Municipal, por meio da Secretaria
Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno proceda
a publicação dos Decretos de Suplementação do Orçamento Municipal em sua totalidade,
contendo os dados necessários para sua análise na íntegra, conforme previsão legal.
Esta Notificação requer ainda a republicação de forma correta de todos os Decretos de
Suplementação do Orçamento vigente (2018) no prazo de quinze dias, quando deverão
apresentar o mínimo de informações, tais como a classificação orçamentária,
especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte
dos recursos.
MATÉRIA: Requerimento nº 359/2018
AUTOR: VEREADOR DR. ROGÉRIO ZANON
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de sua
Secretaria competente, com urgência, que o PROCON Municipal fiscalize se os preços do
Diesel praticado nos postos de combustíveis estabelecidos no município estão R$0,46
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(quarenta e seis centavos) a menos que o preço de referência praticado no dia 21 de
maio de 2018 e se os postos de combustíveis estão em conformidade com a portaria
735/2018 do Ministério da Justiça que obriga os referidos estabelecimentos a afixar
cartazes nas bombas comparando e informando os preços praticados antes e depois da
greve dos caminhoneiros e tome as providências cabíveis em casos de abuso de preço
que vão de multa de até 9,4 milhões de reais, suspensão temporária da atividade e
interdição do estabelecimento que não cumprirem as determinações do Governo Federal.
MATÉRIA: Requerimento nº 360/2018
AUTOR: VEREADOR DR. ROGÉRIO ZANON
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de sua
Secretaria competente, com urgência todas as notificações para que as empresas
públicas ou privadas tampem as valas e buracos em conformidade com a lei nº
4.175/2017 aprovada e sancionada por este parlamento.
MATÉRIA: Requerimento nº 364/2018
AUTOR: VEREADOR SANDRO BIGOSSI
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo que providencie através de sua
Secretaria Competente, de forma urgente, a limpeza e patrolamento da estrada que liga
Itajubaia à BR 101.
MATÉRIA: Requerimento nº 365/2018
AUTOR: VEREADOR SANDRO BIGOSSI
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo que providencie através de sua
Secretaria Competente, de forma urgente, a limpeza e patrolamento da estrada que liga
Rio Grande na BR 101 à Pau D’Óleo.
MATÉRIA: Moção nº 047/2018
AUTOR: VEREADOR THIAGO PATERLINI MONJARDIM
ASSUNTO: Moção de Congratulação, Louvor e Aplausos ao Sr. Samuel Ramalhete
Ferreira, diretor de futebol; Sr. Ebenézer Ramalhete Ferreira, auxiliar e técnico de futebol
masculino e técnico de futebol feminino; e ao Sr. Cosme da Silva Alcântara, técnico de
futebol masculino e auxiliar de futebol feminino.
MATÉRIA: Moção nº 048/2018
AUTOR: VEREADOR SANDRO BIGOSSI
ASSUNTO: Moção de Congratulação, Louvor e Aplausos a empresa América Áudio na
pessoa de seus proprietários, Sr. Renato Santa Clara Simões e Sra. Mauenny Kea de
Carvalho Ladeira Simões.
MATÉRIA: Moção nº 049/2018
AUTOR: VEREADOR SANDRO BIGOSSI
ASSUNTO: Moção de Congratulação, Louvor e Aplausos a Igreja Assembleia de Deus de
Condados na pessoa do Pastor Artur César Gordim de Freitas e de sua esposa Ana
Cláudia de Vasconcelos Freitas.
MATÉRIA: Voto de Pesar nº 001/2018
AUTOR: VEREADOR MARCOS GRIJÓ
ASSUNTO: Voto de Pesar pelo falecimento da Srª Mercedes Santana Sampaio Carvalho
ocorrido em 11 de Junho de 2018, nesta cidade e Comarca de Guarapari.
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HORÁRIO DESTINADO AOS VEREADORES
QUARENTA E OITO MINUTOS - HORÁRIO DOS ORADORES
VER.SANDRO BIGOSSI - PDT
VER. DR. ROGÉRIO ZANON - PSB
VER.ROSANGELA LOYOLA - PDT
VER. CLEBINHO BRAMBATI - PTB
VER. ZÉ PRETO - PODEMOS
VER. ZAZÁ - DENIZART - PSDB
VER. THIAGO PATERLINI MONJARDIM - MDB
VER.DITO XARÉU – SD

DOZE MINUTOS - LÍDERES DE BANCADA
VER. KAMILLA ROCHA - DEM
VER. DITO XARÉU - SD
VER. MARCOS GRIJÓ - PDT
VER. FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO - PSD

ORDEM DO DIA
VOTAÇÃO
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, 13 de junho de 2018.

WENDEL SANT’ANA LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Guarapari
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