ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
“Construindo Uma Nova História”

AGENDA DA 045ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2018
18ª LEGISLATURA
11/10/2018, QUINTA-FEIRA, ÀS 15 HORAS

EXPEDIENTES ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EXPEDIENTES DOS VEREADORES:

MATÉRIA: Requerimento nº 538/2018
AUTOR: VEREADOR DITO XARÉU
ASSUNTO: Solicita em caráter de Urgência, ao Gabinete do Prefeito e Secretaria
Municipal de Educação, Manutenção na Grade de Proteção da quadra da Escola Adalgiza
Fernandes Marvilla, localizada no Bairro Condados na Grande Meaípe, bem como
equipamentos da sala de informática da mesma, pois os computadores e a impressora
não estão funcionando.
MATÉRIA: Requerimento nº 557/2018
AUTOR: VEREADOR DITO XARÉU
ASSUNTO: Solicito, em caráter de urgência, ao Gabinete do Prefeito e Secretaria
Municipal de Saúde, providências para sanar o problema de esgoto na Unidade de Saúde
de Meaípe, pois em dias de chuva a água acumula na entrada da unidade e acaba
adentrando para o interior do posto, causando alagamentos e transtornos para os
pacientes e funcionários.
MATÉRIA: Requerimento nº 569/2018
AUTOR: VEREADOR ENIS GORDIN
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua Secretaria competente, com urgência, a reforma da Praça central do bairro Santa
Rosa (Praça Giseli Marinho) na rua Arlindo Loureiro.
MATÉRIA: Requerimento nº 570/2018
AUTOR: VEREADOR ENIS GORDIN
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua Secretaria, com urgência, a construção de uma praça na parte alta do bairro Santa
Rosa, em frente à Igreja Católica do bairro.
MATÉRIA: Requerimento nº 585/2018
AUTOR: VEREADOR ZAZÁ DENIZART
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal. O cronograma completo das
obras na orla da praia de Santa Mônica, na enseada do sol: Início, termino, investimento
totais já feitos, pagamentos efetuados, contratação de funcionários, materiais utilizados,
etc.
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MATÉRIA: Requerimento nº 600/2018
AUTOR: VEREADOR ROSANGELA LOYOLA
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua Secretaria competente, com urgência, que seja feito o monitoramento dos banheiros
públicos instalados na Praça Philomeno Ribeiro Pereira localizado no bairro Muquiçaba,
município de Guarapari - ES. Atualmente a chave de acesso aos banheiros públicos fica
em posse de comerciantes no local. A população que frequenta o local tem relatado que
nem todos os visitantes da pracinha estão tendo acesso aos banheiros e, segundo relatos
apenas um deles está em uso, então pede-se que seja feito tal monitoramento para que
os visitantes e frequentadores da praça possam usufruir de seus benefícios.
MATÉRIA: Requerimento nº 602/2018
AUTOR: VEREADOR ROSANGELA LOYOLA
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua Secretaria competente, com urgência, a reforma da Praça Irineu José Vicente mais
conhecida como "Pracinha do Bradesco" localizada no centro de Guarapari neste
município, que se encontra em péssimas condições, precisa de reparos e novo mobiliário
urbano, como bancos, mesas para jogos e lixeira. Tendo em vista que por se tratar de um
local muito frequentado pela população idosa, turistas e os munícipes é de extrema
necessidade a reforma da mesma.
MATÉRIA: Requerimento nº 606/2018
AUTOR: VEREADOR ZÉ PRETO
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie, através de
sua secretaria competente, com urgência, o patrolamento e posteriormente, Revisol para
a Avenida Espírito Santo e rua Manoel de Almeida, no bairro Praia do Riacho.
MATÉRIA: Requerimento nº 607/2018
AUTOR: VEREADOR THIAGO PATERLINI MONJARDIM
ASSUNTO: Solicito a criação de uma Comissão Especial de Acompanhamento e
Fiscalização do Projeto que será implantado no imóvel Radium Hotel localizado na Praia
da Areia Preta, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por igual período. O
imóvel se trata de um Patrimônio Afetivo, fazendo parte da história do Município, e,
apesar do prédio pertencer ao Estado foi cedido ao Município para administrá-lo até o ano
de 2042. Por ser de suma importância o prédio para a população guarapariense é
necessário um acompanhamento e fiscalização incisiva do legislativo para que o Projeto a
ser implantado no prédio não mude as características ainda existentes em sua obra
original e que venha a atender as necessidades da população, o turismo e a economia em
nosso Município.
MATÉRIA: Requerimento nº 608/2018
AUTOR: VEREADOR OZIEL DE SOUSA
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente ao órgão
competente a construção de uma creche no bairro Elza Nader, para atender as famílias
do bairro, pois a demanda de crianças é grande, e os pais acabam tendo que se deslocar
com seus filhos para bairros vizinhos afim de conseguir vagas em suas creches. Solicita
ainda a visita periódica do agente de saúde às famílias do referido bairro. Solicito também
a realização de serviços de varrição de ruas e pinturas de meio-fio em todo o bairro Elza
Nader.
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MATÉRIA: Requerimento nº 609/2018
AUTOR: VEREADOR OZIEL DE SOUSA
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente ao órgão
competente o serviço de drenagem e pavimentação asfáltica em todas as ruas do bairro
São Gabriel que ainda não foram contempladas com este serviço. Pois os moradores
estão enfrentando problemas com muitos buracos e dificuldades em transitar pelas ruas,
principalmente os moradores cadeirantes, que não conseguem transitar com suas
cadeiras de rodas devido as ruas ainda não serem pavimentadas. Solicita ainda a
realização de um estudo com a finalidade de instalar quebra-molas de massa asfáltica
nos pontos críticos do bairro, pois os veículos transitam em alta velocidade não
respeitando os pedestres.
MATÉRIA: Requerimento nº 611/2018
AUTOR: VEREADOR MARCOS GRIJÓ
ASSUNTO: Solicita ao Excelentíssimo Prefeito Municipal que não meça esforços e
providencie junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, o retorno ao
atendimento ao produtor rural, na elaboração do CAR - Cadastro Ambiental Rural, bem
como a Declaração de Posse, que dá regularidade às pequenas propriedades rurais,
permitindo regularização perante ao INCRA.
MATÉRIA: Requerimento nº 612/2018
AUTOR: VEREADOR DR. ROGÉRIO ZANON
ASSUNTO: O Vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições regimentais e
legais, requer com urgência, após deliberação do Plenário, que o Prefeito Municipal de
Guarapari, não meça esforços para tomar as seguintes providências: - Reiterar o
requerimento 541/2018 para o Secretário Municipal de Turismo (Edgar Behle), cópias do
processo administrativo nº 15.667/2017.
MATÉRIA: Requerimento nº 613/2018
AUTOR: VEREADOR ZÉ PRETO
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie, através da
secretaria competente, sem medir esforços, operação tapa buraco na Rodovia do Sol,
trecho que compreende de Nova Guarapari à Praia do Riacho.
MATÉRIA: Requerimento nº 623/2018
AUTOR: VEREADORA FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO
ASSUNTO: Solicita ao Poder Executivo Municipal, juntamente aos órgãos competentes,
o conserto do recuo localizado à rua Gerson da Silva Freire, no bairro Ipiranga. Moradores
reclamam dos transtornos e perigos causados no trânsito, devido o aumento deste recuo.
MATÉRIA: Moção nº 112/2018
AUTOR: VEREADOR ZÉ PRETO
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvor e Aplausos às Senhoras Maria das Dores
Simões dos Santos, Martinha da Penha dos S. Simões e Maria Aparecida dos Santos
Simões.
MATÉRIA: Moção nº 123/2018
AUTOR: VEREADOR THIAGO PATERLINI MONJARDIM
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvor e Aplausos ao Dr. Cristiano Drumond
Moreira.
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HORÁRIO DESTINADO AOS VEREADORES
QUARENTA E OITO MINUTOS - HORÁRIO DOS ORADORES
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
VER.MARCOS GRIJÓ - PDT

DOZE MINUTOS - LÍDERES DE BANCADA
VER. DR. ROGÉRIO ZANON - PSB
VER. OZIEL PEREIRA DE SOUSA - PSC
VER. DITO XARÉU - SD
VER. PAULINA ALEIXO PINNA - PROGRESSISTA

ORDEM DO DIA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Guarapari/ES, 10 de outubro de 2018.

WENDEL SANT’ANA LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Guarapari
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